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  آب اطراف شاهرود در  ي قناتهايژه در آشكارسازيو مقاومت و GPR يسه روشهايمقا
   بااليكي الكتري با رسانندگيخاكها

   3 و محسن اويسي موخر2، مهدي محمدي ويژه1ابوالقاسم كامكار روحاني
  

   ايران، شاهرود،دانشكده معدن و ژئوفيزيك دانشگاه صنعتي شاهرود 1
   ايران، شاهرود،دانشگاه صنعتي شاهروددانشجوي كارشناسي ارشد  2

   ايران، كرمانشاه،عضو هيات علمي دانشگاه رازي كرمانشاه 3
  

  دهيچك
 قرار ين مطلب مورد بررسين مقاله اي باشند، كه در ايم GPRژه و ي مقاومت ويسه روش هاي مقاي مناسب براي هدفيرسطحي زيآبها

ك مورد ي قنات آب در نظر گرفته شد و دو روش مذكور از نظر عمق نفوذ و قدرت تفكي متفاوت بر رويطيل با شرايدو پروف. گرفته است
 كه عمق نفوذ آن در ي كند، در صورتيار موفق عمل مي بس(sharp) ي ناگهانيدر به نقشه در آوردن مرزها GPR. سه قرار گرفتنديمقا
.  شوديه نمي واقع است توصي كه هدف در عمق كميطي مگر در شراط هاينگونه محين بوده و استفاده از آن در اييار پاي رسانا بسيطهايمح

  . كندي موفق عمل ميجي تدري مرزهاي برخوردار بوده و در آشكارسازين ترييك پاياز قدرت تفك GPRسه با يژه در مقايروش مقاومت و
  

Abstract 
Subsurface water is a suitable objective for comparison of resistivity and GPR methods. This issue has 
been investigated in this paper. Two profiles with different conditions were chosen on the water qanat and 
these two methods were compared in terms of depth of penetration and resolution. GPR in mapping of 
sharp interfaces is very successful, whereas its depth of penetration in conductive environments is very 
shallow, and thus, its use is not recommended in these environments, unless at situation that the target is 
in the shallow depth. Resistivity method has poor resolution in comparison with GPR and it is successful 
in detection of gradual interfaces. 

  
  مقدمه

 ي هـا يوسـتگ ي اسـت كـه ناپ  يكيزي ژئوفي از روشهايكي GPR و به طور خالصه (Ground Penetrating Radar)ن ي به زميرادار نفوذ
ن در مشخـصات    يك وابـسته بـه تبـا      يـ زي ژئوف يت روشـها  يـ موفق.  كند يم يرا آشكار ساز  )  متر 50عموماً كمتر از    ( در اعماق كم     يكيالكتر

ك يـ  الكتر ي د ي، گـذرده  ير سـطح  ي ز يس از توده ها   ين كننده بازتاب امواج الكترومغناط    ييت تع يكم.  است ير سطح ي ز ي توده ها  يكيزيف
(Dielectric Permittivity) نام دارد و آن را با εر گـذار  يط تـأث يس در محـ يت بـر سـرعت امـواج الكترومغنـاط    ين كميا دهند، يش مي نما

 يط بـا گـذرده    يك محـ  يدر   GPRسرعت امواج   .  كنند يان م يب) 0ε( خأل   ي، نسبت به گذرده   يت را بطور نسب   ين كم ياغلب اوقات ا  . است
كه  (rεك ي الكتري دينسب
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 بدسـت آمـده انـد كـه         يسيـ  از هرگونـه مـواد مغناط      ين و عار  يي پا ي با رسانندگ  يطهاي مح ين روابط برا  يح است كه ا   يالبته الزم به توض   
 و 1rεس در خـأل و  ي سرعت مـوج الكترومغنـاط  0c ن روابطيدر ا. تها مناسبندي اغلب فعالي برايب خوبيط خاص با تقريصرف نظر از شرا

2rε  ط برداشـت  ي محـ ين روش، رسـانندگ   ير گذار در استفاده از ا     يگر تأث يت د يكم.  باشند ي م 2 و   1 يطهاي مح  در ي نسب يب گذرده ي به ترت
 ياز آنجـا كـه آب دارا  . رديـ  گين مقالـه مـورد بحـث قـرار مـ     يـ به طـور خالصـه در ا   GPRت بر اتالف امواج   ين كم ير ا يبوده، كه نحوه تأث   
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 111  سيزدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران  

گـر  ياز طرف د  .  مؤثر واقع شود   ينير زم ي ز ي تواند در اكتشاف آبها    يم GPRروش  سه با رسوبات است،     يدر مقا ) 80 (يي باال ي نسب يگذرده
 و ين دو روش در بررسـ يـ سه ايـ ن رو مقايـ از ا.  اسـت ينـ ير زميـ  ز ي معمول و موفق در اكتـشاف آبهـا        ي از روشها  يكيژه  يروش مقاومت و  

.  رسديار جالب به نظر مين مقاله است، بسي ا ياصل از اهداف    يكيك آنها، كه    يسه قدرت تفك  ي و به خصوص مقا    ينير زم ي ز ياكتشاف آبها 
ن يـ  برنـد، و عمـق نفـوذ در ا   ي ارسال امواج بهـره مـ      يبرا)  مگاهرتز   1000از چند تا    (  باال   ياز فركانسها  GPR ينكه دستگاه ها  يبا توجه به ا   
 ي انتخـاب شـد كـه بـه مظهـر آن دسترسـ      ين رو قنات آب   ياز ا .  واقع باشد  يست در عمق كم   ي با يهدف انتخاب شده م   . ن است ييفركانسها پا 

  .مين دو روش پرداختيسه اي عمود بر امتداد قنات آب، به مقاييلهايوجود داشت و با انتخاب پروف
توسـط دسـتگاه     GPR يو داده هـا    ABEM ي سـاخت شـركت سـوئد      SAS1000 Terrameterژه توسط دسـتگاه     ي مقاومت و  يداده ها 

Noggin Plusيي ساخت شركت كانادا Sensors & Software دسـتگاه  .   برداشت شـدندGPR    يمگـا هرتـز بـرا   250مـذكور از آنـتن 
 آن توسـط  ي پـردازش شـده و خروجـ   Win_Ekko proتوسط نرم افزار  GPR يداده ها.  كنديس استفاده مي الكترومغناطيارسال پالس ها

  .ش در آمده استيبه نما Transformنرم افزار 
  

  انياندازه گيري بر روي مرزهاي ناگه
 شـاهرود واقـع اسـت، صـورت         يشـمال غربـ   - شـمال  يلـومتر ي ك 18 كـه در     ي قنات آب  يبر رو  GPRژه و   ي مقاومت و  يبرداشت داده ها  

 بـه سـمت شـهر       يمتري سـانت  70 ي ال 60 متر و مدفون در عمق       1 يبي به قطر تقر   يدر محدوده برداشت آب از مظهر قنات توسط كانال        . گرفت
، مقطـع  1در شـكل .  متر انجام گرفت60 به طول  يلين كانال در پروف   ي ا يبر رو  GPRژه و   يج مقاومت و  يان نت يسه ب يك مقا ي.  شود يت م يهدا
) ييشكل باال (ي مقطع زماني پراش، از روي هاي هذلوليط توسط شكل هندسين سرعت موج در مح    ييبا استفاده از تع   ) ينييشكل پا  (يعمق

 آن اعمـال  يان گـذر رو يـ لتـر م ي و ف(AGC)ك يـ ، از نوع كنترل بهره اتومات(Gain)، بهره  (Migration) مهاجرتيبدست آمده و پردازشها
  .شده است
  

  .)شكل پايين( متر بر نانوثانيه1/0و مقطع عمقي پردازش شده آن با استفاده از سرعت ) شكل باال( GPRمقطع زماني پروفيل  .1شكل
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  ...و مقاومت ويژه در  GPRمقايسه روشهاي   112

 ي متـر 5/24 پـراش در ي هاي شود، هذلوليده مي د1 در شكليواقع شده و همانطور كه از مقطع زمان      ل  ي پروف ي متر 5/24كانال آب در    
ب از يص است، كه به ترتين قسمت چند فصل مشترك قابل تشخيدر ا.  باشندي مختلف ميد بازتاب امواج از فصل مشتركها    يل، مؤ ياز پروف 

تـوان بازتـاب از فـصل    . ت بتن و خاك مرطوبي بتن و در نها    - آب، آب  -ا هوا، هو  - بتن، بتن  -فصل مشترك خاك  : ن عبارتند از  يسطح زم 
 يدر تمام.  كندير ميي تغrεست كه در آنيمنطقه گذار فاصله ا.  وابسته است(Transition Zone)  مختلف به اندازه منطقه گذاريمشتركها

ك قـائم رادار  يـ رد، قدرت تفكي مد نظر قرار گيستي كه بايگريمسأله د .  شود يبب م  است و بازتاب امواج را س      ير ناگهان يين تغ ين مرزها ا  يا
 ي آن محاسـبه فركـانس مركـز       ي شـوند و از رو     يافـت مـ   يرنـده در  ي كـه در گ    يف فركانس امواج  يبا در نظر گرفتن ط    . ه ها است  ين ال يدر ا 

 امواج در هـوا، فاصـله دو     يال هوا باشد، با توجه به سرعت باال        كان ييمتر باال 5/0به عنوان مثال اگر     . ن است يت قابل تخم  ين كم ي، ا يبازگشت
ت يـ قطب.  شـود يگر مـ يكـد ين امـواج در  يـ ك به هـم بـوده و باعـث تـداخل ا      يار نزد ي آب بس  - هوا و هوا   - بتن يبازتاب از فصل مشترك ها    

(Polarity) ده از سطح آب بـه      ي موج بازتاب  يگر متفاوت است، ول   يكدين مرزها، با    ي ا ير سرعت در جهت عكس رو     يين بازتابها به علت تغ    يا
ن مـساله در مـورد آب   يـ ا. ده شوديده غالب دي گردد كه به عنوان پدي آن با هوا بزرگتر بوده و باعث مي نسبيد در گذردهين شديعلت تبا 

ر يـ بـتن ز  ) متري سـانت  30 ي ال 20 در حدود ( شود كه با وجود عمق كم آب         يدر آب باعث م    GPRن امواج   ييكامالً بالعكس بوده و سرعت پا     
ن و يريآب شـ ( را فرامـوش كـرد   ي مورد بررسـ يه هايد نقش اتالف كم امواج در عبور از الينجا نباي باشد، البته در ايآب قابل آشكار ساز  

، احتمـال وجـود     ن آنهـا  ي بـ  ي شود، كه حتـ    يده م ي د ياري بس ي ها ي هنجار يل ب ي از پروف  ي متر 5/24در  ).  باشند يهوا جزء مواد كم اتالف م     
 ي هـا  ي خورند وجـود هـذلول     يبه چشم م   GPR ي كه در مقطع زمان    يگريده د يدو پد . ز وجود دارد  ي كم اتالف ن   ي در نواح  ي متوال يبازتابها

 نـشأت  يمتري سـانت 70يبـ يمتر و مدفون در عمـق تقر ي سانت50 به قطر ي بتنين پاسخ ها از لوله ها يا.  باشد يل م ي پروف ي متر 40 و   13پراش در   
همانطور كه در مقطع . ه شده و در زمان برداشت داده ها فاقد آب بوده اندي تعبي مقاصد كشاورزيلوله ها به منظور انتقال آب برا. گرفته اند

  .ل شده اندي كه پراش از آنها صورت گرفته، تبدي ها با استفاده از پردازش مهاجرت به نقاطين هذلولي شود، ايده مي د1 شكليعمق
  

  )سمت راست(به همراه مقطع مدل سازي شده آن ) سمت چپ(فيل مقاومت ويژه ونر با فواصل ميان الكترودي مختلف  پرو.2شكل
  
 4،  3،  2) هيطول آرا  (يان الكترود يش ونر با فواصل م    ي با استفاده از آرا    يل زن يژه به روش پروف   ي مقاومت و  يل، برداشتها ين پروف ي ا يرو

ژه يـ  شـود روش مقاومـت و     يده مـ  يـ د)  سـمت راسـت    2شـكل (ژه  يـ  مقاومت و  يل ها ي پروف ي از رو  همانطور كه . ز صورت گرفت  ي متر ن  5و  
 ي است، بـه عنـوان تـوده ا        ي رس فراوان  ي منطقه كه حاو   ي باال يسه با خاك با رسانندگ    يمجموعه هوا، بتن و آب موجود در كانال را در مقا          

 كـه  ين در صورتي شود، ايده مي دي متر3و 2 يل هاي پروفي بر رويبه خوب  ي متر13 در فاصله ياثر لوله بتن. مقاوم به نقشه در آورده است   
 ي متـر  13 دهـد از لولـه واقـع در          يشواهد امر نشان م   .  شود ي مشاهده نم  ي متر 40كسان در فاصله    ين ابعاد و در عمق      ي به هم  ي از لوله ا   ياثر

مرطـوب  .  به تنـاوب اسـتفاده شـده اسـت    ي كشاورزينهاي به زمي آبرساني براي متر40 از لوله واقع در      ي عبور نكرده ول   يمدتها است كه آب   
. باشد ين مكان مي در اي و عدم وجود پاسخ از لوله بتني متر40 هوا در فاصله يژه بااليل مقاومت ويبودن لوله وخاك اطراف آن باعث تعد    

ل كه با اسـتفاده از نـرم افـزار     ين پروف يبه ا ژه مربوط   ي مقاومت و  ي شده وارون دو بعد    ي سمت راست، شبه مقطع و مقطع مدل ساز        2در شكل 
Res2dinv      كانـال آب    )نييشكل سمت راسـت، پـا     ( شود   يده م ي د يو همانطور كه در مقطع مدل ساز      .  بدست آمده نشان داده شده است ،
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 113  سيزدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران  

ج مـذكور در  يتـا د نيـ ن مطلـب مؤ يـ سه با خاك اطراف آن به نقشه درآمده است، ا  ي مقاوم در مقا   ي به صورت توده ا    ي متر 5/24ت  يدر موقع 
  .باالست
  

  مقايسه بر روي مرزهاي تدريجي در منطقه اي با رسانندگي باال
ل در يـ ن پروفيـ قنـات آب در محـل ا  . ر آمده اسـت ي متر باالتر از مظهر قنات، در ز80گر حدود يل د ي پروف ين دو روش بر رو    يسه ا يمقا

ش ونـر بـا فواصـل    يژه با استفاده از آرا   ي مقاومت و  يل زن يز از روش پروف   يل ن ين پروف يدر مورد ا  .  قرار دارد  ي متر 13ت  ي و موقع  ي متر 3عمق  
ك ي) شكل سمت چپ(ژه ي مقاومت ويل هاي، پروفي متر13ت ي، در موقع3با توجه به شكل.  متر استفاده شد 6 و   5،  4،  3،  2 يان الكترود يم
 يي رس بـاال   يكـه حـاو   ( خـاك اطـراف      يد آب و آغـشتگ     توان آن را به وجـو      ي دهند، كه م   ين را نشان م   ييژه پا ي با مقاومت و   ي هنجار يب

 ي هنجـار  يك بـ  يـ ل وجـود    يـ ن پروف يـ  ا ي متر 21ت حدود   يدر موقع . ط در كشش آب نسبت داد     ي مح ينگييت مو يبه آب بر اثر خاص    ) است
  .شده است را سبب ي هنجارين بيط اطراف آن، اين منطقه نسبت به محيكوچكتر مشهود بوده، و احتماالً وجود رس باال در خاك ا

  
  .)سمت راست(به همراه مقطع مدل سازي شده آن ) سمت چپ( پروفيلهاي مقاومت ويژه ونر با فواصل ميان الكترودي مختلف .3شكل

  
 يژه از سطح به عمـق اسـت كـه علـت آن را مـ               يش مقاومت و  ي مختلف نشان دهنده افزا    يان الكترود ي ونر با فواصل م    يلهايسه پروف يمقا

ژه آب بـه خـاك منطقـه، روش مقاومـت     يـ ك بودن مقاومـت و يبا توجه به نزد.  خاك نسبت داد   ي فوقان يه ها ياال در ال  توان به وجود رس ب    
  . نداشته استيريت چشمگيك آب از خاك منطقه، موفقيژه در تفكيو

وجـود  .  انـد  ژه عمـل كـرده    يـ ف تـر از مقاومـت و      يار ضـع  ي خاك بـس   ي فوقان يه ها يل وجود رس فراوان در ال     ي به دل  GPR يل ها ي پروف
 متـر تجـاوز   2 شود عمـق نفـوذ از   يده مي د4 شود، و همانطور كه از شكليرا سبب مGPR  رس اتالف امواج يرطوبت در ساختار شبكه ا

ف ي ضـع  يك هـذلول  يـ  خاك در اعمـاق كـم و         يه بند ي رسند، ال  يرنده م ين به گ  يق هوا و زم   يماً از طر  ي كه مستق  يعالوه بر امواج  .  كند ينم
ن عمـق  يـ ك تخته سنگ در اي تواند نشان دهنده پاسخ ي مين هذلوليا.  خورندي به چشم مي متر2/1 يبيل و در عمق تقريوف پر ي متر 22در

  .باشد
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  . متر بر نانو ثانيه به دست آمده است1/0 كه با استفاده از سرعت GPR مقطع عمقي .4شكل

  
  نتيجه گيري

GPR   ژه برخـوردار  ي نسبت به روش مقاومت و يك باالتر ي كند و از قدرت تفك     يار موفق عمل م   ي بس ي ناگهان ي مرزها ي در آشكار ساز
رد، يـ ط برداشـت مـد نظـر قـرار گ         ي محـ  يل فركـانس مـورد اسـتفاده و رسـانندگ         يـ  از قب  ييت هـا  يـ  كم يستيـ ن روش با  يدر استفاده از ا   . است
 ييط هـا كـارا  ين گونه محـ يردار بوده و عمالً در ا برخوينيياز عمق نفوذ پا) هاير رسها و الينظ( باال ي با رسانندگيط هايدر مح  GPRروش
ك سطح به روش مقاومـت      ي نزد ي ها ين روش در برداشت داده ها، در بررس       يك، سرعت و سهولت ا    يبا توجه به قدرت تفك    .  ندارد يچندان
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