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نفت و فرآورده های نفتی استفاده های فراوانی در جوامع امروزی دارند که 
لزوم تولید آن را می طلبد. انتقال نفت از محل تولید به مبادي مصرف در 
چندین مرحله انجام می شود که در اين ميان ممكن است نشت نفت روی 
آب یا خشــکی رخ دهد و باعث ایجاد لکه های نفتی در دریا یا اقیانوس 
شــود. این لکه های نفتی می توانند در اثر باد، امــواج و جریان های آبی 

به سرعت در منطقه ي وسیعی از دریا پراکنده شوند.)شکل1( 
لکه های نفتی از هر نوع ســبک و ســنگین، بر محیط زیست اثرات 
زیانباری بــر جا می گذارند. لکه های نفتی ســبک تر اگرچه به علت 
سمیت باال، برای موجودات آبزی بسیار خطرناک هستند اما به علت 
سرعت تبخیر باال مدت زیادی باقی نمی مانند. لکه های نفتی سنگین 
ســمیت كمتري دارند، اما مدت زمان طوالنی تري باقی می مانند تا 
جايي كه در صورت آلوده کردن ســواحل، این لکه ها ممکن اســت 
ســال ها در محیط باقی بمانند و باعث کاهش فیتوپالنکتون ها و یا 
آلودگی آنها شــوند. فیتوپالنکتون ها که در انتهای زنجیره ي غذایی 
قــرار دارند، می توانند آلودگی ها را در زنجیره ي غذایی به ســطوح 
باالتر منتقل کنند.)شــکل2( پرندگان آلوده به نفت دچار تغییرات 
رفتاری شده که ممکن است منجر به اختالالت تولیدمثلی یا حتی 
مرگ آنها شود. آلوده شــدن زمین های کشاورزی به لکه های نفتی 
باعــث کاهش حاصل خیزی خــاک و تولیدات کشــاورزی و آلوده 
کردن آب های زیرزمینی می شــوند.]1[ همچنین می تواند اقتصاد 
ساکنین ساحلی که مبتنی بر ماهی گیری و توریسم است را به شدت 

تحت تاثیر قرار دهد. 

1   لکه ي نفتی مشاهده شده در خلیج فارس ]2[

های زیرزمینی خیزی خاک و تولیدات كشاورزی و آلوده كردن آبهای نفتی باعث كاهش حاصلكشاورزی به لکه
شادت هگیاری و توریساا اسات را باتواند اقتصاد ساكنین ساحلی كه مبتنی بر مااهیهمچنین می [1].شوندمی

 تاثیر قرار دهد. تحت
 

 
 [2]فارسنفتی مشاهده شده در خلیج ی. لکه1شکل 

 

 
 [3]های نفتیفارس در اثر لکهاكوسیستا خلیج به . آسیب2شکل 

های نفتی دارد. قابلیت اصلی سانجش از دور ای كاربرد زیادی در آشکارسازی لکهسنجش از دور هوایی و ماهواره
زمانی خاص دانست كه امکان انجاام آن توساط  یای وسیع در یک لحظهتوان در كسب اطلاعات از منطقهرا می

هاای نفتای در پاذیر نیسات. موقعیات لکاهزماانی امکاان یهای میدانی در چنین وسعت مکانی و باازهبرداشت
دسات هتوان با استفاده از سانجش از دور باها و همچنین سرعت انتشار آنها در آب را میهای وسیع آبمحدوده

2  آسیب به اکوسیستم خلیج فارس در اثر لکه های نفتی ]3[

های زیرزمینی خیزی خاک و تولیدات كشاورزی و آلوده كردن آبهای نفتی باعث كاهش حاصلكشاورزی به لکه
شادت هگیاری و توریساا اسات را باتواند اقتصاد ساكنین ساحلی كه مبتنی بر مااهیهمچنین می [1].شوندمی

 تاثیر قرار دهد. تحت
 

 
 [2]فارسنفتی مشاهده شده در خلیج ی. لکه1شکل 

 

 
 [3]های نفتیفارس در اثر لکهاكوسیستا خلیج به . آسیب2شکل 

های نفتی دارد. قابلیت اصلی سانجش از دور ای كاربرد زیادی در آشکارسازی لکهسنجش از دور هوایی و ماهواره
زمانی خاص دانست كه امکان انجاام آن توساط  یای وسیع در یک لحظهتوان در كسب اطلاعات از منطقهرا می

هاای نفتای در پاذیر نیسات. موقعیات لکاهزماانی امکاان یهای میدانی در چنین وسعت مکانی و باازهبرداشت
دسات هتوان با استفاده از سانجش از دور باها و همچنین سرعت انتشار آنها در آب را میهای وسیع آبمحدوده
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سنجش از دور هوایی و ماهواره ای کاربرد زیادی در آشکارسازی لکه های 
نفتی دارد. قابلیت اصلی ســنجش از دور را می توان در کسب اطالعات 
از منطقه ای وسیع در یک لحظه ي زمانی خاص دانست که امکان انجام 
آن توســط برداشت های میدانی در چنین وسعت مکانی و بازه ي زمانی 
امکان پذیر نیســت. موقعیت لکه های نفتی در محدوده های وسیع آب ها 
و همچنین سرعت انتشار آنها در آب را می توان با استفاده از سنجش از 
دور به دست آورد. سنجش از دور همچنین امکان جمع آوری اطالعات را 
در مقیاس های مکانی و زمانی مختلف دارا است. بر این اساس لکه های 
نفتی در وســعت های کمتر از یک مترمربع تا بیشتر از چندین کیلومتر 
مربع و بازه ي زمانی ســاعتی تا ماهیانه قابل بررسی است. سنجنده ها بر 
اســاس اینکه منبع انرژی را خود تولید کنند )سنجش از دور فعال( و یا 
اینکه از منبع انرژی خورشــید استفاده کنند )سنجش از دور غیرفعال( 
و اینکه از چه طول موج هایی اســتفاده کنند، به صورت های مختلف در 
آشکارســازی لکه های نفتی کاربرد دارند. مزیت اصلی ســنجش از دور 
فعــال از قبیل لیزرهــا و رادارها، جمع آوری اطالعات در تمام شــرایط 
آب وهوایی و تمام ساعات شبانه روز است، در حالی که مزیت سنجش از 
دور غیرفعال از قبیل ماهواره های مشــاهدات زمینی لندست را می توان 
در دسترســی آسان و رایگان این تصاویر و همچنین دارا بودن اطالعات 

گذشته از کره ي زمین دانست. 
شناســایی لکه های نفتی در نواحی طیفی ماورای بنفش، مرئی، مادون 
قرمز و رادار امکان پذیر اســت و غالبا اســتفاده از تمامــی این نواحی 
نتیجه ي بهتری نســبت به اســتفاده ي تنها از یــک ناحیه ي طیفی را 
می دهد.]4[ در این مطالعه ســنجش از دور غیرفعال در ناحیه ي اپتیک 

طیف الکترومغناطیس مورد بررسی قرار می گیرد.

رفتار طیفی لکه های نفتی
سنجش از دور اپتیکی، به معني سنجش از دور در محدوده های ماورای 
بنفــش، مرئی، مادون قرمز انعکاســی و مادون قرمــز حرارتی از طیف 
الکترومغناطیس اطالق می شــود. سیســتم های سنجش از دور اپتیکی 
مقدار انعکاس یا گســیل از پدیده را ثبت کرده و عمل آشکارســازی بر 
اساس مطالعه ي خواص سطحی آب از قبیل رنگ، انعکاس، دما و زبری 
سطح انجام می شــود.]5[ معموال فرض بر این اســت که هرچه مقدار 
اختالف انعکاس یا گســیل یک عارضه از محیط اطرافش بیشتر باشد، 

شناسایی آن عارضه راحت تر است. 
محــدوده ي طیف مــاورای بنفش شــامل طول موج هایــی به اندازه ي 
10نانومتر )حد باالیی طیف اشــعه ي ایکس( تا 400نانومتر )حد پایین 
طیف مرئی( اســت. از آنجایی که بر اســاس انعکاس تابش خورشیدی 
عمل کــرده، عملکرد آن محدود به روز می شــود. طیف ماورای بنفش 
به علت دارا بودن طول موج کوتاه تر نســبت به سایر محدوده های طیفی 
مورد اســتفاده در سنجش از دور، از اثرات اتمســفری )ناشی از وجود 

مولکول های ازن و اکســیژن( بیشــتر متاثر می شــود و به همین دلیل 
معموال از این محدوده از طیف الکترومغناطیس کمتر استفاده می شود. 
هر چند می توان از بعضــی از دوربین های معمولی برای ثبت اطالعات 
در محدوده ي ماورای بنفش اســتفاده کرد اما غالب آنها تنها محدوده ي 
نزدیک به طیف مرئی )طول موج بیشــتر از 0.36میکرون( را پوشــش 
می دهنــد و بــرای طول موج هــای کوتاه تر، لنزهای خاصــی موردنیاز 
اســت. نتایج حاصل از مدل سازی ریاضی نشــان می دهد که رادیانس 
رسیده به ســنجنده در محدوده ي ماورای بنفش به نوع نفت، ضخامت 
غشــای آن، کیفیت آب و شرایط هواشناسی بستگی دارد.]6[ همچنین 
بر اســاس نتایج مدل ســازی، رابطه ي بین رادیانس و ضخامت غشای 
نفــت در محدوده ي طیفی 0.32 تا 0.36میکــرون به صورت غیرخطی 
اســت.]7[ شکل1 با استفاده از اســکنر ماورای بنفش در پاییز1970 و 
توســط سازمان زمین شناســی آمریکا از تنگه ي Santa Barba برداشت 
شده اســت. در این تصویر قسمت اصلی بدنه ي نفت به صورت جریانات 
باریک و مشــخص دیده شــده )نقاطA و B( و یــک الگوی قطری هم 
به صورت شمال غربی ـ جنوب شــرقی به چشم می خورد.)نقاطC و D( این 
الگوی قطری ممکن است در نتیجه ي امواج سطحی باشد که در زاویه ي 
مناســب با آشکارساز قرار داشــته و انرژی بیشتری را منعکس می کند. 
همچنان که شــکل3 نشــان می دهد در محدوده ي طیف ماورای بنفش 

انعکاس نفت نسبت به آب بیشتر بوده و روشن تر دیده می شود.

3  عکس هوایی از تنگه ي Santa Barba در ایاالت متحده در طیف ماورای بنفش 
در ســال1970. نقاط روشن A، B، C و D نشان دهنده ي نفت و E محل سکوی 

تولید نفت را نشان می دهد]8[

 یبین رادیانس و ضخامت غشای نفت در محادوده یرابطه ،سازیهمچنین بر اساس نتایج مد  [0].بستگی دارد
اساتفاده از اساکنر مااورای بانفش در باا  1شاکل [7]اسات.صاورت غیرخطای همیکرون با1330تا  1332طیفی 
برداشت شده اسات. در ایان تصاویر  Santa Barba یمریکا از تنگهآشناسی و توسط سازمان زمین 1771پاییز

( و یک الگوی قطاری هاا Bو  Aصورت جریانات باریک و مشخص دیده شده )نقاطهنفت ب یقسمت اصلی بدنه
 یاین الگاوی قطاری ممکان اسات در نتیجاه (Dو  C)نقاط.خوردچشا میهشرقی بجنوباغربیصورت شما هب

 كناد.مناساب باا آشکارسااز قارار داشاته و انارژی بیشاتری را مانعکس مای یامواج سطحی باشد كه در زاویاه
طیف ماورای بنفش انعکاس نفات نسابت باه آب بیشاتر باوده و  یدهد در محدودهنشان می 3شکلكه همچنان
 شود.تر دیده میروشن

 

 
 Eنفت و  یدهندهنشان Dو  A ،B ،Cنقاط روشن  .1771متحده در طیف ماورای بنفش در سا در ایالات Santa Barba ی. عکس هوایی از تنگه3شکل 

 [8]دهدسکوی تولید نفت را نشان می محل

 
 [7]اسات.نانومتر(، انعکاس نفت كمی بیشتر از آب زلا  711تا  411مرئی طیف الکترومغناطیس ) یدر محدوده

میکرون( برای شناسایی غشای نازک نفات و باناد سابز 135تا  134اند كه باند آبی )بعضی از تحقیقات نشان داده
گاهی اوقات برای دریافات كنتراسات  [11]است.میکرون( برای شناسایی غشای ضخیا نفت مناسب 130تا  135)

هاای استفاده از سنجنده با این وجود با [11].ودشنظر میمرئی، از اطلاعات طو  موج سبز صرف یبهتر در ناحیه
ساادگی هعلت ناچیز بودن تفاوت در انعکاس آب و نفت و تعدادی از عوامل دیگر، تماایز آنهاا از هاا باهاپتیکی ب
هاای نفتای از آب را درخشندگی خورشید و باد از جمله عواملی هستند كه تشخیص لکه [12].پذیر نیستامکان

خصوص در سواحل باا ههای نفتی را بهای دریایی نیز شناسایی لکهگیاهان آبزی از قبیل جلبکسازند. مشکل می
های خاص خود را دارد و ساحل آغشته پیچیدگی ،های نفتی در سواحلسنجش از دور لکهسازند. خطا همراه می

 هطیاف مرئای با [13].های دیگر ساحل نداشته باشادفردی با قسمتهبه نفت ممکن است تمایز طیفی منحصرب

در محــدوده ي مرئی طیــف الکترومغناطیس )400 تــا 700نانومتر(، 
انعکاس نفت کمی بیشتر از آب زالل است.]9[ بعضی از تحقیقات نشان 
داده اند که باند آبی )0.4 تا 0.5میکرون( برای شناســایی غشای نازک 
نفت و باند ســبز )0.5 تا 0.6میکرون( برای شناســایی غشای ضخیم 
نفت مناسب اســت.]10[ گاهی اوقات برای دریافت کنتراست بهتر در 
ناحیه ي مرئی، از اطالعات طول موج ســبز صرف نظر می شــود.]11[ با 
این وجود با اســتفاده از سنجنده های اپتیکی به علت ناچیز بودن تفاوت 
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در انعــکاس آب و نفــت و تعــدادی از عوامل دیگر، تمایــز آنها از هم 
به ســادگی امکان پذیر نیست.]12[ درخشندگی خورشید و باد از جمله 
عواملی هستند که تشــخیص لکه های نفتی از آب را مشکل می سازند. 
گیاهان آبزی از قبیل جلبک های دریایی نیز شناسایی لکه های نفتی را 
به خصوص در ســواحل با خطا همراه می سازند. سنجش از دور لکه های 
نفتی در ســواحل، پیچیدگی های خاص خود را دارد و ساحل آغشته به 
نفت ممکن است تمایز طیفی منحصربه فردی با قسمت های دیگر ساحل 
نداشته باشــد.]13[ طیف مرئی به دالیل ذکر شده توانایی چندانی در 
شناسایی لکه های نفتی نداشــته اما تفسیر بصری تصویر ماهواره ای در 
این محدوده از طیــف الکترومغناطیس می تواند احتمال وجود لکه های 
نفتی را با ســرعت بیشتری مشخص کند. همچنین در ناحیه ي مرئی از 
عملیات مدل ســازی ریاضی برای تمیز نفت از آب استفاده فراوان شده 

است.]14[
از محدوده ي مادون قرمز نزدیک )طول موج های بین 0.75 تا 1.4میکرون( 
استفاده ي چندانی در سنجش از دور لکه های نفتی نشده است. رفتار طیفی 
در این ناحیه نیز مشابه آب بوده و کنتراست کمتری نسبت به طول موج های 

کوتاه تر وجود دارد.
شکل4، تغییرات کنتراست بین لکه های نفتی و آب پس زمینه را در محدوده ي 
طیف ماورای بنفش تا مادون قرمز نزدیک نشان می دهد. این تصویر از ارتفاع 
610متری با اســتفاده از یک اسکنر مکانیکی چند طیفی برداشت شده و 
منطقه ای به طول 13کیلومتر را پوشش داده است. همچنان که تصویر نشان 
می دهد بیشترین کنتراست بین نفت و آب پس زمینه در محدوده ي ماورای 
بنفش )عکس باال سمت چپ در شکل2( است. به تدریج با افزایش طول موج، 
کنتراست نیز در محدوده ي طیف مرئی و مادون قرمز نزدیک کاهش می یابد.

ســنجش از دور ابر طیفی معموال با تعداد زیادی بانــد با عرض باریک در 
محدوده ي طیف مرئی تا مادون قرمز انعکاســی تعریف می شود.]15[ این 
داده هــا با دارا بودن قدرت تفکیک طیفی باال )بیشــتر از 50باند( و قدرت 
تفکیک مکانی باال )در حد چندین متر(، با اســتفاده از تحلیل رفتار طیفی 
و همچنین الگوریتم های موثری از قبیل الگوریتم جداسازی طیفی کاربرد 
فراوانی در سنجش از دور لکه های نفتی دارد.]16و17[ با این وجود، تفسیر و 
پردازش این تصاویر، پیچیده بوده و نیاز به استفاده از الگوریتم های پردازش 
پیشرفته دارد. همچنین به دلیل حجم باالی داده، پردازش آنها زمان بر بوده و 

نیاز به امکانات سخت افزاری باال دارد.
در محــدوده ي مادون قرمــز، مادون قرمز حرارتی بیشــترین کاربرد را در 
سنجش از دور لکه های نفتی دارد. لکه های ضخیم نفت نسبت به آب مجاور، 
انرژی خورشــیدی بیشــتری را در محدوده ي مادون قرمز حرارتی جذب و 
گسیل می کنند. بر این اساس سنجش از دور حرارتی )8 تا 14میکرون( در 
شناســایی لکه های نفتی با ضخامت زیاد )بیشتر از 70میکرون( و متوسط 
)بین 70 تا 10میکرون( می تواند مفید باشد. معموال هرچه ضخامت لکه ي 
نفتی بیشــتر باشد، درجه ي حرارت ثبت شده بیشتر است و بالعکس. علت 
دمــای کمتر لکه های نفتی با ضخامت کمتر را می توان در تداخل تخریبی 
تابش گســیل شده از آب دانست که منجر به تابش حرارتی کمتر می شود. 
بنابراین وجود لکه ي نفتی الزاما به معنای افزایش دما نيست و ممکن است 
دماهای سردتر از آب پس زمینه را نیز ثبت کند. شکل3 لکه های نفتی را در 
قسمتی از خلیج فارس نشان می دهد که در سال2010 ثبت شده است. اشیاء 
سیاه رنگ در وســط و پایین تصویر همان لکه های نفتی هستند و قسمت 
ســیاه رنگ در باالی تصویر مربوط به جزایر و ساحل می باشد. این تصویر با 

استفاده سنجنده يASTER  ماهواره ترا ثبت شده است.

4   تصویر برداشــت شــده از تنگه ي  Santa Barbaدر ســال1969 که لکه های نفتی و آب پس زمینه را در محدوده ي طیف ماورای بنفش، مرئی و مادون قرمز 
نزدیک نشان می دهد.]8[

ای در ایان های نفتی نداشته اما تفسایر بصاری تصاویر مااهوارهدلایل ذكر شده توانایی چندانی در شناسایی لکه
هاای نفتای را باا سارعت بیشاتری مشاخص كناد. تواند احتما  وجود لکهمحدوده از طیف الکترومغناطیس می

 [14].تمیز نفت از آب استفاده فراوان شده است سازی ریاضی برایمرئی از عملیات مد  یهمچنین در ناحیه
چندانی در سانجش از دور  یمیکرون( استفاده134تا  1375های بین مادون قرمز نزدیک )طو  موج یاز محدوده

های نفتی نشده است. رفتار طیفی در این ناحیه نیز مشابه آب باوده و كنتراسات كمتاری نسابت باه طاو  لکه
 دارد.تر وجود های كوتاهموج
مادون قرمز  طیف ماورای بنفش تا یزمینه را در محدودههای نفتی و آب پستغییرات كنتراست بین لکه ،4شکل

متری با استفاده از یک اسکنر مکانیکی چند طیفی برداشت شاده 011این تصویر از ارتفاع  دهد.نزدیک نشان می
دهاد بیشاترین كنتراسات باین كه تصویر نشان میكیلومتر را پوشش داده است. همچنان13طو  ای بهو منطقه

تادریج باا افازایش ه. بااست( 2شکلماورای بنفش )عکس بالا سمت چپ در  یزمینه در محدودهنفت و آب پس
 یابد.طیف مرئی و مادون قرمز نزدیک كاهش می یطو  موج، كنتراست نیز در محدوده

 

 
طیف ماورای بنفش، مرئی و مادون  یزمینه را در محدودههای نفتی و آب پسكه لکه 1707در سا Santa Barba ی برداشت شده از تنگه تصویر 4شکل

 [8].دهدقرمز نزدیک نشان می

 
طیاف مرئای تاا ماادون قرماز  یسنجش از دور ابر طیفی معمولا با تعداد زیادی باند با عرض باریک در محدوده

باناد( و قادرت 51باودن قادرت تفکیاک طیفای بالاا )بیشاتر از ها با دارا این داده [15].شودانعکاسی تعریف می
های موثری از قبیل همچنین الگوریتا تفکیک مکانی بالا )در حد چندین متر(، با استفاده از تحلیل رفتار طیفی و

با ایان وجاود، تفسایر و  [17و10].های نفتی داردالگوریتا جداسازی طیفی كاربرد فراوانی در سنجش از دور لکه
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5  تصویر ماهواره ای از لکه های نفتی در خلیج فارس در محدوده ي مادون قرمز حرارتی 
در2010 ]18[

دلیال ههای پاردازش پیشارفته دارد. همچناین باپیچیده بوده و نیاز به استفاده از الگوریتا ،ازش این تصاویرپرد
 افزاری بالا دارد.بر بوده و نیاز به امکانات سختحجا بالای داده، پردازش آنها زمان

های های نفتی دارد. لکهمادون قرمز، مادون قرمز حرارتی بیشترین كاربرد را در سنجش از دور لکه یدر محدوده
مادون قرمز حرارتی جذب و گسایل  یضخیا نفت نسبت به آب مجاور، انرژی خورشیدی بیشتری را در محدوده

ی نفتای باا ضاخامت زیااد هاامیکرون( در شناسایی لکه14تا  8كنند. بر این اساس سنجش از دور حرارتی )می
نفتای  یتواند مفید باشد. معمولا هرچه ضخامت لکهمیکرون( می11تا  71میکرون( و متوسط )بین 71)بیشتر از 

های نفتی با ضخامت كمتر را و بالعکس. علت دمای كمتر لکه استحرارت ثبت شده بیشتر  یبیشتر باشد، درجه
شاود. بناابراین به تابش حرارتی كمتار مای آب دانست كه منجر توان در تداخل تخریبی تابش گسیل شده ازمی

زمیناه را نیاز ثبات و ممکن است دماهای سردتر از آب پاس یستمعنای افزایش دما ننفتی الزاما به یوجود لکه
 ءاسات. اشایاثبات شاده 2111دهد كه در سا فارس نشان میهای نفتی را در قسمتی از خلیجلکه 3شکلكند. 
رنا، در بالاای تصاویر مرباوط باه های نفتی هستند و قسمت سایاهدر وسط و پایین تصویر همان لکهرن، سیاه

 ماهواره ترا ثبت شده است.  ASTERیباشد. این تصویر با استفاده سنجندهجزایر و ساحل می

 

 
 [18]2111مادون قرمز حرارتی در یفارس در محدودههای نفتی در خلیجای از لکه. تصویر ماهواره5شکل 

 
ها هادایت كنند چراكه این امولسیوندرستی عمل نمیههای حرارتی در سنجش امولسیون آب در نفت بسنجنده

های نفتی با ضاخامت رسانند. لکهزمینه را به حداقل میگرمایی بالایی از خود نشان داده و اختلاف دما با آب پس
اگرچاه بیشاتر  [18].دیساتناستفاده از سنجش از دور حرارتی قاادر باه شناساایی نمیکرون( با 11كا )كمتر از 

داده كاه كنند اما تحقیقاات نشاانحرارت سطحی را ثبت می یمیکرون، درجه14تا  8 یها در محدودهسنجنده

ســنجنده های حرارتی در سنجش امولســیون آب در نفت به درستی عمل 
نمی کنند چراکه این امولسیون ها هدایت گرمایی باالیی از خود نشان داده 
و اختــالف دما با آب پس زمینه را به حداقل می رســانند. لکه های نفتی با 
ضخامت کم )کمتر از 10میکرون( با اســتفاده از ســنجش از دور حرارتی 
قادر به شناســایی نيستند.]18[ اگرچه بیشتر ســنجنده ها در محدوده ي 
8 تــا 14میکرون، درجه ي حرارت ســطحی را ثبت می کنند اما تحقیقات 
نشان داده که استفاده از محدوده ي 3 تا 5میکرون نیز می تواند تا حدی مفید 
باشــد. با وجود این که محدوده ي طیفی در شناسایی لکه های نفتی اهمیت 
دارد، اهمیــت قدرت تفکیک مکانی به خصوص در مورد لکه های طولی و یا 
کوچک بیشــتر است. همچنین در مورد تصاویر حرارتی می توان به اهمیت 

تصاویر شب هنگام نیز اشــاره کرد، هرچند کنتراست بین لکه های نفتی و 
آب پس زمینه می تواند کمتر از تصاویر روزهنگام باشــد.]19[ در این ناحیه 
از طیف نیز پدیده هایی از قبیل جلبک دریایی، خط ســاحلی و جبهه های 

اقیانوسی می توانند باعث خطا در شناسایی لکه های نفتی شوند.

نتیجه گیری
از آنجــا که رفتــار طیفی آب و نفت در ناحیه ي انعکاســی )ماورای بنفش 
تــا مادون قرمز نزدیک( طیف الکترومغناطیــس اختالف کمی با هم دارند 
تمیز آنها از یکدیگر کار ساده ای نيست. وجود عوارض با رفتار طیفی مشابه 
از قبیل ســاحل نیز مشــکالتی در تمیز لکه ي نفتی از آب ایجاد می کند. 
محدوده ي ماورای بنفش نزدیک )0.36 تا 0.4میکرون( نسبت به نواحی با 
طول موج بلندتر کنتراست بیشتری از خود نشان داده اما با این وجود دارای 
محدودیت هایی از قبیل عدم وجود این باند در اکثر ســنجنده های هوایی 
و ماهواره ای و همچنین اثر زیاد اتمســفر و مشــکالت مربوط به حذف این 
اثرات اســت. باندهای مرئی و مادون قرمز نزدیک دارای محدودیت کاهش 
کنتراست نفت با آب پس زمینه بوده و تصاویر مادون قرمز حرارتی نیز دارای 
محدویت هایی از قبیل نیاز داشتن به اطالعاتی در مورد ضخامت لکه ي نفتی 
و کم بودن قدرت تفکیک مکانی می باشــند. با توجه به در دسترس تر بودن 
باندهای مرئی، مادون قرمز نزدیــک و مادون قرمز حرارتی و کاهش اثرات 
اتمسفری نسبت به محدوده ي ماورای بنفش، می توان با استفاده از تصاویر 
چند طیفی با قدرت تفکیــک مکانی باال و مدل های ترکیب طیفی، امکان 

شناسایی لکه های نفتی رادر این نواحی از طیف افزایش داد.
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