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کنترل کيفيت بلوکهاي سنگ ساختماني با استفاده از
روش رادار نفوذي به زمين )(GPR
رضا احمدي؛ دانشگاه صنعتي اراك ،دانشکدۀ مهندسي معدن
تاریخ :دریافت 35/05/15
چکیده
سنگهاي ساختمانی ذخایر معدنی با ارزش هستند و صنعت سنگساختمانی نیز بهعنوان
صنعت اقتصادي مهم بهشمار میرود .این صنعت بهصورت یک زنجیره است و کنترل کیفیت،
حلقۀ گم شده این زنجیره در ایران است که موجب کاهش بهرهوري این صنعت شده است.
کیفیت سنگ ساختمانی تابع عوامل مختلفی است و وجود ناپیوستگیها ،حفرهها ،فضاهاي خالی
و الیهبنديهاي ظریف روي کیفیت سنگ تأثیر منفی دارند .در پژوهش حاضر از روش
ژئوفیزیکی غیرمخرب رادار نفوذي به زمین ) (GPRبراي ارزیابی و کنترل کیفیت بلوکهاي
استخراجی تراورتن مجتمع معدنی حاجیآباد محالت در استان مرکزي ،قبل از عملیات فرآوري،
استفاده شده است .براي این منظور ابتدا با استفاده از برنامه مدلسازي عددي پیشرو ،بهروش
تفاضل محدود دوبعدي بهبود یافته در حوزۀ فرکانس در محیط نرمافزار  ،MATLABپاسخ
 GPRدوبعدي مدلهاي مصنوعی فرضی بهشکل مکعب مستطیل (معرف کوپهاي سنگی)
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پذیرش 35/12/21

شامل الیهبنديهاي ظریف و ناپیوستگی در جهتهاي مختلف ،شبیهسازي شد تا از نتایج آنها
براي تفسیر نگاشتهاي راداري واقعی استفاده شود .نتایج مدلسازي نشان میدهد که پاسخ
درون بلوک سنگ ،در نگاشتهاي راداري بهوضوح قابل تشخیص هستند .بررسی نتایج
حاصل از تفسیر نگاشتهاي راداري واقعی ،پس از اعمال فیلترهاي مختلف نیز حاکی از
قابلیت باالي روش  GPRدر شناسایی الیهبنديهاي ظریف و ناپیوستگیهاي درون بلوکهاي
سنگی و در نتیجه تعیین کیفیت آنها در محدودۀ بررسی شده است .در هر صورت در مورد
دادههاي واقعی بهدلیل ناهمگنی الیههاي ظریف ،وجود انواع مختلف نوفهها و بازتابهاي
چندگانه ،پاسخ ناپیوستگیهاي ساختاري کوچک واقع در زیر ناپیوستگیهاي برجستۀ کم
عمق ،با پاسخهاي دیگر پوشش داده شده و قابل شناسایی نیستند.
واژههای کلیدی :بلوک سنگ ساختمانی (کوپ) ،زنجیرۀ تولید سنگ ،رادار نفوذي به زمین ) ،(GPRمدلسازي
عددي پیشرو ،کنترل کیفیت ،مجتمع معدنی حاجی آباد محالت
*نویسنده مسئول

rezahmadi@gmail.com
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 GPRمرزهاي مشترک الیهها (ناشی از وجود الیهبنديهاي ظریف) و ناپیوستگیهاي برجسته
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مقدمه
سنگهاي ساختمانی از جمله ذخایر معدنی با ارزش هستند که بهکارگیري آنها در
فضاهاي داخلی و نماي بیرونی ساختمانها ،مراکز تجاري ،معابر و میادین شهرها ،جلوه و
شکوه کامالً استثنایی دارد .بهطورکلی سنگهاي ساختمانی براساس شکل هندسی و ابعاد
حاصل از استخراج به دو گروه سنگهاي تزئینی و نما و سنگ الشه تقسیمبندي میشوند .به
(بلوکهاي سنگی بزرگ مکعبی شکل بهوزن چند تن) ،قواره (قطعات سنگی مکعبی شکل که
از کوپ بهدست میآید) و پالک( 2صفحات سنگی که از کوپ و قواره بهدست میآید) تهیه
کرد ،سنگ تزئینی و نما گفته میشود .عموم سنگهاي ساختمانی که بهصورت مالن( 9سنگ
تراشیده و چکش خورده) یا اشکال غیرمنظم براي پی ساختمان ،دیوار و پایه پل بهکار
میروند ،در ردۀ سنگهاي الشه قرار دارند [ .]1انواع مختلف سنگ که خصوصیات کیفی الزم
را دارند را میتوان بهعنوان سنگ ساختمانی استفاده کرد.
صنعت سنگ ساختمانی صنعتی شدیداً پویاست که علیرغم وجود مسائل و مشکالت ایمنی
و زیست محیطی ،بهعنوان صنعت اقتصادي مهم در دنیا بهسرعت در حال رشد و توسعه است.
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آن دسته از سنگهاي ساختمانی که داراي رنگ و ظاهر زیبا هستند و بتوان از آنها کوپ
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سنگهاي تزئینی و نما عالوه بر تأمین نیازهاي داخلی کشور در امر صادرات و سوودآوري ارز
نیز نقش بهسزایی دارند .براساس آمارهاي بینالمللی ،ایران از نظر تعدد ،تنووع و غنواي ذخوایر
جهان است .در ایران  00نوع سنگ ساختمانی شناسایی شده و انواع معادن سنگهاي تزئینوی و
نما شامل تراورتن ،مرمریت ،سنگ چینی ،گرانیت و مرمر با ذخایر سرشار و تنوع رنگوی زیواد
وجود دارد که از این حیث پس از کشورهاي چین و هند داراي رتبوه سووم جهوان اسوت [،]2
[ .]5[ ،]0[ ،]9براساس گزارش نمایشگاه بینالمللی سنگ و ماشین کواراراي 0ایتالیوا ،ایوران بوا
تولید ساالنه حدود  19میلیون تن سنگ سواختمانی ،چهوارمین تولیدکننودۀ عموده سونگهواي
1. Cube
2. Slab
3. Mullion
4. Carrara
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سنگ ساختمانی در ردیف  10کشور عمده داراي ذخایر سرشوار سونگهواي تزئینوی و نمواي
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تزئینی و نما در جهان ،محسوب میشود [ ]8[ ،]1[ ،]6ولی کنترل کیفیت و درنتیجوه بهورهوري
فرآیند این صنعت در ایران بسیار اندک است.

سنگشناسی به تنهایی تعیینکننودۀ کیفیوت سونگ در صونعت سونگ نیسوت و عوالوه بور
ویژگیهاي سنگ و ترکیب شیمیایی (نوع سنگ و رنوگ سونگ) ،عوواملی ماننود یوکنوواختی
(درجۀ همگنی) ،درزه و شکافها ،شکستگیها ،اثرات هوازدگی ،حفورههوا و فضواهاي خوالی،
سنگهاي تزئینی و نما تأثیرگذارند [ .]8این امر باعث میشود قسمتی از یک معدن کوه از نظور
نحوه و زمان تشکیل ،جنس سنگ و ترکیب شیمیایی هیچ تفاوتی با بخش دیگر معودن نودارد،
بهدلیل وجود همین عوامل ،غیرقابل استفاده باشد.
کیفیت سنگ رابطۀ مستقیم با قیمت آن دارد و قیمت سنگ نیز میتواند روش اسوتخراج را
تحت تأثیر قرار دهد؛ بدینصورت که هرچه قیمت سنگ بیشتر باشد کیفیت در استخراج نیوز
به تناسب قیمت ،بیشتر میشود و بهرهبردار سعی میکند تا میزان استخراج را افزایش و میوزان
باطله را کاهش دهد [ .]8بنابراین قبل از هر چیوز الزم اسوت عوالوه بور شوناخت نووع سونگ
ساختمانی ،کیفیت و مرغوبیت سنگ از لحاظ میزان شفافیت و نبود ترکها ،درزه و شکافها و
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وجود الیهبنديهاي ظریف ،نحوۀ استخراج ،چگونگی بورش ،سواب و صویقل نیوز در کیفیوت

ناخالصیهاي موجود در آن با نمونهبرداري و آزمایشهاي محوري متعدد (اعوم از فشواري یوا
کششی) و نیز تهیه مقاطع میکروسکوپی ،بهطور دقیق مشخص شود.
آزمایشهاي متعدد روي تمام بخشهاي یک معدن یا بر روي تمام بلوکهاي سنگی اسوتخراج
شده وجود ندارد .بنابراین بهکارگیري روشی سریع ،کمهزینه ،دقیوق و غیرمخورب ماننود روش
ژئوفیزیکی رادار نفوذي به زمین (GPR) 1بوراي ایون منظوور ضوروري اسوت .هودف از ایون
پژوهش ،کنترل کیفیت بلوکهاي استخراجی سنگ قبل از عملیوات فورآوري (بورش ،سواب و
صیقل) ،با روش  GPRاست .در این صورت انجام کارهایی که زمانی غیورممکن بوود اموروزه
ممکن است و انجام هرگونه عملیات بهینهسازي در طی زنجیره تولیود سونگ بوهویوژه قبول از
مرحله فرآوري ،منجر به افزایش بازدهی و راندمان کار خواهد شد.
1. Ground-Penetrating Radar
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تمام روشهاي ارزیابی مذکور از نوع مخرب هستند .عوالوه بوراین امکوان نمونوهگیوري و
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تاکنون در زمینۀ پژوهش حاضر در ایران هیچگونوه پژوهشوی انجوام نشوده و در دنیوا نیوز
فعالیتهاي معدودي بهصورت موردي انجام گرفته است که به مهمترین آنها اشاره مویشوود.
پرسانی 1و همکاران ( )2006بهمنظور بهینهسازي هزینههاي استخراجی معدن گرانیت در ناحیوۀ
کاپائو بونیتو 2در ایالت سائوپائولو 9واقع در جنوب شرق برزیل از روش  GPRبا آنتنهواي بوا
فرکانسهاي مرکزي  50 ،25و  100مگاهرتز اسوتفاده کردنود [ .]3لوودس )2008( 0از سیسوتم
و سنگهاي صابونی 5تودهاي داراي ساخت خطی و شیستوزیته در فنالنود اسوتفاده کورد [.]10
کدیگلو )2008( 6از روش  GPRبراي شناسایی ناپیوستگیهوا و فضواهاي خوالی یوک معودن
سنگ مرمر در ناحیۀ  Ankara City Polatli Townواقع در ترکیوه اسوتفاده کورد [ .]11او از
برداشت پروفیلهاي دوبعدي  GPRو نمایش سهبعدي براي تعیین ضخامت الیهها و تشخیص
ناپیوستگیها کمک گرفت .آروسیو 1و همکاران ( )2012بهمنظور شناسایی نوواقص موجوود در
بلوکهاي مرمر و سنگهاي پورفیري دو معدن سنگ سواختمانی در ناحیوۀ برسویس 8واقوع در
شمال ایتالیا ،از یک سیستم  GPRبا فرکانس  2گیگواهرتز بهوره بردنود [ .]12ري 3و همکواران
( )2015از روش  GPRبراي شناسایی بافت و حضور ناپیوستگیها در انواع مختلف سنگهاي
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 GPRبا آنتن  200مگاهرتزي براي تعیین کیفیت سنگهاي ساختمانی از نوع گرانیت پورفیري

کربناته بهعنوان سنگ تزئینی استفاده کردند [ .]19آنها ابتدا از روش  GPRدر مورد یک معدن
مرمر در  Almeria( Macaelاسواانیا) بوا الیوه هواي متنواوب مرمور و میکاشیسوت بوهمنظوور
شناسایی ناپیوستگیهاي مختلف (حفرهها و شکستگیها) در واحدهاي مرمر بهره بردند .بوراي
این اهداف از آنتن با فرکانسهاي مختلف ( 250 ،100و  800مگاهرتز) استفاده شده کوه آنوتن
با فرکانس  250مگاهرتز مؤثرترین فرکانس براي دستیابی به تفکیکپذیري عمقی دقیق بووده
1. Porsani
2. Capao Bonito
3. Sao Pauolo
4. Luodes
5. Soapstone
6. Kadiglu
7. Arosio
8. Brescis
9. Rey
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جداسازي واحدهاي مرمر از واحدهاي میکاشیست و در نتیجه بورآورد میوزان ذخیورۀ مرمور و
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است .ساس بررسی با روش  GPRدر مورد سه نووع سونگ بوا نوام تجواري مرمور ،Macael
تراورتن کرم و قرمز  Marfilقبل از فرآیند برش بلوک انجام شده اسوت .در ایون موورد آنوتن
 800مگاهرتزي براي تشخیص بافتها و تعیین موقعیت ناهمسانگرديهواي مختلوف در انوواع
سنگها استفاده شده است .نتوایج نشوان داده کوه  GPRروش موؤثري بوراي ارزیوابی کیفیوت
بلوکها ،بررسی نیاز داشتن یا نیاز نداشتن بوه تزریوق چسوب بوراي تحکویم بلووک و تخموین
شناسایی مواد پرکننده آنها در سنگهاي ساختمانی را بهوسیلۀ روش  GPRدر حوزه فرکوانس
بررسی کرد [ .]10وي دادههاي  GPRرا براي بلوکهاي ماسه سنگ داراي شکسوتگیهواي بوا
ضخامت معین ،پر از هوا و آب شبیه سازي کرد .او از واهمامیخت قطعیتپوذیر بوراي بازیوابی
بزرگی دامنه و فاز پاسخ الیه نازک در باند فرکانسی انتخاب شده استفاده کرد .بعد از بوهدسوت
آمدن منحنیهاي واهمامیخت شده ،ضخامت و مواد پرکننده شکستگیها بهوسیلۀ فرآیند انطباق
که نسبت به ضخامت شکستگی حساسیت بیشتري دارد ،تخمین زده شدند.

زنجیرۀ تولید سنگ مهندسي (استاندارد)
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موقعیت برش سنگ است .آروسویو ( )2016امکوانسونجی تخموین ضوخامت شکسوتگیهوا و

در واقع صنعت سنگ ساختمانی بهصورت یک زنجیره است که حلقههواي ایون زنجیوره را
مراحل اکتشاف ،استخراج (بهرهبرداري) و فرآوري سنگ تشکیل میدهند .این حلقهها بهشودت
به افزایش بازدهی و راندمان کار خواهد شد.
شمایی از یک زنجیره تولید سنگ بهینهسوازي نشوده در شوکل  1نشوان داده شوده اسوت.
همانگونه که از این شکل مشاهده میشود ،از یک معدن سنگ آهکی ،مقدار  1000تن سونگ،
استخراج میشود که از این مقدار ،حدود  180تن در هموان ابتوداي کوار در مرحلوۀ اسوتخراج
بهعنوان باطله ،غیرقابلاستفاده است و دورریز میشود و تعداد  15بلووک ( 1/5×1/0×2/8متور)
جمعاً به وزن  220تن براي انجام عملیات بعدي ،بهرهبورداري مویشوود .از  15بلووک موذکور
تعداد  5بلوک به وزن  15تن بهدلیل وجود ناپیوستگی (درزه و شکاف و شکستگی) ،نامناسوب
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به یکدیگر وابسته است و انجام هرگونه عملیات بهینهسازي در طی زنجیره تولید سنگ ،منجر

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.1.1

6

نشریه زمینشناسی مهندسی ،جلد دوازدهم ،شمارۀ  1بهار 1931

است و قبل از مرحلۀ برش ،حذف میشوند (غیرقابلاستفادهاند) بهعبارتدیگر تعداد  10بلووک
به وزن  105تن با ارههاي برش ،بریده میشوند که با راندمان کار  10درصود در ایون مرحلوه،
یک بلوک به وزن  15تن ،بوهدلیول شکسوتگیهواي غیرقابول پویشبینوی موجوود در درون آن،
شکسته شده و دورریز میشود .همچنین در حین برش به میزان  26تون الشوهسونگ بوهعنووان
باطله تولید میشود .محصول تولیدي این مرحلوه از فرآینود بورش ،حودود  100تون یوا 2100
کالیبراسیون ،صیقلکاري و برش به اندازههاي مورد نظر با راندمان کاري  10درصد ،تعدادي از
اسلبها و پالکها به وزن حدود  15تن ،شکسته شده و دورریز میشود .همچنین حدود  5تن
از اسلبها یا پالکهاي تولیدي ،غیرقابل قبول هستند که آنها نیز بدون استفاده هستند و همراه
با  10تن الشهسنگ تولید شده در حین این مرحله از فرآیند تولیود ،بوهعنووان باطلوه ،دورریوز
میشوند [ .]15محصول تولیدي این مرحله از فرآیند ،براي مصرف ،وارد بازار میشوود کوه در
حین مصرف و نصب در نماي ساختمانهوا حودود  9درصود از محصوول ،بوهدلیول نگوهداري
ضعیف از بین میرود.
در شکل  2نیز شمایی از زنجیره تولید سنگ قبلی همراه با انجام عملیات بهینهسازي ،نشان
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مترمربع صفحه سنگی (با ضخامت حدود  15میلیمتر) اسوت کوه بوا انجوام عملیوات تنظویم و

داده شده است .در این مورد از یک معدن سونگ آهکوی ،مقودار  1000تون سونگ ،اسوتخراج
میشوود و از ایون مقودار حدود  180تن در هموان مرحله استخراج ،باطلوه تولید میشوود کوه
الوبته با بهینهسازي کوار ،مجدداً بازیابی شده و در تهیوه محصووالت جوانبی (عمودتاً بوهعنووان
متر) جمعاً به وزن  220تن براي انجام عملیات بعودي ،بهورهبورداري مویشوود .بعود از انجوام
عملیات بهینهسازي بهوسیلۀ سیستم تشخیص و آشکارسازي بور روي  15بلووک موذکور ،تنهوا
یکی از بلوکها به وزن  15تن شکسته شده و غیرقابل استفاده است و تعداد  10بلوک بوه وزن
 205تن با ارههاي برش ،بریده میشوند که با راندمان کار  30درصد در این مرحله ،مقودار 20
تن الشهسنگ در حین برش ،تولید می شوود و ایون بخوش نیوز هموراه بوا باطلوههواي مرحلوه
بهرهبرداري ،استفاده میشود .محصول تولیدي این مرحله از فرآیند بورش ،حودود  185تون یوا
 0500مترمربع (با ضخامت حدود  15میلیمتر) صفحه سنگی خواهد بود که با انجوام عملیوات
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مصالح در کارهاي ساختمانی) استفاده میشود .در این مرحله ،تعداد  15بلووک (1/5×1/0×2/8
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تنظیم و کالیبراسیون ،صیقلکاري و برش به اندازههاي مورد نظر با راندمان کاري  30درصود و
تحکیم اسلبها و پالکهاي تولیدي ،تعدادي از اسلبها و پوالکهوا بوه وزن حودود  19تون،
شکسته شده ،حدود  9تن ،غیرقابل قبول است و همراه با  10تن الشهسنگ تولید شده در حین
این مرحله از فرآیند تولید بهعنوان باطله ،همراه با باطلههاي مراحل قبلوی تولیود ،بوراي تولیود
محصوالت جانبی ،بازیابی میشوند .حال نوبت انتخاب و کاربرد این محصول تولیدي مجوازي
نگهداري ضعیف از بین میرود [.]15
در حقیقت مهندسی مجدد زنجیره تولید سنگ ،کنترل کیفیت این صنعت بهمنظوور افوزایش
قابل مالحظه تولید ،کمینه کردن مقدار زیاد باطلهها و بواال بوردن رانودمان کوار اسوت .در ایون
پژوهش هدف بهینهسازي بخشی از این زنجیره قبل از فرآینود فورآوري یعنوی کنتورل کیفیوت
بلوکهاي استخراجی با استفاده از روش بازرسی و ارزیابی غیرمخرب  GPRاست .حتوی ایون
نوع بهینهسازي میتواند قبل از استخراج بلوک سنگ نیز انجام شود (ارزیابی معودن سونگ) توا
هزینههاي استخراج هم کاهش یابد.
بلوکهاي استخراجی سنگ ساختمانی ،شکل و ابعاد گوناگونی دارند ولی اغلب بهصوورت
بلوکهاي مکعبی بهطول  1/8تا  9متور ،عور

 1/5توا  2متور و ارتفواع  1توا  2متور هسوتند.
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است که در حین مصرف و نصب در نماي ساختمانها حدود  1درصد از محصول نیز ،بهدلیول

درصورتی که معدن سنگ ساختمانی داراي الیهبندي ظریف و یا ناپیوسوتگی باشود ،در هنگوام
استخراج نمیتوان بلوکهاي بزرگ از آن استخراج کرد و با تولید مقدار زیوادي الشوه ،هموراه
قطعات کوچکتر و تولید الشه در اثر وجود الیهبنديهاي ظریف در یکوی از معوادن توراورتن
مجتمع معدنی حاجیآباد محالت واقع در استان مرکزي نشان داده شده است .اگور بلووکهواي
سنگی در سطح جانبی خود داراي شوکافهواي عمیوق و مرئوی باشوند ،حتوی اگور در مرحلوه
استخراج هم متالشی نشوند در همان ابتداي کار کنار گذاشته میشوند.
درصووورتیکووه بلوووک سوونگ اسووتخراجی داراي الیووهبنوودي ظریووف ،تکتووونیزه و یووا حتووی
میکروتکتونیزه باشد ،وجود درزه و شکافها در متن سنگ چه بهصورت درزههاي نسبتاً بزرگ
و چه به شکل درزههاي کوچک ،استحکام الزم را از سونگ مویگیورد و در هنگوام بورش ایون
بلوکهاي بزرگ زیر ارههاي برش ،و یا صیقل دادن اسلبهاي بریده شده ،اغلب سنگ متالشی
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خواهد بود .بهعنوان مثال در شکل  9مراحل استخراج یک بلوک سونگ ،شکسوته شودن آن بوه

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.1.1

8

نشریه زمینشناسی مهندسی ،جلد دوازدهم ،شمارۀ  1بهار 1931

شده و با تولید مقدار زیادي الشه همراه خواهد بود .بنابراین آگاهی از وجود یا وجود نداشوتن
الیهبنديهاي ظریف و تعیین نحوۀ توزیع فضایی ناپیوستگیهاي سواختاري ،درون بلووکهواي
سنگ تزئینی و نما براي مهندسین معدن بسیار مهم است .اما چگونه مویتووان الیوهبنوديهواي
ظریف و یا ناپیوستگیهاي درون بلوک سنگ را آشکار کرد؟
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شکل  .2شمایي از یك زنجیره تولید سنگ بهینهسازی شده []15
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شکل  .1شمایي از یك زنجیرۀ تولید سنگ بهینهسازی نشده []15
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حاجيآباد محالت

ارزیابي و کنترل کیفیت بلوکهای سنگي با روش GPR
 .1مباني فیزیکي و نظری روش GPR
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شکل  .3مراحل استخراج یك بلوک سنگ (دارای الیهبندی ظریف) در یکي از معادن تراورتن مجتمع معدني

روش  GPRبا ارسال امواج الکترومغناطیسی (EM) 1با فرکانس زیاد (عموماً در محدودۀ
فرکانسی یک مگاهرتز تا بیش از یک گیگاهرتز) بهدرون محیط و دریافت امواج بازتابی
این روش داراي طیف وسیعی از کاربردها در بسیاري از زمینههاي مهندسی از جمله
معدنکاري ،ژئوتکنیک و شناسایی ساختار ،تصویر کردن آبهاي زیرزمینی ،باستانشناسی،
امور جنایی ،قضایی ،قانونی و نظامی ،برف و یخ و یخبندان شناسی ،تأسیسات و مسائل
زیستمحیطی است [ .]20[-]16روش  GPRقادر به شناسایی و بهنقشه درآوردن جزئیات
محیطها ،بدون نیاز به مغزهگیري یا ایجاد تخریب و تغییر در محیط بوده است و نتایج
برداشت ،بهآسانی بهصورت تصاویر دوبعدي و سهبعدي ارائه میشوند.
1. Electromagnetic
2. Resolution
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حاصل ،قابلیت ارائه تصاویر با تفکیکپذیري 2زیاد از محیطهاي ديالکتریک کماتالف را دارد.
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ویژگیهاي فیزیکی مواد که رفتار انرژي  EMرا در محیط ،کنترل میکنند شوامل گوذردهی
ديالکتریک ) ،(نفوذپذیري مغناطیسی ) (و هودایت الکتریکوی ) (هسوتند [ .]21تغییورات
نفوذپذیري مغناطیسی اغلب محیطها هماننود سونگهواي سواختمانی معمووالً ضوعیف اسوت.
بنابراین در کاربرد روش  GPRبراي شناسایی بلوکهاي سونگ سواختمانی  ،و  مهومتورین
پارامترها هستند.
مقابل زمان تأخیر است که تریس نامیده میشود .بوهطوورکلی نگاشوت راداري 2یوک برداشوت
پروفیلی دادههاي  ،GPRمجموعهاي از تریسهاي بازتابی اسوت و بوراي آشکارسوازي فور
میشود که دامنۀ سیگنالهاي بازتاب شده از ناهمگنیهاي زیرسطحی ،بزرگ تر از سیگنالهاي
زمینه است [ .]21در نگاشتهاي راداري ،پاسخ  GPRدوبعدي اهداف مدفون ،بوه دوصوورت
خطی و هذلولی است .اهداف با ساختارهاي خطی (مانند مرز الیوههواي زموینشناسوی ،سوطح
سفرههاي آب زیرزمینی ،سطوح شکستگی درون سنگها و نظوایر آن) داراي پاسوخ خطوی بوه
صورت خطوط افقی یا مایل بوده و سایر اهداف ،پاسخ هذلولی شکل ایجاد میکنند.
ازآنجاکه روش  GPRاهداف را در فاصله معینی کشف و آشکار میکند ،تفکیکپذیري
نشان میدهد که چگونه موقعیت و ویژگیهاي هندسی هدف میتواند بهطور دقیق تعیین شود

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

متداولترین شیوه نمایش دادههاي  ،GPRنموایش دامنوه سویگنال اموواج  EMبازتوابی ،در

[ .]22میان تفکیکپذیري ،عمق نفوذ و فرکانس مرکزي پالسهاي  GPRارتباط وجود دارد
بهگونهايکه با افزایش فرکانس مرکزي ،تفکیکپذیري افزایش و عمق نفوذ ،کاهش مییابد و
دلیل این امر آن است که هرچه فرکانس مرکزي کاهش یابد ،تضعیف سیگنال در محیط کم
میشود .انتخاب فرکانس عملکرد بهینه براي یک برداشت راداري بسیار مهم است .بدیهی
است انتخاب فرکانس مرکزي سیستم  GPRمتناسب با نوع هدف صورت میگیرد و همواره
باید توازنی بین عمق نفوذ و تفکیکپذیري سیستم برقرار شود .در مورد تصویر کردن معادن
سنگ ساختمانی ،استفاده از فرکانسهاي کم (بهدلیل عمق نفوذ زیاد) در حدود  25تا 100
مگاهرتز و در ارزیابی و کنترل کیفیت بلوکهاي سنگی (کوپهاي) استخراج شده با ابعاد
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برعکس .کاهش فرکانس مرکزي سیستم رادار ،تأثیر مهمی روي افزایش عمق نفوذ آن دارد.
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متعارف ،استفاده از فرکانسهاي متوسط (بهدلیل نیاز به عمق نفوذ کمتر و تفکیکپذیري
بیشتر) در حدود  250تا  500مگاهرتز مناسب است.
 .2مدلسازی عددی پیشرو دادههای GPR

پاسخ سیستم  GPRبراي مدلهاي مصنوعی فرضی مختلف متناظر با اهداف و ساختارهاي
واقعی باید با یکی از روشهاي مدلسازي عددي تولید شود تا این هسته مدلسازي پیشرو
کاربردهاي عملی را فراهم کند .بنابراین هدف از مدلسازي دادههاي  GPRآن است که معلوم
شود تحت شرایط مختلف محیطی ،چه اطالعات معقولی از دادههاي واقعی میدانی بهدست
میآید .براي دستیابی به این هدف میتوان از روشهاي عددي مختلفی استفاده کرد که در
همۀ آنها انتشار و بازتاب امواج  GPRدر درون زمین ،براساس رفتار امواج  EMو برهمکنش
آنها با مواد زیرسطحی ،شبیهسازي میشود.
در بین روشهاي عددي مختلف ،روش تفاضل محدود بهدلیل دارا بودن مزیتهایی
همانند درک نسبتاً ساده مفاهیم آن ،انعطافپذیري ،قابلیت شبیهسازي و مدلسازي محیطهاي
پیچیده و قابل قبول بودن پاسخهاي آن در موارد بهکار رفته ،مورد توجه بیشتري قرار گرفته
است [ .]29براي مدلسازي پیشرو دوبعدي دادههاي  GPRدر پژوهش حاضر بازتاب امواج
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منجر به شناسایی رفتار مدلهاي مختلف در پاسخها شده و عملیات تفسیر دادههاي  GPRدر

 GPRارسالی از سطح زمین (فرستنده و گیرنده هر دو روي سطح زمین قرار دارند) ،بهروش
تفاضل محدود دوبعدي حوزۀ زمان با فرمولبندي روش میدان مغناطیسی عرضی( 1مد )TM
نایت ( ]20[ )2006بهبود یافته در حوزه فرکانس [ ]25بهمنظور مدلسازي پیشرو اشیاء
مصنوعی فرضی متناظر با اهداف متداول در ارزیابی بلوکهاي سنگ ساختمانی با روش
 GPRاستفاده شده است .خروجی برنامه مدلسازي پیشرو شامل دو پاسخ است .1 :با
تفکیکپذیري کم 2و  .2با تفکیکپذیري زیاد .9بهمنظور افزایش سرعت اجراي برنامه و تمرکز
بیشتر بر پاسخ هدف ،رخداد مربوط به موج مستقیم (هوا و زمین) که همواره بهصورت
رخداد خطی افقی است ،از پاسخ با تفکیکپذیري زیاد حذف شده است.
1. Transverse Magnetic Field
2. Low-resolution response
3. High-resolution response
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شبیهسازي شده است .براي این منظور روش تفاضل محدود دوبعدي ارائه شدۀ ایروینگ و
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 .3مدلسازی پاسخ  GPRاهداف مصنوعي
هدف از پژوهش حاضر تصویر کردن بلوکهاي سنگ ساختمانی با استفاده از روش GPR
با هدف شناسایی الیهبنديهاي ظریف و ناپیوستگیهاي درون آنها است .عمدۀ سنگهاي
تزئینی و نما را سنگهاي آهکی و دولومیتی (شامل تراورتن ،سنگ چینی ،مرمریت و مرمر) و
گرانیتها تشکیل میدهند .سنگهاي آهکی بهدلیل سختی مناسب ،قابلیت برش ،ساب و
ذخایر بزرگ ،در بین سنگهاي ساختمانی جايگاه خاصی دارند .گرانیتها نیز ازجمله
سنگهاي ساختمانی هستند که بهدلیل سختی زیاد ،شفافیت ،زیبایی خیرهکننده ،تنوع طرحها و
رنگها و تباین زیباي رنگها اهمیت خاصی دارند و داراي ارزش باالیی هستند .بههمین دلیل
در این پژوهش براي انجام مدلسازي ،هر دو نوع سنگ مالحظه شدهاند.
براي این منظور با استفاده از برنامه مدلسازي عددي پیشرو بهبود یافته در حوزه فرکانس،
در محیط نرمافزار  MATLABپاسخ  GPRمدلهاي مصنوعی فرضی بهشکل مکعب
مستطیل (معرف کوپهاي سنگی) شامل الیهبنديهاي ظریف و ناپیوستگی در جهات مختلف،
شبیهسازي شد تا از نتایج آنها براي تفسیر نگاشتهاي راداري واقعی استفاده شود .بهمنظور
انطباق بیشتر نتایج شبیهسازي با واقعیت ،مقادیر ویژگیهاي الکتریکی محیطها واقعی انتخاب

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

صیقل ،تنوع رنگها ،مقاومت خوب ،قابلیت استخراج آسان ،امکان نداشتن آلتره شدن و میزان

شده است .در جدول  1برخی از ویژگیهاي الکتریکی مواد (محیطهاي) بررسی شده در
تحقیق حاضر شامل گذردهی ديالکتریک نسبی ،هدایت الکتریکی و سرعت سیر امواج EM
جدول  .1برخي از ویژگيهای الکتریکي مواد بررسي شده []28[ ،]27[ ،]26
گذردهي دیالکتریك نسبي

هدایت الکتریکي )(mS/m

سرعت موج (m/ns) EM

هوا

1

0

0/9

سنگ آهك نوع 1

0

0/5

0/12

سنگ آهك نوع 2

6

1/25

0/10

سنگ آهك نوع 3

8

2

0/03

گرانیت

5

0/05

0/19

-5

0/11

ماده (محیط)

مرمر

8/9

تراورتن

6-8

10

-10

-10

10 -10

0/11

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.1.2.6

(نوعاً در محدوده فرکانسی  10تا  1000مگاهرتز) آورده شده است.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.1.1
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 .1-3مدلسازی پاسخ  GPRزمین الیهای
هدف از شبیهسازي پاسخ  GPRمدل زمین الیهاي 1بهمنظور کاربرد در زمینه ارزیابی
بلوکهاي سنگ ساختمانی ،تعیین الیهبنديهاي ظریف و ضخامت آنها درون بلوکهاي
سنگی است.

مدلهاي هندسی و فیزیکی (مقاطع توزیع گذردهی ديالکتریک و هدایت الکتریکی)
بهترتیب در شکل  0الف و ب و پاسخ  GPRیک مدل زمین سهالیهاي در شکل  0ج نشان
داده شده است .در این مدل سهالیهاي در واقع هر سه الیه از جنس سنگ آهک است و
تفاوتهاي جزئی در ویژگیهاي فیزیکی و مکانیکی سنگ باعث ایجاد الیهبنديهاي ظریف
درون بلوک سنگ شده است .ابعاد مدل  9×2متر ،میزان فرکانس مرکزي موج  EMارسالی،
 250مگاهرتز و مقدار نفوذپذیري مغناطیسی تمام الیهها در مدل برابر با مقدار نفوذپذیري
مغناطیسی فضاي آزاد است.
نتایج مدلسازي نشان میدهد که پاسخ  GPRمرزهاي مشترک افقی الیهها ،مطابق انتظار
بهصورت رخدادهاي خطی افقی است .موقعیت رخداد خطی افقی باالیی مربوط به مرز

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شناسایي الیهبندیهای ظریف و تعیین ضخامت آنها

مشترک الیههاي اول و دوم و رخداد خطی افقی پایینی مربوط به مرز مشترک الیههاي دوم و سوم
است .بهعبارت دیگر در این مورد پاسخ مرز الیهبنديهاي ظریف درون بلوک سنگی بهوضوح
موج  EMدرون الیه ظریف در مدت زمانی است که موج  EMفاصلۀ عمودي بین سقف و
کف آن الیه ظریف را طی میکند.
در عمل معموالً بهدلیل ناهمگنی الیههاي ظریف ،وجود انواع مختلف نوفهها بهویژه نوفه نوع
حلقوي شدن( 2که اغلب بهصورت رخدادهاي افقی و تناوبی همدوس 9یا داراي پیوستگی
ظاهر میشود [ )]23و بازتابهاي چندگانه ،عالوه بر پاسخ مرز الیهها درون الیههاي ظریف،
یک سري پاسخها بهصورت رخدادهاي خطی افقی وجود دارند.
1. Layered earth
2. Ringing noise
3. Coherent

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.1.2.6

قابل شناسایی است .ضخامت هریک از الیههاي ظریف نیز برابر با حاصل ضرب سرعت سیر

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.1.1
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 .2-3مدلسازی پاسخ  GPRبلوک سنگي درزهدار
 -مدلسازی پاسخ  GPRکوپ گرانیتي

مدلهاي هندسی و فیزیکی (مقواطع توزیوع گوذردهی ديالکتریوک و هودایت الکتریکوی)
بهترتیب در شکل  5الف و ب و پاسخ  GPRیک منشور دوبعدي معرف مقطع دوبعودي یوک
کوپ سنگی در شکل  5ج نشان داده شده است که یک ناپیوستگی سرتاسري توخالی (بهرنوگ
آبی) درون آن وجود دارد .ابعاد این مدل  9×2متر ،میزان فرکانس مرکزي مووج  EMارسوالی،
 250مگاهرتز ،محیط میزبان مدل از جنس گرانیت و مقدار نفوذپذیري مغناطیسی محیط میزبان

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .4الف) مقطع توزیع گذردهي دیالکتریك ،ب) مقطع توزیع هدایت الکتریکي و
ج) پاسخ  GPRیك مدل زمین سهالیهای که هر سه الیه ،آهکي هستند ( هدایت الکتریکي
برحسب زیمنس بر متر و  tضخامت الیه بر حسب متر است).

برابر بوا مقودار نفوذپوذیري مغناطیسوی فضواي آزاد اسوت .در ایون شوکل پاسوخ  GPRیوک
ناپیوستگی تقریباً خطی مایل بهصورت رخداد خطی مایل ،بهوضوح قابل مشاهده است.
بهترتیب در شکل  6الف و ب و پاسخ  GPRمنشور دوبعدي گرانیتی شامل دو ناپیوستگی
متقاطع توخالی (بهرنگ آبی) نشان داده شده است .در این شکل بازتابهاي چندگانه زیادي
در زیر پاسخ ناپیوستگیها مشاهده میشود که شدت دامنه بازتاب آنها به مراتب کمتر از
شدت پاسخ ناپیوستگیها است .الزم به ذکر است بهدلیل اختالف اندک ویژگیهاي الکتریکی
محیط میزبان (گرانیت) با ناپیوستگی (هوا) و نمایش هرچه بهتر تمایز رنگی پاسخ ،در شکل  6ج
پاسخ مقیاس خاکستري  GPRنشان داده شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.1.2.6

مدلهاي هندسی و فیزیکی (مقاطع توزیع گذردهی ديالکتریک و هدایت الکتریکی)
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شکل  .6الف) مقطع توزیع گذردهي دیالکتریك ،ب) مقطع توزیع هدایت الکتریکي و ج)
پاسخ  GPRمدل منشور دوبعدی گرانیتي شامل دو ناپیوستگي متقاطع
 -مدلسازی پاسخ  GPRبلوک مرمر

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .5الف) مقطع توزیع گذردهي دیالکتریك ،ب) مقطع توزیع هدایت الکتریکي و ج)
پاسخ  GPRمدل منشور دوبعدی گرانیتي شامل یك ناپیوستگي سرتاسری

مدلهاي هندسی و فیزیکی (مقاطع توزیع گذردهی ديالکتریک و هدایت الکتریکی)
بهترتیب در شکل  1الف و ب و پاسخ  GPRیک منشور دوبعدي در شکل  1ج نشان داده
شده است که یک ناپیوستگی سرتاسري توخالی (بهرنگ آبی) درون آن وجود دارد .ابعاد این
جنس مرمر و مقدار نفوذپذیري مغناطیسی محیط میزبان برابر با مقدار نفوذپذیري مغناطیسی
فضاي آزاد است .در این شکل پاسخ  GPRیک ناپیوستگی تقریباً خطی شیبدار ،بهصورت
رخداد خطی مایل مشاهده میشود.
مدلهاي هندسی و فیزیکی (مقاطع توزیع گذردهی ديالکتریک و هدایت الکتریکی)
بهترتیب در شکل  8الف و ب و پاسخ  GPRدر شکل  8ج بهصورت یک منشور دوبعدي از
جنس مرمر شامل دو ناپیوستگی متقاطع توخالی (بهرنگ آبی) نشان داده شده است .در این
شکل بازتابهاي چندگانه زیادي در زیر پاسخ ناپیوستگیها مشاهده میشود که شدت دامنه

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.1.2.6

مدل  9×2متر ،میزان فرکانس مرکزي موج  EMارسالی 250 ،مگاهرتز ،محیط میزبان مدل از
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بازتاب آنها به مراتب کمتر از پاسخ ناپیوستگیها است .در این مورد نیز براي نمایش هرچه
بهتر تمایز رنگی پاسخ ،در شکل  8ج پاسخ مقیاس خاکستري  GPRنشان داده شده است.

شکل  .8الف) مقطع توزیع گذردهي دیالکتریك ،ب) مقطع توزیع هدایت الکتریکي و ج)
پاسخ  GPRیك مدل منشور دوبعدی از جنس مرمر شامل دو ناپیوستگي متقاطع

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .7الف) مقطع توزیع گذردهي دیالکتریك ،ب) مقطع توزیع هدایت الکتریکي و ج)
پاسخ  GPRمدل منشور دوبعدی از جنس مرمر شامل یك ناپیوستگي سرتاسری

 .3-3عدم قطعیتهای روش GPR
غیرمخرب ،این روش نیز همانند سایر روشهاي ارزیابی ،داراي محدودیتها و عدم
قطعیتهایی در کاربرد است .مهمترین محدودیت این روش عمق تجسس نسبتاً کمتر آن ،در
مقایسه با دیگر روشهاي ژئوفیزیکی است و معموالً براي ارزیابی معادن سنگ ساختمانی با
ضخامت بیشتر از  10متر ،تفکیکپذیري پاسخ بهشدت پایین میآید .عمق نفوذ این روش
براي ارزیابی الیهها یا بلوکهاي سنگی داراي هدایت الکتریکی باال مثالً سازندهاي مرطوب
بهویژه در صورت وجود آب شور در سازند و نیز در صورت وجود سازندههاي رسی یا سیلتی
مرطوب و یا وجود ترکیبات آهن در سنگ ،بهشدت کاهش مییابد .همچنین در صورت وجود

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.1.2.6

با وجود طیف وسیع کاربردهاي روش  GPRبهویژه در زمینۀ ارزیابی و بازرسیهاي
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دسته درزه و شکافهاي افقی به موازات یکدیگر و زیر هم ،مدفون در درون سنگ ،معموالً
اثر درزه و شکافهاي رویی واقع در اعماق کم ،موجب محو شدن پاسخ درزه و شکافهاي
موجود در اعماق بیشتر میشود و در این مورد درزه و شکافهاي کوچکتر ،کمتر در پاسخ
 GPRنمایان میشوند .از جمله قطعیت نداشتنهاي دیگر این روش ،ناهمگنی زیاد سنگها،
تغییرات زیاد و وجود پیچیدگیهایی در ویژگیهاي الکتریکی ترکیبات آنها و ناتوانی روش و
بهطورکلی محدودیتها و قطعیت نداشتنهاي عملی روش  GPRدر خصوص ارزیابی
معادن ،بلوکها و قوارههاي سنگ ساختمانی را میتوان در سه بخش مدلسازي عددي دادهها،
عملیات برداشت صحرایی و تفسیر نتایج خالصه کرد .در زمینۀ بررسیهاي سنگ ساختمانی از
طریق مدلسازي عددي ،نیاز به تولید پاسخ تعداد زیادي مدل مصنوعی در فرایند شبیهسازي
است که این کار بعضاً وقتگیر و خارج از حوصله است .بهدلیل اطالع نداشتن از مقادیر دقیق
ویژگیهاي الکتریکی ترکیبات سازنده و پیچیدگی زیاد سنگهاي غیرهمگن ،و نیز وجود
محدودیتهاي گوناگون در تمامی الگوریتمها و نرمافزارهاي مدلسازي ،اعمال تمامی شرایط
واقعی زمین در مدل ،امکانپذیر نیست .همچنین فرآیند مدلسازي و شبیهسازي مدلهاي
مصنوعی متناظر با سنگهاي مرطوب ،بسیار زمانبر است .همچنین انواع نوفهها در مدل واقعی

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

دستگاهها به تشخیص تأثیر این فاکتورهاست.

زمین وجود دارد که اعمال تمامی آنها در مدلسازي مصنوعی ممکن نیست .در زمینه عملیات
برداشت صحرایی دادههاي  GPRبا توجه به ارتباط بین میزان فرکانس مرکزي سیستمهاي
سنگهاي ساختمانی اعم از معادن ،بلوکها و قوارههاي سنگ با ابعاد ،جنس و ترکیبات
مختلف ،نیاز به طیفی از تجهیزات با فرکانسهاي گوناگون است که معموالً تمامی آنها در
اختیار نیستند .در ارتباط با تجزیه و تحلیل دادهها و تفسیر تصاویر  GPRحاصل از برداشت
سنگهاي ساختمانی ،معموالً در مورد سنگهایی مانند تراورتن که اغلب درجه تخلخل باالیی
دارند ،در صورت تأثیر همزمان چند عامل همانند تخلخل بسیار زیاد ،درزه و شکاف و
شکستگی ،رطوبت ،تغییر دانهبندي و غیره ،پاسخ قدري پیچیده شده و در نتیجه تشخیص نوع
عامل تأثیرگذار و میزان تأثیرگذاري آن بر پاسخ ،مشکل است .البته در مورد سنگهایی همانند
گرانیت ،مرمریت و مرمر این موضوع کمتر نمود پیدا میکند.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.1.2.6

اندازهگیري  ،GPRعمق نفوذ و تفکیکپذیري ،و با توجه به تنوع مسائل بررسیهاي
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مطالعه موردی
در پژوهش حاضر کنترل کیفیت بهروش  GPRاز طریق ارزیوابی بلووکهواي اسوتخراجی
تراورتن مجتمع معدنی حاجیآباد محوالت انجوام شوده اسوت .سونگهواي سواختمانی عموده
محدودۀ محالت را سنگهاي آهکی تشکیل میدهند که در این محدوده ،تراورتنهوا بوهوفوور
یافت میشوند [.]90
یک محل قرار دارد و از نظر نوع ماده معدنی و ویژگیهاي معدنی ،شرایط تقریباً مشابهی دارند
[ .]8بلوکهاي سنگی تراورتن اغلب غیرهمگن و الیهبندي ظریف دارند .بهدالیول گونواگون از
جمله شرایط ،خصوصیات ،نوع و جنس کانسار ،بهروز نبودن دستگاهها و تکنولوژي استخراج،
مقدار باطله سنگها در معادن تراورتن در مرحلۀ استخراج ،بوین  10توا  30درصود اسوت [.]8
عالوه براین تعدادي از بلوکهاي استخراج شده نیز در مرحلۀ برش و تولید اسلب ،زیر ارههاي
برش متالشی یا شکسته میشوند .بررسی معادن سونگ سواختمانی و واحودهاي سونگبوري و
فرآوري سنگ در استان مرکزي بهعنوان یکی از پتانسیلهاي سنگ کشوور نشوان مویدهود کوه
عالوه بر آن که این صنعت در تمامی زمینهها نیاز بوه بهینوهسوازي دارد [ ]8در زنجیورۀ تولیود
سنگ ،حلقه کنترل کیفیت بهویژه در مرحلۀ بهرهبرداري مفقود شده است.

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

مجتمع معدنی تراورتن حاجیآباد شامل  19کارگاه استخراجی بووده اسوت کوه همگوی در

شکل  3نمایی از بلوکهاي استخراجی مجتمع معدنی حاجیآباد و ارزیابی آنها با روش
 GPRقبل از ورود به واحدهاي سنگبري و فرآوري سنگ ساختمانی را نشان میدهد .عملیات
مجهز به آنتنهاي پوششدار 2با فرکانس مرکزي  250مگاهرتز ([ ،)]91فاصله آنتنی  0/5متر و
فواصل بین تریسی  2سانتیمتر ،با روش پروفیلزنی بازتابی فاصله ثابت تکحالت انجام شد.
پنجره زمانی (عمق تجسس) و فاصلۀ نمونهبرداري زمانی (فرکانس نمونهبرداري) نیز با استفاده
از امکانات دستگاه برداشت و براساس وضعیت بلوکهاي بررسی شده ،بهطور بهینه انتخاب و
تنظیم شدند.

1. MALA
2. Shielded
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برداشت  GPRدر محدودۀ بررسی شده ،با استفاده از سیستم  GPRساخت شرکت ماال

1
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شکل  .9الف) نمایي از بلوکهای استخراجي تراورتن مجتمع معدني حاجيآباد محالت و ب)
ارزیابي آنها با روش GPR

سیر امواج  EMدر محیط ،براساس جنس مواد تشکیلدهنده بهطور متوسط 0/11 m/ns
درنظر گرفته شد .بهمنظور ارزیابی کامل بلوک سنگی ،بهتر است که برداشت  GPRدستکم
در دو وجه آن صورت گیرد؛ در هر صورت با توجه به نوع سیستم  GPRدر دسترس،
برداشت در یکی از وجوه کوپها و در دو راستاي عمود برهم انجام شد که بهعنوان نمونه در
شکلهاي  10و  11نگاشت راداري دو مورد شاخص از آنها آورده شده است .بهمنظور
پردازش ،تحلیل و تفسیر دادهها ،از نرمافزارهاي  Ground Visionو Radexplorer
استفاده شد .نرمافزار اول براي نمایش نگاشتهاي راداري و نرمافزار دوم براي انجام
تصحیحات و پردازشهاي مورد نیاز بهکار میرود .مهمترین عملیاتهاي پیشپردازش و
پردازشی اعمال شده بر دادهها براي ارائه مقاطع نهایی ،شامل تصحیح زمان صفر ،1فیلترسازي
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تعداد  91کوپ استخراجی با روش  GPRارزیابی شد .در مراحل برداشت میزان سرعت

ديواو( 2حذف روند فرکانس خیلی پایین از دادهها) ،حذف شیفت جریان مستقیم ،9اعمال
فیولترهاي میانگوذر 0از جمله باترورث ،5حذف متوسط ،6حذف زمینه 1و انواع تقویت دامنه
در شکل  10نگاشت راداري برداشت شده در طول یک بلوک تراورتن به طول  2/1متور و
به ضخامت  2متر مشاهده میشود .تغییر جنس الیهبندي (وجود الیوهبنودي ظریوف) از عموق
حدود  0/2متور توا عموق حودود  0/3متوري در ایون شوکل بوهوضووح قابول مشواهده اسوت.
1. Time zero correction
2. Dewow
3. DC shift removal
4. Band pass
5. Butterworth
6. Subtract mean
7. Background removal
8. Gain
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الیهبنديهاي موجود در این بلوک به تغییرات درجه دانهبندي ،میزان توراکم ،میوزان رطوبوت و
میزان ناخالصی (درجه ناهمگنی) سنگ مربوط میشود.

در شکل  11نیز نگاشت راداري برداشت شده در طول یک بلوک تراورتن ماسهاي به طول
 9متر و به ضخامت  2متر مشاهده میشوود .در ایون شوکل وجوود یوک ناپیوسوتگی مایول بوا
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شکل  .11نگاشت راداری برداشت شده در طول یك بلوک تراورتن با نمایش الیهبندی ظریف در آن

گسترش طولی نسبتاً زیاد در سمت راست تصویر (بیضی سبزرنگ) بوهوضووح قابول مشواهده
است.
افزودنی است که تفسیرهاي انجام شده در پژوهش حاضر براساس نتایج شبیهسازي و
مولف در شناسایی پاسخ  GPRاهداف مختلف ،انجام گرفته است .بهطورکلی روش اصولی
کنترل و اعتبارسنجی نتایج برداشت  GPRو تفسیرهاي آنها در مورد بلوکهاي سنگ
ساختمانی ،حفر چال در بلوک یا برش آن بهوسیلۀ ارههاي برش است .اعتبارسنجی نتایج
پژوهش حاضر در مورد یکی از قوارهها که درزه اریب بزرگی در آن پیشبینی شده بود،
صورت گرفت و وجود درزه بزرگ در زیر اره برش در کارخانه سنگبري ،به اثبات رسید
(شکل  11ب) .در هر صورت روش  GPRدر شناسایی ناپیوستگیها و درزههاي درون بلوکهاي
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مدلسازي پیشرو مدلهاي مصنوعی ایجاد شده در این مقاله و نیز تجربیات علمی و عملی
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سنگی بسیار متخلخل داراي حفرات بسیار زیاد هماندازه و نزدیک بههم ،بهویژه زمانی که
بلوک سنگی ،مرطوب و یا کامالً اشباع از آب باشد ،ناتوان است .بهعبارتدیگر هرچه سنگ
متراکمتر و خشکتر باشد ،شناسایی ناپیوستگیهاي درون آن آسانتر است .زیرا امواج EM
در حضور رطوبت و رسها بهسرعت تضعیف میشوند .همچنین معموالً وجود انواع مختلف

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.1.2.6

ب

شکل  .11الف) نگاشت راداری برداشت شده در طول یك بلوک تراورتن ماسهای شامل یك
ناپیوستگي مایل (بیضي سبز رنگ) ،ب) تصویر واقعي یکي از اسلبهای بریده شده از قوارههای
این بلوک سنگي

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

الف

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.1.1

22

نشریه زمینشناسی مهندسی ،جلد دوازدهم ،شمارۀ  1بهار 1931

نوفهها در برداشتهاي واقعی  GPRموجب میشود که ناپیوستگیهاي ساختاري کوچک با
ناپیوستگیهاي برجسته کمعمق و بازتابهاي چندگانه ،پوشش داده شده و قابل شناسایی
نباشند.

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر از روش  GPRبراي تصویر کردن بلوکهاي سنگ ساختمانی با هدف
با استفاده از مدلسازي عددي پیشرو به روش تفاضل محدود دوبعدي بهبودیافته در حوزۀ
فرکانس ،پاسخ  GPRمدلهاي مصنوعی فرضی بهصورت منشور دوبعدي (معرف کوپهاي
سنگی) شامل الیهبنديهاي ظریف و ناپیوستگی در جهات مختلف ،شبیهسازي شد تا نتایج
آنها براي ارزیابی بلوکهاي سنگ ساختمانی استخراجی قبل از مرحله فرآوري سنگ ،استفاده
شود.
نتایج مدلسازي عددي نشان میدهند که در نگاشتهاي راداري شبیهسازي شده ،پاسخ
مرز الیهبنديهاي ظریف و ناپیوستگیهاي درون بلوکهاي سنگی بهوضوح قابل شناسایی
است .البته در این مورد بازتابهاي چندگانه زیادي در زیر پاسخ ناپیوستگیها مشاهده میشود
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شناسایی الیهبنديهاي ظریف و ناپیوستگیهاي درون آنها استفاده شد .براي این منظور ابتدا

که شدت دامنه بازتاب آنها به مراتب کمتر از شدت پاسخ ناپیوستگیها است.
از نتایج مدلسازي پیشرو بهمنظور ارزیابی و کنترل کیفیت بلوکهاي استخراجی تراورتن
استفاده شد .بهکارگیري روش  GPRبراي شناسایی الیهبنديهاي ظریف ،تعیین ضخامت
الیهها و آشکارسازي انواع ناپیوستگیهاي درون  91بلوک سنگی تراورتن و در نتیجه تعیین
کیفیت آنها در این مطالعه موردي ،نشان میدهد که روش  GPRبراي آشکارسازي الیه-
بنديهاي ظریف و الگوهاي ناپیوستگیهاي ساختاري برجسته ،درون بلوکهاي سنگ
ساختمانی ،مناسب است .البته ناپیوستگیهاي ساختاري کوچک واقع در زیر ناپیوستگیهاي
برجسته کمعمق ،معموالً با انواع مختلف نوفهها و بازتابهاي چندگانه پوشش داده شده و
قابل شناسایی نمیباشند.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.1.2.6

مجتمع معدنی حاجیآباد محالت بهعنوان مطالعه موردي پژوهش حاضر بهکمک روش GPR
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در عمل برداشتهاي  GPRبراي ارزیابی انواع معادن و بلوکهاي سنگ ساختمانی از نوع
گرانیتها و سنگهاي آهکی و دولومیتی شامل انواع مرمرها ،تراورتنها ،سنگهاي چینی و
مرمریتها مفید است .مسائل بررسی شده در این پژوهش از جمله امور متداولی است که
مهندسین زمینشناسی و معدن همواره با آنها سروکار داشته و روش غیرمخرب  GPRبراي
این مقاصد یک روش سریع ،دقیق و کم هزینه است .امروزه روش  GPRبهدلیل سرعت عمل
کنترل کیفیت بلوکهاي سنگ ساختمانی ،قابلیت اعتماد و کارآیی زیادي دارد .در هر صورت
براي دستیابی به جزئیات بیشتر و واقعگرایانهتر نیاز به انجام مدلسازي پیشرو سهبعدي و
برداشتهاي میدانی سهبعدي با شبکههاي بسیار متراکم و آنتنهاي با فرکانسهاي بیشتر
همانند  900تا  500مگاهرتز است.
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