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پردازش و تفسیر دادههای رادار نفوذی به زمین ( ،)GPRبهمنظور تعیین ضخامت و
توپوگرافی بستر یخچال علمکوه
3

سعید پرنو ،*1ابوالقاسم کامکار روحانی ،2علیرضا عرب امیری 2و نعمتاله کریمی

 .1دانشجوی کارشناسی ،گروه ژئوفیزیک ،دانشکدۀ مهندسی معدن ،نفت و ژئوفیزیک ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران
 .2دانشیار ،گروه ژئوفیزیک ،دانشکدۀ مهندسی معدن ،نفت و ژئوفیزیک ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران
 .3دکتری ،مؤسسۀ تحقیقات آب ،پژوهشکدۀ مطالعات و تحقیقات منابع آب ،وزارت نیرو ،تهران ،ایران
(دریافت ،93/5/22 :پذیرش نهایی)94/11/11 :

چکیده
تعیین ضخامت یخچالهای کوهستانی مانند علمکوه باتوجه به شرایط آبوهوایی بسیار سرد ،ارتفاع زیاد یخچال ،خطر سقوط
بهمن و توپوگرافی زیاد ،کار بسیار دشواری است .در این پژوهش بهدلیل شفافبودن یخ برای امواج الکترومغناطیسی و
غیرمخرب ،سریع و دقیقبودن روش رادار نفوذی به زمین ( ،)GPRبرای تعیین ضخامت و توپوگرافی بستر یخچال علمکوه از
این روش استفاده شده است .دادههای  GPRبا استفاده از آنتن  25مگاهرتز به روش دور افت مشترک (common offset
 )modeو با  6متر فاصلۀ بین فرستنده و گیرنده برداشت شده است .تقریباً کل یخچالهای غربی منطقۀ مورد مطالعه
(یخچالهای علمچال ،تختچال و تخت سلیمان) ،توسط روش  GPRبرداشت شده است .جهت اختصار فقط دادههای سه
پروفیل( b ،aو  )cواقع در یخچال علمچال ،پردازش و تفسیر شدهاند .بعد از پردازشهای مناسب ،بازتابهای بستر یخچال
آشکارسازی شده و با قراردادن سرعت مناسب موج الکترومغناطیسی در یخ ( 0/16متر بر نانوثانیه) ،ضخامت متغیر  50تا  94متر
برای الیۀ یخ در زیر پروفیلهای مورد بررسی ،تخمین زده شده است .نشانگرهای دامنه ،فاز و فرکانس لحظهای برای
آشکارسازی و تفسیر بهتر الیههای زیر سطحی در مقاطع  ،GPRاستخراج شده است .نشانگر دامنۀ لحظهای ،بازتابهای بستر
یخچال ،قلوهسنگهای یخچالی و واریزههای داخل یخ را بهخوبی تفکیک کرده است .در نهایت در مقاطع عمقی پروفیلهای
مورد بررسی ،مشاهده شد که توپوگرافی بستر یخچال ،کپی نسبتاً دقیقی از توپوگرافی سطح یخچال است.
واژههای کلیدی :توپوگرافی بستر یخچال ،ضخامت یخ ،یخچال علمکوه ،رادار نفوذی به زمین (.)GPR

 .1مقدمه
یخچالها بهعنوان مهمترین منبع آب شیرین68/7 ،

یخچالهای کوهستانی توسط زمینهای کشاورزی

درصد از کل آبهای شیرین جهان را در خود ذخیره

احاطه شدهاند و آبیاری در طول تابستان و اواخر بهار به

کردهاند (مویا و همکاران .)2013 ،در این میان

آب حاصل از ذوبشدن یخچال بستگی دارد ،از اهمیت

یخچالهای کوهستانی به عنوان شاخصهای کلیدی

بیشتری برخوردار است .ضخامت یخچال یکی از

برای تغییرات آبوهوا در طول سالیان مختلف،

پارامترهای مهم برای پیشبینی مقدار آب حاصل از

مکانهای مناسب برای جذب گردشگران و از منابع مهم

ذوب یخچال و تغییرات یخچال در طول سالیان است.

آب شیرین در دورههای زمانی بلندمدت و کوتاهمدت

چنین اطالعاتی با توجه به شرایط آبوهوایی بسیار

به شمار میروند (إدر و همکاران2008 ،؛ هاگ و

سرد ،ارتفاع زیاد یخچال ،خطر سقوط بهمن و همچنین

همکاران .)2012 ،برای چرخۀ آب کالردشت ،یخچال

باتوجه به زمان و نیروی کاری زیادی که در بررسیهای

علمکوه همچون یک سد در تأمین آب رودخانههای

ژئوفیزیکی الزم است ،بهطورکلی کمیاب هستند .در

این منطقه ،خصوصاً در دورههای خشکسالی و تابستان

برخی مطالعات (هاگ و همکاران2012 ،؛ بیندر و

نقش مهمی ایفا میکند .این موضوع زمانی که

همکاران )2009 ،ضخامت یخچال را از توپوگرافی

*نگارنده رابط:

E-mail: saeed.parnow@yahoo.com
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سطح آن براساس اصول (مکانیسم) حرکت یخچال،

مبنی بر دادههای نامعتبر رادار ارتفاعسنج هواپیماها در

تخمین میزنند .این تخمین با در نظر گرفتن اینکه سطح

هنگام عبور از روی یخچالهای نواحی قطب جنوب (قبل

یخچال کپی دقیقی از بستر یخچال است ،به دست

از جنگ جهانی دوم) ،برمیگردد .برمبنای همین

میآید .در این مطالعات ضخامت یخچال طبق رابطۀ ()1

گزارشها ،در سال  1957یک رادار ارتفاعسنج هواپیمای

تخمین زده میشود (هاگ و همکاران:)2012 ،

نیروی هوایی آمریکا ،موفق به تعیین ضخامت یخ در نواحی

h  t  .g.sin   . f

قطب جنوب شد (پلیکا و گارت .)2010 ،امروزه با استفاده

که در آن  ،hضخامت یخ (متر)؛  ،tفشار برشی کف

از این تکنیک ،ضخامت ،حجم و توپوگرافی بستر

یخچال (کیلو پاسکال)؛ 𝜌 ،چگالی یخ ( 910کیلوگرم

یخچالهای کوهستانی و قارهای در نقاط مختلف جهان

بر متر مکعب)؛  ،gشتاب گرانش ( 9/81متر بر مجذور

بهخوبی آشکارسازی شده است (بیندر و همکاران2009 ،؛

ثانیه)؛  ،αشیب سطح یخچال (درجه) و  ،fفاکتور شکل

سینگ و همکاران2012 ،؛ برنت و همکاران2007 ،؛

یخچال است .همانطور که در این فرمول دیده میشود،

واتسون و همکاران .)2008 ،در این پژوهش با استفاده از

در قسمتهایی که شیب سطح یخچال زیاد است (فشار

روش  GPRبرای اولین بار در ایران سعی شده که ضخامت

برشی کم) ،حرکت یخچال سریع و ضخامت یخ کم

و توپوگرافی بستر یخچال علمکوه با اعمال پردازشهای

است و در بخشهای با سطح صاف و هموار ضخامت

مناسب و تفسیرهای دقیق بررسی شود .با توجه به مشکالت

یخچال بیشتر است .برای تخمین دقیق ضخامت یخ از

و شرایط دشوار مناطق یخچالی ،این مطالعات با برنامهریزی

روشهای ژئوفیزیکی مختلفی همچون لرزهنگاری (بووس

دقیق و تالشهای مستمر مسئوالن و کارشناسان مؤسسۀ

و همکاران1971 ،؛ داوید و همکاران،)2007 ،

تحقیقات آب انجام گرفته است.

()1

گرانیسنجی (کروسلی و کالرک  ،)1970مقاومت ویژۀ
الکتریکی (آنجلوپولوس و همکاران )2013 ،و

 .2روش تحقيق

مغناطیسسنجی (کنت و همکاران )1966 ،در نقاط

انواع مختلف سیستمهای رادار نفوذی به زمین ( )GPRشامل

مختلف جهان استفاده شده است .با وجود این روش رادار

آنتنهای فرستنده و گیرنده (پوششی و غیرپوششی) ،واحد

نفوذی به زمین ( )GPRتکنیکی نوین ،غیرمخرب ،سریع و

کنترل ،کابل اتصال آنتنهای فرستنده و گیرنده ،سیستم ثبت

دقیق است که بهطور گسترده برای یخچالها استفاده

و نمایش همزمان دادههای برداشتی هستند .در شکل 1

میشود .ایدۀ اصلی استفاده از رادار نفوذی به زمین بهعنوان

قسمتهای مختلف یک سیستم رادار نفوذی به زمین حین

یک روش ژئوفیزیکی ،به گزارش خلبانهای آمریکایی

برداشت روی یخچال علمکوه نشان داده شده است.

شکل

 .1تصویری از برداشت دادههای  GPRروی یخچال علمکوه و نمایش قسمتهای مختلف سیستم GPR
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جدول  .1خصوصیات الکترومغناطیسی مواد معمول (إدر و همکاران2008 ،؛ برنت و همکاران)2007 ،
مواد معمول

گذردهی نسبی

سرعت موج الکترومغناطیسی ()m/ns

رسانندگی الکتریکی ()ms/m

هوا

1

0/3

0

یخ یخچالی

4-3

0/170-0/167

0/01

آب شیرین

80

0/033

0/5

گرانیت

6-4

0/13

1-0/01

برف خشک

2-1/5

0/23

-

اساس  GPRبر مبنای اندازهگیری زمان رفت و برگشت

قرار میگیرد (إدر و همکاران .)2008 ،بنابراین بررسی

امواج الکترومغناطیسی در محیط انتقالدهندۀ موج و تبدیل

فاکتورهای کلیدی در تضعیف امواج الکترومغناطیسی برای

مقطع زمانی به مقطع عمقی طبق رابطۀ ( )2است (پالی،

طراحی برداشت دادههای  GPRامری ضروری است.

:)2003

تضعیف موج الکترومغناطیسی توسط دو پارامتر فرکانس
V .t
2

()2

D

موج الکترومغناطیسی و رسانندگی محیط انتقالدهندۀ موج

که در آن D ،عمق t ،زمان رفت و برگشت موج

کنترل میشود ،بهطوری که با افزایش فرکانس و رسانندگی،

الکترومغناطیسی و  vکه سرعت انتشار موج الکترومغناطیسی

تضعیف موج الکترومغناطیسی نیز بیشتر میشود .تضعیف

در محیط انتشار موج است ،تابعی از گذردهی الکتریکی

خیلی کم امواج الکترومغناطیسی در برف خشک و یخ به

نسبی (گذردهی الکتریکی محیط انتقالدهندۀ موج به

دلیل رسانندگی کم و نبود مواد دیالکتریک یا مغناطیسی

گذردهی الکتریکی خأل) است .در یک محیط غیررسانا

باعث شده است که این محیطها بهترین مکانها برای انتقال

مانند سیمان خشک و یخ سرعت موج الکترومغناطیسی به

امواج رادار با فرکانسهای بیشتر از  1 MHzباشند (دانیلز،

صورت رابطۀ ( )3است (پالی:)2003 ،

 .)2004در نواحی قطب جنوب با استفاده از آنتنهای

()3

c
r





1



V

که در آن c ،سرعت نور در خأل (  3×10+8متر بر ثانیه) و εr
و  µبه ترتیب گذردهی الکتریکی محیط نسبت به خأل و
تراوایی مغناطیسی است .گذردهی الکتریکی مهمترین
پارامتر کنترلکنندۀ انتشار امواج الکترومغناطیسی بهصورت
نسبت تعداد گشتاورهای دوقطبی القاشده در واحد حجم
ماده ،به میدان الکتریکی خارجی تعریف میشود (تلفورد و
همکاران .)2004 ،گذردهی دیالکتریکی یخ به حجم آب

 50-150MHzبه عمق  3تا  4کیلومتر دست یافتهاند (جول،
 .)2009بررسی تئوری تفکیکپذیری به منظور تخمین
عملکرد  GPRدر تفکیک الیهها بسیار مفید است .بهترین
تفکیکپذیری عمودی در بررسیهای  1/4 ،GPRتا 1/2
طول موج غالب رادار است (بیندر و همکاران .)2009 ،طول
موج بهصورت نسبت سرعت به فرکانس غالب موج
الکترومغناطیسی با رابطۀ ( )4تعریف میشود:
()4

V
f



و واریزههای موجود در یخ بستگی دارد ،بهطوری که با

که در آن 𝜆 ،طول موج v ،سرعت امواج الکترومغناطیس

افزایش مقدار واریزه و آب در یخ ،گذردهی الکتریکی

در محیط و  fفرکانس غالب موج الکترومغناطیسی است

افزایش مییابد .در جدول  1خصوصیات الکترومغناطیسی

که بیشترین تمرکز انرژی (بیشترین تأثیر بر دادهها) در آن

برخی از مواد مورد بررسی در این پژوهش ،ذکر شده است.

وجود دارد .جدول  2محدودۀ تفکیکپذیری نظری

یکی از فاکتورهای مهم در بررسیهای  GPRعمق نفوذ

عمودی مواد مختلف در یخچال علمکوه را نمایش

امواج الکترومغناطیس در محیط انتقالدهندۀ موج است.

میدهد .همانطور که در این جدول مشاهده میشود ،با

عمق نفوذ امواج الکترومغناطیس بهشدت تحت تأثیر اتالف

افزایش فرکانس و رسانندگی ،قدرت تفکیکپذیری نیز

سیگنال به دلیل جذب انرژی توسط محیط انتقالدهندۀ موج

افزایش مییابد.
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جدول  .2محدودۀ تئوری تفکیکپذیری عمودی برای محیطهای مختلف با فرکانسهای گوناگون
فرکانس آنتن ()MHz

محیط انتقالدهندۀ موج الکترومغناطیسی
آب

یخ

گرانیت

برف (خشک)

سرعت ()m ns-1

0/03

0/167

0/13

0/23

25

0/3-0/6

1/67-3/34

1/3-2/6

2/3-4/6

100

0/015-0/03

0/4-0/8

0/65-0/325

0/575-15/1

500

0/015-/03

0/2-0/4

0/065-0/13

0/115-0/23

 .3منطقة مورد مطالعه
قلۀ علمکوه با ارتفاع  4835متر از سطح دریا در منطقهای

درج شده است .محدودۀ مورد مطالعه روی رسوبات

به نام تخت سلیمان با طول شرقی  50˚90Ꞌتا  51˚00Ꞌو

یخچالی کواترنری (مورن) واقع شده است .این رسوبات

عرض شمالی  36˚ 40Ꞌتا  ،36˚34 Ꞌدومین قلۀ مرتفع

بهوسیلۀ سازندهای کهر ،روته ،الیکا و شمشک در

ایران بعد از دماوند محسوب میگردد (کریمی و

برگرفته شده است .واحدهای زمینشناسی این ناحیه

همکاران .)2012 ،شکل پستی و بلندیهای این ناحیه

عمدتاً از گرانیت دانهریز تشکیل شده است (کریمی و

بهنحوی است که تعداد  45قله (قلههای شناختهشده و

همکاران .)2012 ،همانند دیگر یخچالها بارش در این

بنام) با ارتفاع بیش از  4000متر و تعداد  100قله با

منطقه بهصورت برف است .ریزش برف در این منطقه

ارتفاع بیش از  3000متر از سطح دریا در این ناحیه

حدود  452سانتیمتر در سال است که در طول  65روز

وجود دارد (وزیری .)1382 ،پستی و بلندیهای فراوان

در سال اتفاق میافتد (کریمی و همکاران.)2012 ،

و بهویژه رشتهکوه مجزای هفتخوان با هفت قله با

در شکل  2یخچالهای مهم منطقۀ تخت سلیمان

ارتفاع بیش از  4000متر از سطح دریا و همچنین برودت

نسبت به قلۀ علمکوه به سه یخچال عمدۀ علمچال،

نسبتاً زیاد به علت اغتشاشات جوی و توفانهای با

تختچال و تخت سلیمان تقسیمبندی شده است .منطقۀ

سرعت زیاد ،سبب شده است که چند یخچال نسبتاً مهم

مورد مطالعه در این پژوهش ،یخچال علمچال با مساحت

(البته مهم بهلحاظ قرارگرفتن در منطقهای نیمهخشک

 4/8کیلومتر مربع با حداکثر طول از حد باال تا پیشانی

مانند ایران) به وجود آید (وزیری .)1382 ،علمکوه

 4/5کیلومتر و حداکثر عرض  2/25کیلومتر است.

بزرگترین و مهمترین یخچال موجود در ایران است

ارتفاع خطبرف دائمی در این یخچال در حدود  4000تا

که در دورۀ کواترنری بهوجود آمده و آب رودخانههای

 4150متر است (وزیری .)1382 ،ضخامت مورنهای

بربر و خرمدشت را در مناطق زیردست تأمین میکند

سطحی از  0/5متر تا حدود  1/5متر (در قسمتهای

(وزیری .)1382 ،ارتفاع این یخچال حدود  3197تا

باالی یخچال) متغیر است ،اما در قسمتهای پایینتر

 4835متر باالی سطح دریاست .در شکل  2بخشی از

بهویژه در اطراف سرچال ،تشکیالت سطحی عمدتاً

نقشۀ  1:100000شکران که در آن پروفیلهای برداشتی

بهشکل خاک درشتدانه و سبزرنگ دیده میشود

نیز مشخص شده ،آورده شده است .بهمنظور پرهیز از

(کریمی و همکاران .)2012 ،الزم بهذکر است که در

افزایش حجم مطالب ،تنها به چند نکتۀ مهم دربارۀ

فصل برداشت دادهها (خرداد  ،)1391سطح منطقه توسط

زمینشناسی منطقه بسنده میکنیم .اطالعات بیشتر در

برف با ضخامت متغیر (حدود  1 – 0/5متر) پوشیده شده

مورد زمینشناسی منطقه ،در نقشۀ زمینشناسی شکران

بود.
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شکل  .2نقشۀ زمینشناسی منطقۀ برداشت ،موقعیت پروفیلهای برداشتی  GPRو سه یخچال مهم منطقۀ تخت سلیمان (اقتباس از نقشۀ  1:100000شکران،
)1977

 .4برداشت دادههای GPR

( )Pulseradarاست که از آنتنهای بدون پوشش

بهدلیل وابستگی برخی از پارامترها مانند عمقنفوذ و

( )unshieldedبهره میگیرد و دادهها را به روش دور افت

تفکیکپذیری به زمینشناسی منطقۀ مورد مطالعه ،نوع

مشترک ( )mode common offsetبرداشت میکند

آرایش برداشت دادهها و فرکانس مرکزی آنتن فرستنده،

(شکل  .)1در این پژوهش فاصلۀ بین فرستنده و گیرنده6 ،

نمیتوان بعد از برداشت دادهها با اعمال پردازش این

متر (ثابت) و فاصلۀ بین دو رد متوالی  0/299892متر است.

پارامترها را تقویت کرد؛ بنابراین قبل از برداشت دادهها،

تقریباً کل منطقۀ یخچال شمالی و قسمتهایی از یخچال

باید باتوجه به زمینشناسی منطقه و پارامترهای فیزیکی و

باختری توسط سیستم رادار برداشت شده است .طول کل

هندسی هدف مورد مطالعه ،پارامترهای برداشت را تعریف

پروفیلهای برداشتی در این پژوهش  23کیلومتر است که

کرد .همانطور که پیشتر ذکر شد ،با افزایش رسانندگی و

 18کیلومتر پروفیلهای برداشتی قابل تفسیر بوده است .در

فرکانس ،عمق نفوذ کاهش پیدا میکند .بنابراین باید بین

این پژوهش جهت اختصار فقط دادههای سه پروفیل  b ،aو

عمقنفوذ مورد نظر و تفکیکپذیری مورد نیاز ،توازنی

 cپردازش و تفسیر شدهاند .با توجه به ناهمواربودن منطقۀ

ایجاد کرد .بدین دلیل پیشنهاد میشود که از فرکانسهای

مورد مطالعه ،با استفاده از  GPSنصبشده بر روی دستگاه

پایین ( )5-30MHzبرای نمایش توپوگرافی بستر یخچال،

 ،GPRبه ازای هر رد برداشتی یک نقطۀ  GPSنیز برداشت

از فرکانسهای میانی ( )320-370 MHzبرای نمایش

شده است .این نقاط به صورت خودکار در حافظۀ دستگاه

ساختارهای داخلی و از فرکانسهای باال (-1000 MHz

ذخیره شده و به همراه فایلهای مربوط به دادههای

 )600بهمنظور آشکارسازی ضخامت برف استفاده شود.

به کامپیوتر انتقال یافته است.

GPR

بنابراین فرکانس آنتن ،ثابت دیالکتریکی محیط ،عمق
تجسس موردنظر ،فاصلۀ بین فرستنده و گیرنده و فاصلۀ

 .5بحث (پردازش و تفسير دادهها )GPR

بین ردها ،پارامترهای اساسی در بررسیهای  GPRهستند.

بهطور کلی هدف از پردازش دادههای ژئوفیزیکی،

بدین دلیل در این پژوهش دادههای  GPRبا استفاده از

دستیابی به تصویری واضح از اهداف زیرسطحی با

دستگاه  Mala GeoScienceبا آنتن مرکزی  25مگاهرتز

حذف نویزهای ناخواسته و تقویت سیگنالها (افزایش

با هدف تعیین ضخامت و نمایش توپوگرافی بستر یخچال

نسبت سیگنال به نویز) است .پردازشهای مناسب به

علمکوه برداشت شدهاند .این سیستم یک رادار پالسی

مفسر کمک میکند تا با اعتمادبهنفس بیشتری به تفسیر
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مقاطع ژئوفیزیکی بپردازد .دامنۀ پردازشهای بهکاررفته

مگاهرتز است؛ بنابراین با استفاده از رابطۀ ( )4و با در

روی دادههای  ،GPRتوسط هدف مورد مطالعه تعیین

نظر گرفتن سرعت  0/16 m ns-1برای انتشار موج

میشوند .در این پژوهش دادههای  GPRبرداشتشده

الکترومغناطیسی در یخ ،تفکیکپذیری قائم بهصورت

Win_Ekko_Pro

تئوری بین  3/75تا  1/87متر تخمین زده میشود.

توسط نرمافزارهای  Reflexwو

بهصورت ترکیبی پردازش شده و به نمایش درآمده است.

نزدیکی فرکانس غالب با فرکانس امواج ارسالی (MHz

 )25دلیلی بر شفافبودن محیط انتقالدهنده (یخچال
 .1 .5تحليل ميانگين طيف فرکانسی و دامنة پروفيلهای
مورد بررسی

علمکوه) برای امواج الکترومغناطیسی است.
در شکل  4میانگین طیف دامنه برحسب زمان انتشار

پردازشهای بهکاررفته در  ،GPRتوسط هدف مورد

موج الکترومغناطیسی ،برای پروفیلهای مورد بررسی

مطالعه تعیین میشوند؛ بنابراین قبل از اعمال هرگونه

نشان داده شده است .در این نمودارها پیکهایی که

پردازش و صافی ،الزم است دیدی صحیح از طیف

نمایانگر ناپیوستگی در ساختار یخ هستند ،با پیکان

دامنه و میانگین دامنۀ پروفیلهای مورد بررسی وجود

مشخص شده است .روی هر سه نمودار ،دو پیک

داشته باشد .نمودار طیف دامنه به منظور تعیین فرکانس

نزدیک بههم در زمانهای اولیه مشاهده میشود که

غالب و طراحی فیلترهای مناسب برای حذف نویزهای

احتماالً به فصلمشترک برف -واریزه و واریزه -برف

با فرکانس مشخص ،مفید است .شرکتهای سازندۀ

مربوط است .با مشخصکردن سطح دامنۀ نویز و با

دستگاههای  ،GPRفرکانس آنتنها را بر مبنای

استفاده از فرمول  ،1میتوان بیشترین عمق نفوذ را از

اندازهگیری در هوا مشخص میکنند .بنابراین فرکانس

نمودارهای طیف دامنه تخمین زد .در نمودارهای شکل

دادههای برداشتشده بر روی زمین ،بهدلیل حذف

 ،4سطح دامنۀ نویز 10 ،است که با درنظرگرفتن سرعت

فرکانسهای باال در محیطهای رسانا (نسبت به هوا)،

متوسط  0/16متر بر نانوثانیه برای موج الکترومغناطیسی

معموالً کمتر از فرکانس امواج ارسالی است .در شکل 3

در یخ ،بیشترین عمقنفوذ در پروفیلهای مورد بررسی

میانگین طیف دامنۀ پروفیلهای  b ،aو  cنمایش داده

حدود  115متر تخمین زده میشود .کاهش تدریجی

شده است .همانطور که در این شکل مشاهده میشود،

طیف دامنه با زمان در هر سه نمودار ،نشاندهندۀ

فرکانس غالب روی هر سه نمودار طیف دامنه21/30 ،

نارسانابودن محیط انتقالدهندۀ موج است.

شکل ( .3الف)( ،ب) و (ج)؛ به ترتیب میانگین طیف فرکانسی پروفیل  b ،aوc

شکل ( .4الف)( ،ب) و (ج)؛ به ترتیب میانگین طیف دامنۀ پروفیل  b ،aو c
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 .2 .5پردازش و تفسير پروفيل a

استفاده کرد .یکی از صافیهای باالگذر مناسب برای حذف

مقطع پروفیل  aبا طول  127متر ،دارای 512نمونۀ زمانی و

این آثار که در همۀ نرمافزارهای  GPRموجود است ،صافی

 425رد  GPRاست (شکل -5الف) .در دستگاههای GPR

 Dewowاست .این صافی با استفاده از صافی میانگینگیر

معموالً اول گیرنده شروع به دریافت امواج الکترومغناطیسی

پیدرپی ( ،)Running averageفرکانسهای پایین را حذف

میکند و سپس فرستنده امواج را به داخل زمین منتشر

میکند .با مقایسۀ دامنۀ ردهای مقاطع  ،GPRمیتوان اثر

میکند؛ بنابراین همیشه در باالی مقاطع ،محدودهای فاقد

اشباع سیگنال و صافی  Dewowرا مشاهده کرد (شکلهای

سیگنال وجود دارد .همچنین امواج مستقیم هوایی و زمینی

-5الف و -5ج).

در ابتدای ردها قرار دارند .وجود این مناطق و امواج در

همانطور که در نمودارهای میانگین طیف دامنۀ

مقاطع زمانی و عمقی  ،GPRبهدلیل جابهجایی بازتابهای

پروفیلهای مورد بررسی مشاهده شد (شکل  ،)4قدرت

زیرسطحی در راستای قائم ،باعث خطا در تخمین عمق

امواج الکترومغناطیسی  GPRبا گذر زمان و نفوذ به عمق

اهداف زیرسطحی میشود؛ بنابراین در این پژوهش بهمنظور

خصوصاً در زمانهای پایانی ،کاهش مییابد .بدین منظور،

قرارگیری نقطۀ شروع ردها در سطح زمین و قرارگیری

معموالً از بهرههای گوناگون برای تقویت سیگنالها استفاده

بازتابها در مکان واقعی خود از تصحیح استاتیک ( static

میشود .هرچند استفاده از بهرهها باعث افزایش قدرت

)corrctionاستفاده شده است (شکل -5ب) .با مقایسۀ

سیگنال و نمایش بهتر دادهها میشود ،ولی بهمنظور

شکلهای  -5الف و  -5ب ،مشاهده میشود که بعد از

جلوگیری از تقویت نویزهای ایجادشده توسط پردازشهای

اعمال تصحیح استاتیک ،بازتاب مربوط به واریزههای داخل

دیگر مانند مهاجرت ،بهتر است بالفاصله بعد از پردازشهای

یخ حدود  100نانوثانیه جابهجا شده است .همچنین باتوجه

مربوط به افزایش نسبت سیگنال به نویز (در این تحقیق

به فاصلۀ زمانی کوتاه بین انتشار موج الکترومغناطیسی توسط

صافی  ،)Dewowاین پردازش را اعمال کرد .در این

فرستنده و پالسهای قویای که از طریق هوا و زمین به

پژوهش از بهرۀ گسترش هندسی و نمایی ( Spreading and

گیرنده میرسند و به علت بازتابهای نزدیک به سطح

 )Exponential Compansation Gainبرای جبران افت

زمین ،گیرنده از سیگنال اشباع میشود (نیل)2004 ،؛ این

انرژی ناشی از گسترش کروی موج در محیط و اتالف

فرایند ،نوفههای فرکانس پایینی را در زیر سطح زمین القاء

نمایی انرژی ناشی از رسانندگی استفاده شده است .با اعمال

میکند که بازتابهای فرکانسهای باال را میپوشاند .این

این بهره ،سیگنالها به حالت واقعی خود نزدیکتر میشوند؛

GPR

همچنین اطالعات دامنۀ نسبی بازتابها حفظ میشوند و

میشود .برای حذف این نوفههای فرکانس پایین میتوان از

میتوان بازتابکنندهها را حتی بعد از اعمال بهره باهم مقایسه

صافیهایی که باعث افزایش نسبت سیگنال به نویز میشوند،

کرد (سنسورز و سافتور.)1999 ،

نوفهها باعث جمعشدن مقدار ثابتی بر روی تمام رد

شکل ( .5الف)( ،ب) و (ج)؛ بهترتیب مقطع بدون پردازش ،با اعمال تصحیح استاتیک و صافی  Dewowپروفیل  aرا نمایش میدهند.
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شکل -6الف مقطع زمانی پروفیل  aرا بعد از اعمال

پروفیل آشکارسازی شده است .بستر یخچال در زیر

تصحیح استاتیک ،صافی  Dewowو بهرۀ گسترش نمایی و

پروفیل مورد بررسی در زمان  1100نانوثانیه آشکارسازی

هندسی را نمایش میدهد .در این مقطع ،هذلولیهای

شده است (شکل-6ج).

داخل یخ که نشانگر حضور قطعات سنگ (قلوهسنگ
یخچالی) هستند ،با ابعادی در حدود طول موج امواج
 3/75( GPRتا  1/87متر) ،مشاهده میشوند .همچنین دو
شکل پاپیونی به دلیل ناودیسمانندهایی در این مقطع
مشخص شده است .بدین منظور از مهاجرت  f-kبا سرعت
 0/16متر بر نانوثانیه برای موج الکترومغناطیسی در یخ که
سبب جمعشدن هذلولیها ،حذف اثر پاپیون و نمایش

 .3 .5بررسی نشانگرهای لحظهای در تفکيك ساختارهای
پروفيل a

یک سیگنال ژئوفیزیکی (ردهای  GPRیا لرزهای) که با
رابطۀ  5نشان دادهمیشود ،از دو قسمت حقیقی و موهومی
تشکیل شده است که قسمت موهومی تبدیل هیلبرت
قسمت حقیقی است (لیو و اریستاگلیو:)1998 ،
z(t )  s(t )  is (t )  a(t )e

واقعی ناهمگنیهای داخل یخ میشود ،استفاده شده است

()5

(شکل -6ب) .در این نوع مهاجرت ،دادهها نخست توسط

که در آن s(t) ،قسمت حقیقی و ) s*(tقسمت موهومی

تبدیل فوریۀ دوبعدی ،از حوزۀ مکان -زمان به حوزۀ

سیگنال است .نشانگرهای دامنه و فاز لحظهای بهترتیب

فرکانس -طولموج منتقل میشوند و پس از محاسبات

بهصورت طیف دامنه و فاز این سیگنالهای مختلط بهوسیلۀ

مربوط به مهاجرت ،مجدداً دادهها توسط تبدیل فوریۀ

روابط ( )6و ( )7تعریف میشوند (لیو و اریستاگلیو:)1998 ،

) iv ( t

1
2

معکوس به حوزۀ مکان -زمان بازگردانده میشوند .این امر

()6

باعث کاهش تعداد محاسبات پیچیده در فرایند مهاجرت

و ()7

میشود (کمپن و سهلی .)1999 ،در واقع هدف از
بهکارگیری مهاجرت بازسازی توزیع هندسی سطح
بازتابکنندهها و تصویری دقیق از ساختارهای زیر سطحی
است (جول .)2009 ،در نهایت برای حذف نویزهای
پراکنده در مقطع نهایی از صافی سادۀ میانگین پیدرپی،
استفاده شده است (شکل -6ج) .این صافی با میانگینگیری
دامنۀ تعدادی از ردهای مجاور ،نویزهای پراکنده را
سرشکن میکند .شکل  5مقطع زمانی خام و مراحل
مختلف پردازش روی پروفیل  aرا نمایش میدهد.
دادههای پردازششدۀ  ،GPRساختارهای مختلف زیرسطح
یخچال را نمایش میدهند (شکل -6ج) .هرگونه تغییر در
ثابت دیالکتریکی محیط انتقالدهندۀ موج ،بهصورت
انعکاس در مقطع  GPRمشاهده میشود .این تغییر پیوسته
در بستر یخچال که به دلیل تباین گذردهی الکتریکی
سنگ بستر (گرانیت) و یخ است ،باتوجه به حضور
الیههای واریزهای داخل یخ ،بهشدت تضعیف شده است.
در این مقطع یک الیۀ واریزهای پیوسته در داخل یخ،
بهطور واضح از زمان  800تا  750نانوثانیه ،از ابتدا تا انتهای

*

] a(t )  [s(t)2  s * (t )2
) s * (t
]
) s (t

[v (t )  tan 1

نشانگر دامنۀ لحظهای ،یک موجک با قسمتهای مثبت
و منفی روی رد را به صورت یک تک پالس با مؤلفۀ مثبت
تبدیل میکند .این فرایند ماهیت نوسانی امواج رادار را از بین
برده و دادهها را در تفکیک واقعی خود نمایش میدهد.
همچنین نشانگر دامنۀ لحظهای ،سبب سادگی در نمایش
دادههای رادار ،افزایش قدرت سیگنال ،تفکیک بهتر
الیهبندی و تفسیر راحتتر میشود .نشانگر فاز لحظهای برای
تأکید بر پیوستگی رویدادها بهکار برده میشود .باتوجه به
اینکه نشانگر فاز از دامنۀ سیگنال مستقل است ،میتواند
حادثههای ضعیف مربوط به فصلمشترکهای نزدیک را
روی سیگنال بهتر نمایش دهد .مقدار این نشانگر همیشه بین
 +πتا  -πقرار دارد؛ بنابراین دادهها بهصورت دندانهای نمایش
داده میشوند (سنسورز و سافتور .)1999 ،نشانگر فرکانس
لحظهای که از مشتق زمانی نشانگر فاز لحظهای بهدست
میآید ،طبق رابطۀ ( )8تعریف میشود (لیو و اریستاگلیو،
:)1998
()8

) 1 dv (t
2 dt

f (t ) 
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از نشانگر فاز لحظهای بهعنوان یک ابزار همبستگی

بازتاب با قدرت باال آشکارسازی شده است .نشانگرهای فاز

استفاده میشود .خصوصیات فرکانس یک سیگنال با تغییر

و فرکانس لحظهای در نمایش ساختارهای مختلف یخچال

جنس الیهها ،تغییرات ضخامت یا در فصلمشترکها مانند

نسبتاً ضعیف عمل کردهاند.

سطح ایستابی تغییر خواهد کرد (سنسورز و سافتور)1999 ،؛
بنابراین بعد از پردازشهای ذکرشده در قسمت قبل،

 .4 .5پردازش و تفسير پروفيلهای  bو c

نشانگرهای دامنه ،فرکانس و فاز لحظهای بهمنظور تفکیک

مقطع پروفیلهای  bو  cبهترتیب با طول  142/5و  249متر،

بهتر الیهها و ساختارهای داخلی استخراج شدهاند (شکل 7؛

شامل 476و  831رد  GPRهستند .باتوجه به وجود

الف ،ب و ج) .هدف از بهکاربردن نشانگرها تفکیک بهتر

توپوگرافی در محل پروفیلهای  bو  cمراحل پردازش این

الیهها و آنومالیهای زیرسطحی در مقاطع  GPRو لرزهای به

پروفیلها ،عالوه بر پردازشهای بهکاررفته در مورد پروفیل

منظور تفسیر بهتر مقاطع مورد نظر است .بازتابهای الیۀ

 ،aشامل تصحیحات مربوط به توپوگرافی نیز است .بهطور

واریزهای پیوستۀ داخل یخ در مقطع نشانگر دامنۀ لحظهای

کلی توپوگرافی در سطح زمین باعث اغتشاش و بههم

بهوضوح آشکارسازی شده است ولی همانطور که پیشتر

ریختن دادههای  GPRمیشود .بدینمنظور برای حذف

ذکر شد؛ بازتابهای بستر یخچال به دلیل الیههای واریزۀ

اینگونه اغتشاشات ناخواستۀ حاصل از توپوگرافی و

داخل یخ ،بهشدت تضعیف شده است .بازتابهای

قراردادن حادثهها در مکان واقعی خود ،الزم است

فصلمشترک برف -واریزه و واریزه -یخ باتوجه به طول

تصحیحات مربوط به توپوگرافی اعمال شود .تصحیح

موج باالی امواج  GPRدر این مورد و نازکبودن الیههای

توپوگرافی ،فرایند انطباق دادههای توپوگرافی با دادههای

واریزه و برف ،با هم تداخل کردهاند و قابل تفکیک نیستند.

 GPRاست .جمعآوری دادههای توپوگرافی یکی از

این الیهها در مقطع نشانگر دامنۀ لحظهای بهصورت یک

فرایندهای وقتگیر در بررسیهای  GPRاست.

شکل ( .6الف)( ،ب) و (ج)؛ بهترتیب مقطع پروفیل شکل -5ج ،بعد از اعمال بهرۀ گسترش نمایی و هندسی ،مهاجرت  f-kو صافی میانگین پیدرپی

شکل ( .7الف) مقطع نشانگر دامنۀ لحظهای( ،ب) مقطع نشانگر فاز لحظهای و (ج) مقطع نشانگر فرکانس لحظهای

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،42شماره  ،1بهار 1395
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دادههای توپوگرافی را میتوان توسط تئودولیت لیزری

را بهترتیب بعد از پردازشهای صافی میانگذر ،تصحیح

( ،)laser theodoliteتوتال استیشن (GPS ،)Total Station

استاتیک ،بهرۀ گسترش نمایی و هندسی ،مهاجرت

و  DGPSبهدست آورد؛ باتوجه به دقت مورد نیاز ،مدت

 f-kو تصحیح توپوگرافی نمایش میدهند .در این

زمان در دسترس ،هزینه و نیروی کاری ،میتوان یکی از

پروفیلها نیز از مهاجرت  f-kبهمنظور حذف اثر شیب

این موارد را انتخاب کرد .مرحلۀ بعد ،فرایند خیلی وقتگیر

الیههای زیرسطحی و جهتگیری فرستنده و گیرنده با

انطباق دادههای توپوگرافی و  GPRاست .همانطور که

درنظرگرفتن سرعت  0/16متر بر نانوثانیه برای امواج

GPS

الکترومغناطیسی در یخ ،استفاده شده است .بعد از

نصبشده روی دستگاه  ،GPRبه ازای هر رد برداشتی

پردازشهای گفتهشده و تصحیح توپوگرافی ،بستر یخچال

مختصات یک نقطه نیز برداشت شده است .بدین ترتیب

و واریزههای داخل یخ در هر دو پروفیل بهخوبی

مراحل وقتگیر اکتساب و انطباق دادههای توپوگرافی

آشکارسازی شده است .همچنین در مقطع زمانی پروفیل

با دادههای  GPRتا حدود زیادی کاهش یافته است.

(شکل -9ب) یک ناحیه شامل یخ خالص (بدون واریزه)

پیشتر ذکر شد ،در این تحقیق با استفاده از

شکلهای -8ج و -9ب ،مقاطع زمانی پروفیلهای

 bوc

c

آشکارسازی شده است.

شکل  .8مراحل مختلف پردازش دادههای پروفیل ( .bالف) دادههای خام ،بعد از اعمال تصحیح استاتیک ،صافی ( ،Dewowب) بهرۀ گسترش نمایی و
هندسی و مهاجرت ( ،f-kج) بعد از اعمال تصحیح توپوگرافی و (د) نشانگر دامنۀ لحظهای

شکل ( .9الف) دادههای خام پروفیل  ،cبعد از اعمال تصحیح استاتیک ،صافی  ،Dewowتابع تقویت ،مهاجرت ( ،f-kب) اعمال تصحیح توپوگرافی و (ج)
نشانگر دامنۀ لحظهای
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شکل ( .10الف)( ،ب) و (ج)؛ بهترتیب مقطع عمقی پروفیلهای  b ،cو a

 .5 .5مقاطع عمقی پروفيلهای  b ،aو c

با افزایش شیب سطح زمین ،ضخامت الیۀ نازک (الیۀ

مقطع زمانی  GPRزمان رفت و برگشت موج

اول) نیز کم میشود( .شکل –9ب و ج) .همچنین

الکترومغناطیسی را نمایش میدهد .برای تبدیل مقطع

پیوستگی الیۀ واریزهای داخل یخ در دو پروفیل  aو

زمانی به مقطع عمقی و برخی پردازشها مانند مهاجرت

خود دلیلی بر تفسیر صحیح مقاطع مورد بررسی است.

و تصحیح توپوگرافی که پیشتر روی پروفیلهای مورد

در پروفیل  cاز فاصلۀ  34تا  56و 223تا  239متری

بررسی اعمال شدند ،الزم است سرعت موج

ابتدای پروفیل که شیب سطح یخچال در مقایسه با

الکترومغناطیسی در محیط مورد بررسی تخمین زده

قسمتهای دیگر پروفیل زیاد است ،ضخامت یخچال در

شود .از روشهای مختلفی همچون برداشتهای نقطۀ

مقایسه با بخشهای دیگر کمتر است .از فاصلۀ  125تا

عمق مشترک ( ،)Common Mid-Pointاستفاده از

 142متری ابتدای پروفیل  bنیز چنین وضعیتی مشاهده

اهداف در عمق مشخص و جداول مربوط به سرعت

میشود .همچنین مشاهده میشود که بستر یخچال در

موج الکترومغناطیسی با معلومبودن جنس الیهها و

محل پروفیل  aکه سطح یخچال بدون توپوگرافی است،

محیط مورد بررسی برای تخمین سرعت موج

صاف و هموار است؛ بنابراین میتوان گفت که

الکترومغناطیسی استفاده میشود .در این تحقیق باتوجه

توپوگرافی بستر یخچال ،کپی نسبتاً دقیقی از توپوگرافی

به جدول  1و معلومبودن جنس الیههای مورد بررسی،

سطح یخچال است.

b

سرعت موج الکترومغناطیسی برای الیۀ اول (الیۀ واریزه
و برف) با توجه به الیۀ برف آبی در زمان برداشت و

 .6نتيجهگيری

جنس واریزهها (گرانیت) 0/1 ،متر بر نانوثانیه و برای

وضعیت آبوهوایی خیلی سرد منطقۀ علمکوه،

الیۀ دوم (یخ) بهدلیل وجود واریزه در یخ 0/16 ،متر بر

غیرمخرببودن ،کمهزینهبودن ،باالبودن قدرت تفکیک

نانوثانیه (کمتر از سرعت موج الکترومغناطیسی در یخ

و سرعت زیاد برداشت دادهها در روش  ،GPRسبب

خالص) انتخاب شده است .همانطور که از مقطع عمقی

شده است که استفاده از این روش روی یخچال علمکوه

سه پروفیل  b ،aو  cمشخص است (شکل  ،)10ضخامت

جهت تخمین ضخامت و تفکیک الیهها مفید واقع شود.

یخ در زیر این سه پروفیل بهترتیب از  84تا  82 ،86تا 60

پس از پردازشهای مناسب و تفسیرهای دقیق ،مقاطع

و  50تا  94متر متغیر است .ضخامت الیۀ اول (الیۀ

عمقی  GPRبا درنظرگرفتن سرعت  0/16متر بر نانوثانیه

برفآبی و واریزه) که بهترتیب بر روی پروفیلهای b ،a

برای موج الکترومغناطیسی در یخ از مقاطع زمانی GPR

و  3 ،3 cتا  5و  1تا  5متر متغیر است ،نیز مشخص شده

استخراج شد و ضخامت یخ زیرسطحی در محل پروفیل

است .در مقاطع عمقی پروفیل  cو  bمشاهده میشود که

 aبین  84تا  86متر ،در پروفیل  bبین  82تا  60و در
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تشکر و قدردانی

 همچنین. متر تخمین زده شده است94  تا50 بینc پروفیل

دادههای تحقیق حاضر حاصل مطالعات یخچالی

 فاز و فرکانس لحظهای برای تفکیک،نشانگرهای دامنه

صورتگرفته در مؤسسۀ تحقیقات آب کشور است که زیر

 از این.بهتر الیهها و واریزههای داخل یخ استخراج شد

نظر پژوهشکدۀ منابع آب و در قالب طرح ملی «محافظت از

 بهمنظور تفسیر بهتر و،نشانگرها بعد از پردازش مناسب

یخچالهای طبیعی کشور» صورت گرفته است؛ بنابراین از

 نتایج نشان میدهد که. استفاده شدGPR روشنتر مقاطع

زحمات تمامی عزیزانی که ما را در اجرای هرچه بهتر این

 الیهها و قلوهسنگهای یخچالی را،نشانگر دامنۀ لحظهای

.تحقیق یاری کردهاند کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم

 در نهایت مشخص.با جزئیات بیشتر تفکیک کرده است

 که نرمافزارsandmeier همچنین از جناب آقای دکتر

ًشده است که توپوگرافی سطح یخچال علمکوه کپی نسبتا

 سپاسگزاری، را در اختیار محققان قرار دادهاندReflexw

دقیقی از توپوگرافی بستر یخچال است؛ بنابراین از رابطۀ

.میشود

) میتوان برای قسمتهایی از یخچال علمکوه که توسط1(
 برداشت نشده است یا دادههای آنها قابل تفسیرGPR
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