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استفاده از سنجش از دور اپتیکی در شناسایی لکههای نفتی
حسن خاوریان نهزک* ،استادیار سنجش از دور دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

اطالعات مقاله

لکههای نفتی در آب دریا میتواند اثرات زیانباری بر روی موجودات زندهي دریایی و تخریب زیســتمحیطی داشته
باشــد .استفاده از پیمایشهای میدانی برای تعیین موقعیت و وســعت این لکههای نفتی ،بسیار وقتگیر و هزینهبر
تاریخ پذیرش د   اور99/03/19 :
اســت .سنجش از دور با پوشش مکانی مناطق وسیع و ثبت جزئیات در مقیاسهای مکانی مختلف ،امکان نظارت بر
لکههای نفتی را در بازههای زمانی دلخواه امکانپذیر میكند .بر این اســاس ،مسئوالن در سطوح محلی و منطقهای
میتوانند با سرعت و دقت بیشتر ،تصمیمات الزم جهت جلوگیری یا کاهش اثرات زیانبار لکههای نفتی را اخذ کنند.
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نفت و فرآوردههای نفتی استفادههای فراوانی در جوامع امروزی دارند که
لزوم تولید آن را میطلبد .انتقال نفت از محل تولید به مبادي مصرف در
چندین مرحله انجام میشود که در اين ميان ممكن است نشت نفت روی
آب یا خشــکی رخ دهد و باعث ایجاد لکههای نفتی در دریا یا اقیانوس
شــود .این لکههای نفتی میتوانند در اثر باد ،امــواج و جریانهای آبی
بهسرعت در منطقهي وسیعی از دریا پراکنده شوند(.شکل)1
لکههای نفتی از هر نوع ســبک و ســنگین ،بر محیطزیست اثرات
زیانباری بــر جا میگذارند .لکههای نفتی ســبکتر اگرچه بهعلت
سمیت باال ،برای موجودات آبزی بسیار خطرناک هستند اما بهعلت
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آلودگی آنها شــوند .فیتوپالنکتونها که در انتهای زنجیرهي غذایی
قــرار دارند ،میتوانند آلودگیها را در زنجیرهي غذایی به ســطوح
باالتر منتقل کنند(.شــکل )2پرندگان آلوده به نفت دچار تغییرات
رفتاری شده که ممکن است منجر به اختالالت تولیدمثلی یا حتی
مرگ آنها شود .آلوده شــدن زمینهای کشاورزی به لکههای نفتی
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سنجش از دور هوایی و ماهوارهای كاربرد زیادی در آشکارسازی لکههای نفتی دارد .قابلیت اصلی سانجش از

را میتوان در كسب اطلاعات از منطقهای وسیع در یک لحظهی زمانی خاص دانست كه امکان انجاام آن توساط

توس
انجاام آن
دانست كه
پاذیرخاص
زمانی
لحظهی
وسیع در
منطقهای
اطلاعات
هایكسب
برداشت در
را میتوان
نفتای در
امکانهاای
موقعیات لکاه
نیسات.
امکاان
باازهییکزماانی
مکانی و
چنیناز وسعت
میدانی در

نفتای
لکاه
نیسات.ازموقعیات
زماانی
باازهی
وسعت مکانی
وسیع در
هایمیدانی
های
برداشت
هاایدسات
49ه
دور با
سانجش از
پاذیر استفاده
امکاانتوان با
آب را می
آنها در
سرعت وانتشار
چنینهمچنین
آبها و
محدوده

محدودههای وسیع آبها و همچنین سرعت انتشار آنها در آب را میتوان با استفاده از سانجش از دور باهدس

مقاالت پژوهشی

سنجش از دور هوایی و ماهوارهای کاربرد زیادی در آشکارسازی لکههای مولکولهای ازن و اکســیژن) بیشــتر متاثر میشــود و بههمین دلیل
نفتی دارد .قابلیت اصلی ســنجش از دور را میتوان در کسب اطالعات معموال از این محدوده از طیف الکترومغناطیس کمتر استفاده میشود.
از منطقهای وسیع در یک لحظهي زمانی خاص دانست که امکان انجام هر چند میتوان از بعضــی از دوربینهای معمولی برای ثبت اطالعات
آن توســط برداشتهای میدانی در چنین وسعت مکانی و بازهي زمانی در محدودهي ماورای بنفش اســتفاده کرد اما غالب آنها تنها محدودهي
امکانپذیر نیســت .موقعیت لکههای نفتی در محدودههای وسیع آبها نزدیک به طیف مرئی (طول موج بیشــتر از 0.36میکرون) را پوشــش
و همچنین سرعت انتشار آنها در آب را میتوان با استفاده از سنجش از میدهنــد و بــرای طول موجهــای کوتاهتر ،لنزهای خاصــی موردنیاز
دور بهدست آورد .سنجش از دور همچنین امکان جمعآوری اطالعات را اســت .نتایج حاصل از مدلسازی ریاضی نشــان میدهد که رادیانس
در مقیاسهای مکانی و زمانی مختلف دارا است .بر این اساس لکههای رسیده به ســنجنده در محدودهي ماورای بنفش به نوع نفت ،ضخامت
نفتی در وســعتهای کمتر از یک مترمربع تا بیشتر از چندین کیلومتر غشــای آن ،کیفیت آب و شرایط هواشناسی بستگی دارد ]6[.همچنین
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اینکه از منبع انرژی خورشــید استفاده کنند (سنجش از دور غیرفعال) اســت ]7[.شکل 1با استفاده از اســکنر ماورای بنفش در پاییز 1970و
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شناســایی لکههای نفتی در نواحی طیفی ماورای بنفش ،مرئی ،مادون انعکاس نفت نسبت به آب بیشتر بوده و روشنتر دیده میشود.
قرمز و رادار امکانپذیر اســت و غالبا اســتفاده از تمامــی این نواحی
نتیجهي بهتری نســبت به اســتفادهي تنها از یــک ناحیهي طیفی را
میدهد ]4[.در این مطالعه ســنجش از دور غیرفعال در ناحیهي اپتیک
طیف الکترومغناطیس مورد بررسی قرار میگیرد.
رفتار طیفی لکههای نفتی

سنجش از دور اپتیکی ،بهمعني سنجش از دور در محدودههای ماورای
بنفــش ،مرئی ،مادون قرمز انعکاســی و مادون قرمــز حرارتی از طیف
الکترومغناطیس اطالق میشــود .سیســتمهای سنجش از دور اپتیکی
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بعضی از تحقیقات نشان دادهاند كه باند آبی ( 134تا 135میکرون) برای شناسایی غشای نازک نفات و
10نانومتر (حد باالیی طیف اشــعهي ایکس) تا 400نانومتر (حد پایین دادهاند که باند آبی ( 0.4تا 0.5میکرون) برای شناســایی غشای نازک
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اپتیکی بهعلت ناچیز بودن تفاوت در انعکاس آب و نفت و تعدادی از عوامل دیگر ،تماایز آنهاا از هاا
مورد اســتفاده در سنجش از دور ،از اثرات اتمســفری (ناشی از وجود این وجود با اســتفاده از سنجندههای اپتیکی بهعلت ناچیز بودن تفاوت

امکانپذیر نیست ]12[.درخشندگی خورشید و باد از جمله عواملی هستند كه تشخیص لکههاای نفتا

50

مشکل میسازند .گیاهان آبزی از قبیل جلبکهای دریایی نیز شناسایی لکههای نفتی را بهخصوص در

خطا همراه میسازند .سنجش از دور لکههای نفتی در سواحل ،پیچیدگیهای خاص خود را دارد و سا

به نفت ممکن است تمایز طیفی منحصربهفردی با قسمتهای دیگر ساحل نداشته باشاد ]13[.طیاف
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در انعــکاس آب و نفــت و تعــدادی از عوامل دیگر ،تمایــز آنها از هم ســنجش از دور ابر طیفی معموال با تعداد زیادی بانــد با عرض باریک در
بهســادگی امکانپذیر نیست ]12[.درخشندگی خورشید و باد از جمله محدودهي طیف مرئی تا مادون قرمز انعکاســی تعریف میشود ]15[.این
عواملی هستند که تشــخیص لکههای نفتی از آب را مشکل میسازند .دادههــا با دارا بودن قدرت تفکیک طیفی باال (بیشــتر از 50باند) و قدرت
گیاهان آبزی از قبیل جلبکهای دریایی نیز شناسایی لکههای نفتی را تفکیک مکانی باال (در حد چندین متر) ،با اســتفاده از تحلیل رفتار طیفی
بهخصوص در ســواحل با خطا همراه میسازند .سنجش از دور لکههای و همچنین الگوریتمهای موثری از قبیل الگوریتم جداسازی طیفی کاربرد
نفتی در ســواحل ،پیچیدگیهای خاص خود را دارد و ساحل آغشته به فراوانی در سنجش از دور لکههای نفتی دارد16[.و ]17با این وجود ،تفسیر و
دلایل ذكر شده توانایی چندانی در شناسایی لکههای نفتی نداشته اما تفسایر بصاری تصاویر مااهوارهای در ایان
نفت ممکن است تمایز طیفی منحصربهفردی با قسمتهای دیگر ساحل پردازش این تصاویر ،پیچیده بوده و نیاز به استفاده از الگوریتمهای پردازش
بر بوده و
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نزدیک نشان میدهد]8[.

قرمز نزدیک نشان میدهد]8[.

سنجش از دور ابر طیفی معمولا با تعداد زیادی باند با عرض باریک در محدودهی طیاف مرئای تاا ماادون قرماز
انعکاسی تعریف میشود ]15[.این دادهها با دارا باودن قادرت تفکیاک طیفای بالاا (بیشاتر از 51باناد) و قادرت
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هی نفتی الزاما بهمعنای افزایش دما نیست و ممکن است دماهای سردتر از آب پاسزمیناه را نیاز ثبات

ل 3لکههای نفتی را در قسمتی از خلیجفارس نشان میدهد كه در سا  2111ثبات شادهاسات .اشایاء

پژوهشیلکههای نفتی هستند و قسمت سایاهرنا ،در بالاای تصاویر مرباوط باه
تصویر همان
 ،در وسط و پایین
مقاالت

ساحل میباشد .این تصویر با استفاده سنجندهی  ASTERماهواره ترا ثبت شده است.
تصاویر شبهنگام نیز اشــاره کرد ،هرچند کنتراست بین لکههای نفتی و
آب پسزمینه میتواند کمتر از تصاویر روزهنگام باشــد ]19[.در این ناحیه
از طیف نیز پدیدههایی از قبیل جلبک دریایی ،خط ســاحلی و جبهههای
اقیانوسی میتوانند باعث خطا در شناسایی لکههای نفتی شوند.
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کوچک بیشــتر است .همچنین در مورد تصاویر حرارتی میتوان به اهمیت
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