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مدلسازي پيشرو و وارون دادههاي  GPRبا هدف
کاربرد در زمينۀ برف و يخ و يخبندانشناسي،
مطالعۀ موردي :يخچال علمکوه مازندران

پذیرش 36/04/78

تاریخ :دریافت 35/05/26

چکیده
روش رادار نفوذي به زمین ( )GPRروشی ژئوفیزیکی نسبتاً جدید ،غیرمخرب و با قدرت
تفکیک زیاد است که بهدلیل شفاف بودن برف و یخ براي امواج الکترومغناطیسی بهطور
گسترده براي شناسایی ضخامت الیههاي برف و یخ و بستر یخچالها استفاده میشود .در
پژوهش حاضر مدلسازي پیشرو و وارون دادههاي  GPRبا هدف کاربرد در زمینۀ برف و
یخ و یخبندانشناسی در منطقۀ علمکوه مازندران ،انجام شده است .براي این منظور ابتدا پاسخ
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افسانه احمدپور* ،ابوالقاسم کامکارروحانی؛ دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا احمدی؛ دانشگاه صنعتی اراک

 GPRمدل مصنوعی متناظر با نگاشت راداري منطبق بر پروفیل واقعی  ،GPRبهروش تفاضل
محدود حوزۀ زمان ( )FDTDدوبعدي ،شبیهسازي شد .سپس براي اعتبارسنجی تعبیر و تفسیر

شد .نگاشت راداري نهایی مطلوب دادههاي واقعی  GPRمنطبق بر یکی از پروفیلهاي
برداشت در این منطقه ،با اعمال مراحل پردازشی مختلف مانند تصحیح اشباع سیگنال ،تابع
تقویت ،اعمال فیلتر مهاجرت  f-kو تصحیح توپوگرافی روي دادههاي خام ،با استفاده از
نرمافزار  Reflexwآمادهسازي شده است .نتایج این پژوهش بر اساس بررسی میزان تطابق
نگاشت راداري دادههاي واقعی  GPRبا پاسخ  GPRمدل مصنوعی تولید شده متناظر با آن،
درستی تفسیر زیرسطحی انجام شده در منطقۀ یخچال علمکوه را تأیید میکند.
واژههای کلیدی :رادار نفوذي به زمین ( ،)GPRبرف و یخ و یخبندانشناسی ،یخچال علمکوه مازندران،
مدلسازي پیشرو ،مدلسازي وارون
*نویسنده مسئول
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برداشتهاي  GPRواقعی ،از روش مدلسازي وارون با حل یک مسئلۀ بهینهسازي ،استفاده
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مقدمه
یخچالها تودههایی از یخ هستند که در سطح خشکیها بر اثر تراکم و تبلور برف تشکیل
میشوند و تحت تأثیر وزن خود به حرکت درمیآیند .یخچالها همراه پوششهاي برفی در
خشکیها و یخهاي شناور در اقیانوسها نمایانگر بخشی از چرخه آب هستند که در آن آب
حالت جامد دارد .هر جا که ریزش برف زیاد و دما به قدر کافی پایین باشد ،بهگونهايکه
زمین که مقدار بارش ساالنه برف بیش از مقدار ذوب و تبخیر آن باشد ،امکان تشکیل یخچال
وجود دارد .بنابراین شرایط الزم براي تشکیل یخچالها در ارتفاعات باال و در عرضهاي
جغرافیایی باال فراهم است [.]7
یخچالهایی که در مناطق کوهستانی جوان با حرکات زمینساختی از نوع آلپی بهوجود
میآیند ،یخچالهاي آلپی یا درهاي نامیده میشوند .یخچالهاي طبیعی ایران نیز از این نوع
هستند [ .]2یخچالهاي آلپی یا درهاي بهعنوان شاخصهاي کلیدي براي تغییرات آب و هوا در
طول سالیان مختلف ،مکانهاي مناسب براي جذب گردشگران و از منابع مهم آب شیرین در
دورههاي زمانی بلند مدت و کوتاه مدت بهشمار میروند [.]4[ ،]9
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بخشی از برف ساالنه ذخیره شود ،یخچال تشکیل میشود .بهعبارت دیگر در هر نقطه از سطح

ضخامت برف در یخچالهاي کوهستانی و بررسی تغییرات ساالنه آن میتواند بهعنوان
پارامتري مهم در پژوهشهاي هیدرولوژي بهحساب آید؛ زیرا یخچالها از منابع اصلی تأمین
در جهان وابسته بههمین ضخامت برف است [ .]5در ایران حوزۀ آبگیر بیشتر رودهایی که
جریان دائم دارند ،برفگیر است و همچنین چشمهها و دریاچههاي آب شیرین نیز بیشتر در
حوزههاي آبریز برفگیر قرار دارند .بنابراین درصد زیادي از منابع آب کشور از ذخایر برفی
در یخچالها و برف چاههاي طبیعی تأمین میشود [ .]6از طرفی افزایش جمعیت ،گسترش
علم و صنعت و توسعۀ شهرها موجب افزایش چندین برابري مصرف آب شده است .بنابراین
با توجه به نیاز روزافزون کشور به منابع آب شیرین و همچنین ثابت و محدود بودن آب
شیرین در چرخه طبیعت ،استفاده از روشهاي غیرمخرب ،کمهزینه ،سریع و با قدرت زیاد در
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کننده آب در منابع پاییندستی هستند .نکته قابل توجه آن است که حدوداً یک ششم منابع آب
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شناسایی و تخمین حجم منابع آب ،بسیار ضروري است .عالوه بر این تغییرات ضخامت
یخچال در طول سالیان مختلف ،اطالعات مهمی دربارۀ تأثیر گرم شدن زمین ارائه میدهد [.]1
در اینگونه محیطها بهدلیل سرماي زیاد و خطر سقوط بهمن ،بهکارگیري روشهاي
مستقیم (حفاري) و بیشتر روشهاي ژئوفیزیکی ،امکانپذیر نیست یا خیلی مشکل است.
بهمنظور تخمین دقیق ضخامت برف و یخ و آشکارسازي الیههاي مختلف برف و یخ و
لرزهنگاري ،گرانیسنجی ،مقاومتویژه الکتریکی و مغناطیسسنجی استفاده شده است [-]8
[ .]75اما در این میان روش رادار نفوذي به زمین ) (GPRبهدلیل شفاف بودن ساختار یخ براي
امواج الکترومغناطیسی ،روشی مناسب براي بررسی ساختارهاي برف و یخ و یخچالها
بهحساب میآید .در شکل  7تصاویري از برداشت دادههاي  GPRبهصورت هوایی (شکل 7
الف) و زمینی (شکل  7ب) با هدف کابرد این روش در زمینه برف و یخ و یخبندانشناسی
نشان داده شده است.

شکل  .1نمایش سیستم  GPRبا ارائۀ مثالي از برداشت پروفیلي بهصورت هوایي (الف) و زمیني
(ب) روی برف و یخ

در پژوهش حاضر قابلیت کارایی روش  GPRبهمنظور شناسایی یخچالهاي کوهستانی نشان
داده شده است .بهعبارت دقیقتر هدف از پژوهش حاضر ،مدلسازي پیشرو و وارون دادههاي
 GPRو بررسی امکان بهکارگیري آن در زمینه یخچالهاست .در واقع سعی شده است براي
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شناسایی سنگ بستر در نقاط مختلف جهان ،روشهاي گوناگون ژئوفیزیکی همانند
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اعتبارسنجی تعبیر و تفسیر برداشتهاي  GPRو ایجاد مدلی از زمین که پاسخی مشابه دادههاي
اندازهگیري شده داشته باشد ،از روش مدلسازي پیشرو و وارون استفاده شود .در این راستا
با استفاده از روش  GPRضخامت الیه برف و یخ و توپوگرافی بستر یخچال علمکوه مازندران
با اعمال پردازشهاي مناسب و تفسیرهاي دقیق ،کاوش شده است.

روش  GPRدر میان روشهاي ژئوفیزیکی داراي بیشترین دامنۀ کاربرد است بهگونهايکه
در بسیاري از زمینههاي مهندسی و علوم از جمله در زمینۀ برف و یخ و یخبندانشناسی داراي
کاربرد است .ایدۀ استفاده از امواج الکترومغناطیس فرکانس باال در بررسیهاي زیرسطحی ،به
بررسی و اختراعات ثبت شده از سوي هولسمیر 7در آلمان به سال  7304باز میگردد [.]76
نخستین برداشت  GPRدر سال  7323بهوسیلۀ استرن 2در اتریش براي تعیین ضخامت یخچالها
بهکار گرفته شد [ .]71از سال  7360میالدي این روش بهطور گسترده براي بررسی یخچالها
استفاده شده است [ .]1امروزه با استفاده از این تکنیک ،ضخامت ،حجم و توپوگرافی بستر
یخچالهاي کوهستانی و قارهاي در نقاط مختلف جهان بهخوبی آشکارسازي میشود [ ]78و
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مرور پیشینۀ تحقیق

[ .]73پژوهشهاي کاربردي و تحقیقاتی استفاده از روش  GPRبراي مطالعه و بررسی یخچالها
و برف در منابع و مقاالت متعددي گزارش شده است که از جمله آنها میتوان به استفاده از
چگالی برف خشک در جایی که ضخامت برف خیلی متغیر است و در مواقعی که روشهاي
حفاري ،نتایج بسیار ضعیفی ارائه کردهاند [ ،]20تعیین ضخامت یخ و ساختارهاي داخلی اشاره
نمود [ .]24-27به نقشه در آوردن توزیع تجمع برف و بررسی الیههاي درونی برف [-]25
[ ]28و آشکارسازي شکافها در یخچالها [ ]9نیز با  GPRامکانپذیر است .برداشتهاي
هوایی  GPRنیز میتواند نواحی بزرگ را در مدت زمان کوتاهی پوشش دهد که از جمله این
پژوهشها میتوان به برداشتهاي روي صفحات یخی با الگوهاي انباشتگی نه چندان همگن،
1, Hulsmeyer
2. Stern
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این روش براي بررسی تغییرات یخچالها در اثر آب و هوا [ ،]4آشکارسازي عمق ،الیهبندي و
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اشاره کرد [ .]99[-]23بررسی تغییرات ضخامت یخچالهاي کوهستانی اتریش بهعلت تغییرات
آب و هوایی و بررسی اثر گرم شدن کرۀ زمین و تعیین ضخامت یخ بهوسیلۀ فیشر و همکاران
در سال  2075انجام شده است [ .]94لی و همکاران [ ]95نیز تحقیقاتی را در زمینه تعیین
اندازهگیري ضخامت یخ دریا در مجمع الجزایر قطبی شمال کانادا انجام دادهاند .نتایج تحقیقات
آنها ناهمگنیهاي چشمگیر ضخامت یخ دریا در سرتاسر ناحیۀ بررسی شده را نشان میدهد.
باال ،برداشتی از ناحیۀ ریکا سامبا 7واقع در مرکز نپال ،بهروش  GPRانجام شده است .در این
پژوهش ،دادههاي  GPRاندازهگیري شده از این منطقه را که در سالهاي  2070و 2075
بهترتیب با فرکانس مرکزي  5و  90مگاهرتز ،بهدست آمده است را با هم ترکیب کردهاند .نتایج
آنها نشان داده که ریکا سامبا یک یخچال چند دمایی با الیهاي از یخ معتدل به ضخامت 700
متر و یخ سرد با حداکثر ضخامت  780متر است .تجزیه و تحلیل آنها نشان میدهد که بهطور
معمول بهکارگیري روش  GPRدر یخچالهاي کوهستانی چنددمایی بهعلت پراکندگی حجم
شدیدي از یخ معتدل زیر یخ سرد ،میتواند منجر به تفسیر درستی از ضخامت یخچالهاي
طبیعی شود [.]96
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بهمنظور تعیین ضخامت یخ و بررسی ساختار حرارتی از یخچالهاي طبیعی هیمالیا در ارتفاعات

مباني نظری و فیزیکي روش GPR
الکترومغناطیسی عمل میکند [ .]91سیگنال ایجاد شدۀ مولد دستگاه  GPRبهوسیلۀ آنتن
فرستنده به درون زمین فرستاده میشود .امواج با سرعت زیادي در زمین منتقل میشوند.
هنگامی که این امواج به یک شیء و یا سطح بازتاب برخورد میکنند ،بر اثر تغییر امپدانس
الکترومغناطیسی در این محلها ،قسمتی از امواج از سطح بازتاب خواهد شد [ .]98سیگنالهاي
دریافتی  GPRبهوسیلۀ آنتن گیرنده مستقر در دستگاه در قالب دامنه و قطبیت ،در مقابل زمان
رفت و برگشت موج ثبت میشود .در نتیجه مقطع اولیه نمایش دادههاي برداشت شده ،یک
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روش  GPRروشی ژئوفیزیکی غیرمخرب است که بر مبناي انتشار و بازتاب موج

1. Rikha Samba
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مقطع زمانی است که در آن محور قائم ،فاصلۀ زمانی ارسال موج از فرستنده و دریافت با گیرنده
را نشان میدهد .براي تعیین موقعیت مکانی رویدادها ،باید این زمانها به عمق تبدیل شوند،
یعنی این مقطع به مقطعی که محور قائم آن عمق را نمایش دهد ،تبدیل شود .براي این منظور
الزم است تا سرعت سیر موج در ساختارهاي زیرسطحی منطقۀ بررسی شده ،محاسبه شود.
مهمترین پارامترهایی که رفتار امواج الکترومغناطیس را در یک محیط کنترل میکنند،
 ،GPRفرض ثابت بودن شکل اسکالر کمیتهاي فوق بسنده میکند .این فرض براي  σو ε
اهمیت بیشتري دارد [.]93
آگاهی از رابطۀ بین این خصوصیات و بازتابهاي امواج الکترومغناطیسی ،نقش کلیدي در
تفسیر دادههاي  GPRدارد .اگر برخورد و بازتاب امواج الکترومغناطیسی به یک مرز (تباین
الکترومغناطیسی) بهصورت عمودي در نظر گرفته شود ،ضریب بازتاب امواج الکترومغناطیس
بهصورت زیر تعریف میشود:
()7
که در رابطۀ  Z1 7و  Z2امپدانس امواج الکترومغناطیسی در دو طرف مرز است و بهصورت
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گذردهی الکتريکی ،رسانندگی الکتریکی و تراوایی مغناطیسی هستند .براي بیشتر کاربردهاي

( )2تعریف میشود:
()2

σ

و  σرسانندگی است [ .]98با فرض ديالکتریک بودن ،رسانندگی

کم و در غیاب مواد با تراوایی مغناطیسی باال ،مقدار امپدانس بهصورت ( )9در نظر گرفته
میشود:
()9

ε

در محیط هایی که اهداف رساناي غیرعادي و یا مغناطیسی وجود نداشته باشد ،کمیتی که
منجر به آشکارسازي اهداف در روش  GPRمیشود ،گذردهی ديالکتریک نام دارد [ .]40این
کمیت را بهصورت نسبی ،نسبت به گذردهی الکتریک هوا سنجیده و با نماد  εنمایش
میدهند .هرچه تباین این کمیت بین دو محیط بیشتر باشد ،مرز میان آن دو محیط در مقاطع
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که در این رابطه

ε

رادار ،بهتر نمایان میشود .همچنین سرعت انتشار موج الکترومغناطیسی در محیطی غیررسانا
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مانند یخ را میتوان بهصورت ( )4نمایش داد که تابعی از گذردهی ديالکتریک نسبی است
[:]47
()4

ε

ε

در این رابطه  cسرعت نور در خالء (بر حسب متر بر ثانیه) است .بنابراین در محیطهاي
غیررسانا میتوان نوشت:
ε

ε

که در آن  v1و  v2سرعت امواج الکترومغناطیس در دو طرف فصل مشترک است .یکی از
فاکتورهاي مهم در تمامی روشهاي ژئوفیزیکی ،عمق نفود و قدرت تفکیکپذیري آنها است.
عمق نفوذ امواج الکترومغناطیس بهشدت تحت تأثیر اتالف سیگنال در اثر جذب انرژي
بهوسیلۀ محیط انتقال دهندۀ موج ،قرار میگیرد [ .]9تضعیف موج الکترومغناطیسی بهوسیلۀ دو
پارامتر فرکانس موج الکترومغناطیسی و رسانندگی محیط انتقال دهندۀ موج ،کنترل میشود،
بهگونهايکه با افزایش فرکانس و رسانندگی ،تضعیف موج الکترومغناطیسی نیز بیشتر میشود.
در گرینلند و نواحی قطب جنوب با استفاده از آنتنهاي  50تا  750مگاهرتز به عمق نفوذ  9تا
 4کیلومتر دست یافتهاند [ .]42بررسی نظري تفکیکپذیري بهمنظور تخمین عملکرد  GPRدر
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()5

ε

ε

تفکیک الیهها نیز بسیار مفید است .بهترین تفکیکپذیري عمودي در بررسیهاي  7/4 ،GPRتا
 7/2طول موج غالب رادار است .در جدول  7محدودۀ تفکیکپذیري قائم مواد مختلف
پیشبینی شده در یخچال علمکوه (بر حسب متر) آورده شده است .چنانکه دادههاي این
بههرجهت در عمل تفکیکپذیري قائم کمتر از ارقامی است که بهصورت نظري بهدست آمده
است.
جدول .1محدودۀ تفکیکپذیری قائم برای محیطهای بررسي شده با فرکانسهای مختلف []45
محیط

آب

یخ

گرانیت

برف (خشک)

تفکیکپذیري قائم

)25(MHz

0/9-0/6

7/61-9/94

7/9-2/6

2/9-4/6

(بر حسب متر) در

)700(MHz

0/075-0/09

0/4-0/8

0/65-0/925

0/515-75/7

)250(MHz

0/075-0/09

0/2-0/4

0/065-0/79

0/775-0/29

ویژگی

فرکانسهاي
مختلف
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جدول نشان میدهند ،با افزایش فرکانس میزان تفکیکپذیري قائم نیز افزایش مییابد.
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روششناسي پژوهش
در پژوهش حاضر از روشهاي مدلسازي پیشرو و وارون دادههاي  GPRبهمنظور تعبیر
و تفسیر برداشتهاي صحرایی با هدف تعیین ضخامت برف و شناسایی سنگ بستر یخچال در
منطقۀ یخچال علمکوه استفاده شد .براي آزمودن توانایی روش  ،GPRدر بررسیهاي اینچنینی
الزم است عالوه بر برداشت و تفسیر دادههاي واقعی ،شبیهسازي پاسخ  GPRمدلهاي مصنوعی
آنجاکه پردازش دادههاي  GPRهنوز به دوران تکاملی خود نرسیده است ،رشد و تعالی این
روش در گرو پیشرفت روشهاي پردازشی و مدلسازي پیشرو براي رسیدن به نتایج مطلوبتر
است و در این صورت بهکارگیري  GPRروز بهروز پر رونقتر و اقتصاديتر خواهد شد.
بهطورکلی مدل بیان ریاضی ایدهآلی از مقطع زمین است و مدلسازي نیز به دو روش
پیشرو و وارون انجام میشود .در تمام روشهاي مدلسازي ،هدف تعیین مدلی براي زیر
سطح زمین است که نزدیکترین و شبیهترین پاسخ را به پاسخ دادههاي برداشت شده داشته
باشد .در مدلسازي دادههاي  GPRنیز سعی بر آن است تا از بازتاب امواج دریافت شده از
زیر زمین که از طریق انتشار امواج الکترومغناطیسی حاصل شده است ،بهترین شبیهسازي از
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براساس شرایط حاکم بر مدل واقعی زمینی که ویژگیهاي آن معلوم است ،صورت گیرد .از

شرایط زیرسطحی انجام شود .باید توجه نمود که این روشها میتوانند نتایج جامع و مفیدي
براي تفسیر ابتدایی پاسخهاي  GPRاز ساختارها و اهداف مورد نظر بهدست دهند .بهطور
شکل تقسیم میشود که به آن شبکۀ متعامد سلولی گفته میشود .براي هر سلول ،شدت
میدانهاي الکتریکی ( )Eو مغناطیسی ( )Hبهوسیلۀ مؤلفۀ عمودي و افقی میدانهاي یکنواخت
الکترومغناطیسی تعیین میشود [.]44
در این پژوهش براي دستیابی به هدف ،با استفاده از الگوریتمی مؤثر و با انجام کدنویسی
در محیط  GUIنرمافزار  ،MATLABبرنامه کامپیوتري مناسبی براي انجام مدلسازي وارون
تهیه شد و از آن براي مقایسه و تطابق پاسخ  GPRمدل مصنوعی و واقعی استفاده شد .با توجه
به این که هر روش مدلسازي وارون به برنامه مدلسازي پیشرو مناسب براي محاسبۀ پاسخ
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معمول براي مدلسازي امواج منتشر شده ،پدیدهها و الیههاي زیر زمین به قسمتهاي مکعبی
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مدل در نقاط و فرکانسهاي مورد نظر ،بهعنوان هسته اصلی نیاز دارد ،قبل از انجام مدلسازي
وارون ،ابتدا تالش شد تا براساس ماهیت و ویژگیهاي فیزیکی و هندسی هدف مورد نظر در
برداشت صحرایی ،مدل مصنوعی آن تهیه شده و پاسخ  GPRدوبعدي آن بهروش مدلسازي
پیشرو ،بهدست آید .در این پژوهش از الگوریتم مدلسازي پیشرو دادههاي  GPRبهروش
تفاضل محدود دوبعدي موجود در نرمافزار  Reflexwو نیز الگوریتم مدلسازي پیشرو ارائه
استفاده شده است .برداشت دادههاي صحرایی بر سطح زمین انجام شده و نگاشتهاي راداري
دادههاي  GPRنیز بعد از پردازشهاي ضروري و مناسب با نرمافزار  ،Reflexwبهنمایش
درآمده است.

معرفي منطقۀ بررسي شده
قلهي علمکوه با ارتفاع  4895متر از سطح دریا در منطقهاي بهنام تختسلیمان با طول
جغرافیایی  50درجه و  30دقیقه تا  57درجه و صفر دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  96درجه
و  40دقیقه تا  96درجه و  94دقیقه شمالی ،دومین قله مرتفع ایران بعد از قله دماوند محسوب
میشود [ .]45علمکوه بزرگترین و مهمترین یخچال موجود ایران است که در شهرستان
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شده بهوسیلۀ ایروینگ و نایت ( ،)2006بهبود یافته بهوسیلۀ احمدي و همکاران ()7937

کالردشت مازندران واقع است و در دورۀ کواترنري بهوجود آمده است [ .]2ارتفاع این یخچال
حدود  9731تا  4895متر باالي سطح دریا است .محدودۀ بررسی شده روي رسوبات یخچالی
(در قسمت باالي یخچال) متغیر است .این رسوبات بهوسیلۀ سازندهاي کهر ،روته ،الیکا و
شمشک در بر گرفته شده و واحدهاي زمینشناسی این ناحیه عمدتاً از گرانیت دانهریز تشکیل
شده است [ .]45در شکل  2بخشی از نقشۀ زمینشناسی با مقیاس 7:700000چهارگوش
شکران با نمایش موقعیت پروفیلهاي برداشتی ،نشان داده شده است.
دادهها با استفاده از دستگاه  Mala GeoScienceمجهز به آنتن  25مگاهرتزي بهوسیلۀ
مؤسسه تحقیقات آب کشور زیر نظر پژوهشکدۀ منابع آب و در قالب طرح ملی "محافظت از
یخچالهاي طبیعی کشور" در خرداد ماه سال  7937روي یخچال علمکوه برداشت شده است.
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کواترنري (مورن) واقع شده است .ضخامت مورنهاي سطحی از  0/5متر تا حدود  7/5متر
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این سیستم از آنتنهاي بدون پوشش 7بهره گرفته و دادهها بهروش پروفیلزنی با دور افت
مشترک ،برداشت شدهاند .فاصلۀ بین فرستنده و گیرنده در آن ثابت و برابر با  6متر و فاصله
بین دو رد متوالی حدود  90سانتیمتر است .گفتنی است که در زمان برداشت دادهها (خرداد
ماه) ،سطح منطقه با الیه برف با ضخامت متغیر از حدود  0/5تا  7متر پوشیده بود .شرایط آب
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شکل  .5نقشۀ زمینشناسي منطقۀ بررسي شده و موقعیت پروفیلهای برداشتي  GPRبا اقتباس از
نقشۀ  1:155555شکران []45

و هوایی بسیار سرد ،ارتفاع زیاد یخچال و خطر سقوط بهمن ،استفاده از روش  GPRرا با
توجه به سرعت زیاد برداشت و قدرت تفکیک زیاد این روش ژئوفیزیکی ،براي بررسی این
الیههاي بررسی شده ،سرعت موج الکترومغناطیسی براي الیه یخ بهدلیل وجود واریزه در یخ،
 0/76متر بر نانوثانیه (کمتر از سرعت موج الکترومغناطیسی در یخ خالص) انتخاب شده است.
در این برداشت جهتگیري آنتنهاي فرستنده و گیرنده در طی برداشت دادهها ثابت بوده است
بنابراین قطبیت آنتنهاي فرستنده و گیرنده در طی برداشت دادهها ثابت باقی مانده است .در
شکل  9تصویري از برداشت دادهها و قسمتهاي مختلف سیستم برداشت  GPRدر یخچال
علمکوه نشان داده شده است.
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یخچال ناگزیر میسازد .در این پژوهش با توجه به جدولهاي موجود و معلوم بودن جنس

1. unshielded
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پردازش دادههای واقعي GPR
تضعیف بسیار کم امواج الکترومغناطیسی در برف خشک و یخ ،بهدلیل رسانندگی کم و
نبود مواد ديالکتریک هادي یا مغناطیسی ،باعث شده که این محیطها بهترین مکان براي انتقال
امواج  GPRباشند [ .]46انتشار سیگنال رادار در برف و یخ تحت تأثیر دو کمیت فیزیکی
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شکل  .5تصویری از برداشت دادههای  GPRدر یخچال علمکوه و نمایش قسمتهای مختلف
سیستم ( GPRویرایششده از [)]45

گذردهی الکتریکی و رسانایی الکتریکی کنترل میشود .در یخچالها تغییرات رسانندگی
الکتریکی و گذردهی ديالکتریک میتواند بهدلیل تباین در چگالی ،ناخالصی ،دما ،اندازه
واریزههاي موجود در یخ بستگی دارد ،بهطوريکه با افزایش مقدار واریزه و آب در یخ ،مقدار
آن افزایش مییابد .میزان رسانندگی یخ نیز به دماي آن و حضور مواد مختلف در آن بستگی
دارد .یخ سرد براي امواج رادار نسبتاً شفاف است و هرگونه ناپیوستگی ديالکتریکی در آن
مشخص میشود [ .]41دادههاي  GPRپس از برداشت باید پردازش شوند .بهطورکلی هدف از
پردازش دادهها ،غلبه بر محدودیتهاي ذاتی دادههاي برداشت شده ،براي دستیابی به
تصویري واضح از اهداف زیرسطحی با حذف یا کاهش چشمگیر نویزهاي ناخواسته و تقویت
سیگنالها (افزایش میزان سیگنال به نویز) و اطالعات واقعی از تودههاي زیرسطحی است .در
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بلورها و تغییر جنس الیهها مانند مورنها باشد .گذردهی الکتریکی یخ به حجم آب و
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صورتی که پردازش روي دادهها اطالعات دقیقتري در اختیارمان قرار دهد ،در نهایت منجر به
تفسیر منطقی و مطمئنتري خواهد شد .تمامی فرآیند پردازش پیشرفته باید بهجا و در حد الزم
صورت پذیرد وگرنه ممکن است پردازش به حدي مقطع دادههاي رادار را ساده کند که مفسر
دچار تصوري اشتباه در مورد شرایط واقعی حاکم در زمین شود.
در پژوهش حاضر براي اختصار فقط نتایج برداشت یکی از پروفیلهاي برداشت ،آورده
برداشت شده با طول  760متر را ،بدون اعمال هیچگونه عملیات پردازشی نشان میدهد .در
پردازش مقاطع  ،GPRمراحل ابتدایی پردازش شامل آمادهسازي و مرتب کردن دادهها بر اساس
فاصلههاي مکانی و سایر ملزومات ویرایش ابتدایی است .از آنجاکه فرکانسهاي خیلیکم
بیانگر پدیدههاي القایی و یا محدودیتهاي برد پویا به هنگام استفاده از دستگاهها است،
پردازش پایه ،بهرهگیري از یک فیلتر باالگذر زمانی ،براي حذف دادههاي برداشت شده در
فرکانسهاي بسیار پایین است.

مرحلۀ بعدي شامل تشخیص میزان تضعیف و بهکارگیري بهرۀ زمانی صحیح و استفادۀ
ترکیبی از فیلترهاي زمانی و مکانی مناسب است .میتوان از صافیها قبل یا بعد از اعمال بهرۀ
زمانی ،البته با معلوم بودن چگونگی اثر بهرۀ زمانی استفاده کرد ،زیرا برخی از مراحل یاد شده،
طبیعتی غیرخطی داشته و نمیتوان اثر ترتیب اعمال مراحل مختلف را نادیده گرفت .پردازش
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شکل .4نگاشت راداری دادههای خام  GPRدر منطقۀ علمکوه
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شده است .شکل  4نگاشت راداري دادههاي خام برداشت شده منطبق بر یکی از پروفیلهاي

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.4.543

مدلسازي پیشرو و وارون دادههاي  GPRبا هدف کاربرد در زمینۀ برف و یخ و یخبندانشناسی

333

پیشرفته دادهها به آن دسته از عملیات پردازشی اطالق میشود که در آن کاربر بهدنبال متمایز
کردن هدف کاوش شده در مقاطع دادهها براي بهدست آوردن تصویر واضحتري از آنومالیها
و ناهنجاريهاي مورد نظر است .مثالً مهاجرت بهسادگی ،با حذف مناسب شکستها و
گذاشتن این پدیدهها در جاي مناسبتر ،تصویر بهتري از رخدادهاي پنهان را نشان میدهد.
بهدلیل نداشتن آگاهی از نحوۀ رفتار امواج در محیط و نامشخص بودن محدودۀ فرکانسی
بررسی اثر آنها روي مقاطع در نرمافزار  ،Reflexwتوالی پردازشی مناسبی براي دادهها انتخاب
شود .بهعلت فاصلههاي زمانی کوتاه بین پالسهاي ارسالی بهوسیلۀ فرستنده و پالسهایی که
بهصورت مستقیم از طریق هوا و زمین به گیرنده میرسند و نیز وجود بازتابهایی که از
تودههاي کمعمق نشأت میگیرند ،گیرنده از سیگنال اشباع میشود [ .]93این مسئله سبب
بهوجود آمدن روند آهستۀ فرکانس پایین ( ،)Wowمیشود .یکی از فیلترهاي باالگذر مناسب
براي حذف نوفههاي فرکانس پایین که در همۀ نرمافزارهاي  GPRموجود است ،فیلتر ديواو
است .خوشبختانه تمام سیستمهاي پیشرفته  GPRبهصورت خودکار فیلتر ديواو را با اعمال
پارامترهاي شرایط بهینه به هر تریس اعمال میکنند .در این مورد نیز ابتدا فیلتر  Dewowبا

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-17

سیگنال و نوفه ،با استفاده از روش آزمون و خطا سعی شد تا با اعمال فیلترهاي مختلف و

مقدار پنجرۀ زمانی 40نانوثانیه بر دادهها اعمال شد .بهمنظور قرارگیري نقطۀ شروع تریسها در
سطح زمین و قرارگیري بازتابها در مکان واقعی ،از فیلتر تصحیح ایستا (استاتیک) در مرحلۀ
از تابع تقویت ترکیبی دو تابع بهرۀ خطی و نمایی بهازاي مقدار  0/2براي بهرۀ خطی و 0/76
براي قسمت نمایی استفاده شد .شکل  5مقطع عمقی و زمانی دادههاي  GPRرا بعد از اعمال
پردازشهاي مذکور نشان میدهد.
وجود توپوگرافی مسیر امواج الکترومغناطیسی  GPRرا نسبت به راستاي قائم ،به جلو یا عقب
میراند و با افزایش شیب سطح زمین انحراف از راستاي قائم نیز بیشتر میشود .آنتنهاي
گیرنده نیز بهوجود توپوگرافی حساس هستند .بنابراین با توجه به این موضوع و وجود
توپوگرافی زیاد در بخشی از این منطقه ،تصحیح توپوگرافی روي دادهها اعمال و رخدادها به

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.4.4

بعدي پردازش استفاده شده است .در این پژوهش بهمنظور جبران تضعیف امواج الکترومغناطیس،
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مکان صحیح خود نسبت داده شدند .در هر صورت چنانکه از شکل  6مشاهده میشود در
اینجا توپوگرافی بر دادههاي  GPRتأثیر چندانی نگذاشته است .همچنین براي حذف اثر
جهتگیري منبع و گیرنده بر دادههاي بازتاب شده و توزیع هندسی سطح هدف (بازتابکننده)،
از فیلتر مهاجرت  f-kاستفاده شده است .فیلتر مهاجرت  f-kداراي چهار پارامتر طول پنجره،
سرعت امواج الکترومغناطیسی  GPRدر محیط انتشار و زمان شروع و پایان این فیلتر است .در
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شکل  .3نگاشت راداری دادههای  GPRبعد از بهکارگیری بهرۀ ترکیبي خطي و نمایي

این پردازش ،از طول پنجره  70نانوثانیه و سرعت  0/76متر بر نانوثانیه موج الکترومغناطیسی
در یخ براي اعمال فیلتر مهاجرت بهمنظور تصحیح اثر توپوگرافی استفاده شده است .براي
زمانی  0تا  7900نانوثانیه محدود شده است.
شکل  6مقطع زمانی و عمقی این پروفیل را بعد از اعمال این دو فیلتر نشان میدهد.
چنانکه در شکل  6نشان داده شده است ،دادههاي پردازش شده  GPRساختارهاي مختلف زیر
سطح یخچال را نشان میدهد .هرگونه تغییر در ثابت ديالکتریکی محیط انتقالدهندۀ موج،
بهصورت بازتاب در مقطع  GPRمشاهده میشود .این تغییر پیوسته در بستر یخچال ،که بهدلیل
تباین گذردهی الکتریکی سنگ بستر (گرانیت) و یخ است ،با توجه به حضور الیههاي واریزهاي
داخل یخ ،تضعیف شده است .در این مقطع محدودهاي که با پیکان مشخص شده و از زمان
 625تا  380نانوثانیه (تقریباً بهطول  28متر) در فاصلۀ  14تا  31متري ابتداي پروفیل قرار دارد،

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.4.4

جلوگیري از اعوجاج حاصل از مهاجرت در زمانهاي پایانی این مقطع ،این پردازش به بازه
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به ساختار داخلی یخچال مرتبط نیست و احتماالً یک گودال پر شده از یخ ،آب و واریزه است.
در زمان برداشت دادهها (خرداد ماه) ،برف کل سطح منطقه را پوشانده و گودال مشخص نبود
ولی در فصل ذوب برف مشاهده شد که سیستم اندازهگیري  GPRمستقیماً از روي گودال عبور
کرده است .همچنین یک الیه واریزهاي پیوسته در داخل یخ ،بهطور واضح از ابتدا تا انتهاي
پروفیل ،آشکارسازي شده است .بستر یخچال نیز در زیر پروفیل بررسی شده قابل شناسایی
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است.

شکل  .5نگاشت راداری دادههای  GPRبعد از اعمال پردازشهای تصحیح اشباع سیگنال،
تصحیح استاتیک ،بهره  ،SECمهاجرت  f-kو تصحیح توپوگرافي

بهمنظور شبیهسازي دادههاي  GPRبرداشت شده در منطقۀ یخچال علمکوه مازندران ،در
شکل  1پاسخ  GPRمدل مصنوعی متناظر با یکی از پروفیلهاي برداشت شده در این منطقه،
نشان داده شده است .با توجه به ساختار زمینشناسی منطقۀ بررسی شده که از سطح به عمق
بهترتیب ،الیۀ اول برف (با ضخامت متغیر بین  0/5تا  7متر) ،الیۀ دوم واریزه (با ضخامت
متغیر بین  0/5تا  7متر) ،الیۀ سوم یخ و در نهایت بستر یخچال (الیه گرانیتی) قرار دارند و
همچنین با توجه به حضور واریزههایی داخل یخ و متأثر از آن ،پاسخ  GPRیک مدل مصنوعی
داراي الیهبندي با ناهمگنیهایی به شکل دایره با شعاع  25سانتیمتر مدلسازي شده است.
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مدلسازی پیشرو دادههای GPR
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نتایج مدلسازي با استفاده از نرمافزار  Reflexwدر شکل  1نشان داده شده است .مشخصات
فیزیکی الیههاي شبیهسازي شدۀ این مدل نیز در جدول  2خالصه شده است .مقدار تراوایی
مغناطیسی ( )µمحیط میزبان و هدف برابر با تراوایی مغناطیسی فضاي آزاد (خأل) در نظر
گرفته شده است.
چنانکه پاسخ  GPRشکل  1الف نشان میدهد الیههاي نازک اول و دوم (برف و واریزه)
یخچال نیز در زمان  520نانوثانیه مشخص شده است .اهداف نقطهاي بهدلیل پراش امواج
 GPRدر برخورد با آنها بهصورت بازتابهاي هذلولی شکل در مقاطع  ،GPRدیده میشوند.
بنابراین براي دستیابی به پاسخ بهتر ،از فیلتر مهاجرت  f-kاستفاده شده است .در مهاجرت

f-

 ،kدادهها نخست بهوسیلۀ تبدیل فوریه دوبعدي ،از حوزۀ مکان-زمان به حوزۀ فرکانس -طول
موج انتقال یافته و پس از انجام محاسبات مربوط به مهاجرت ،مجدداً بهوسیلۀ تبدیل فوریه
معکوس به حوزۀ مکان -زمان انتقال داده میشوند .شکل  1ب مقطع مدل را بعد از اعمال این
فیلتر نمایش میدهد.

شکل  .5الف) مقطع شبیهسازی شده  GPRالیههای یخچال علمکوه در نرمافزار  Reflexwو
ب) مقطع قسمت الف بعد از اعمال پردازش مهاجرت

بهطورکلی میتوان گفت اجسام و سطوحی که از لحاظ گذردهی الکتریکی با محیط اطراف
خود تباین قابل توجهی دارند ،امواج الکترومغناطیسی ارسالی از فرستنده دستگاه  GPRرا
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با توجه به کم بودن ضخامت این الیهها ،در مقطع شبیهسازي شده قابل تفکیک نیستند .بستر
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جدول  .5مشخصات فیزیکي مدلهای شبیهسازی شده شکل ]45[ 5
جنس
برف

7

2

0/7

واریزه

7

5

0/2

یخ

40

9

0/07

6

0/7

الیه

گرانیت

بازتاب و یک موجک با سه قسمت عمده در تریسهاي رادار ایجاد میکنند .اگر چه قطبیت
موجک بازتاب یافته به قطبیت آنتنهاي فرستنده و گیرنده بستگی دارد ،اما با این وجود با
مشخص شدن قطبیت موجک بازتاب یافته از فصل مشترکهاي معین زیرسطحی ،میتوان به
مقایسۀ ماهیت الیههاي ناشناخته زیرسطحی پی برد .در این پژوهش با توجه به اینکه
جهتگیري آنتنهاي فرستنده و گیرنده در طول برداشت دادههاي  GPRثابت بوده است،
بنابراین قطبیت آنتنهاي فرستنده و گیرنده در طی برداشت دادهها ثابت باقی مانده است .از
اینرو ،با توجه به ساختار زمینشناسی منطقۀ بررسی شده که بهترتیب از سطح به عمق ،الیۀ
اول برف ،الیۀ دوم واریزه ،الیۀ سوم یخ و در نهایت بستر یخچال (الیه گرانیتی) قرار دارد و
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ضخامت (متر)

گذردهی ديالکتریک

رسانندگی ()mS/m

نیز مشخص بودن قطبیت فصل مشترک یخ -بستر یخچال ،میتوان به مقایسۀ مقطع پردازشی
مربوط به برداشت دادههاي  GPRو مقطع حاصل از شبیهسازي پرداخته و به ماهیت الیههاي
رویدادي واضح با قطبیت  + - +در فصل مشترک یخ ( - )ε = 9بستر یخچال ( ،)ε = 6جایی
که ( Rضریب بازتاب) مقدار منفی دارد ،نشان میدهند .قطبیت  + - +تغییر گذردهی الکتریکی
از یخ به بستر را نمایش میدهد .همچنین چنانکه در این شکل مشاهده میشود ،قطبیت اولین
تریسهایی که در مقطع شبیهسازي شده قرار دارند؛  - + -است .این قطبیت ( )- + -در
تریسها به بازتاب از فصل مشترکی تعلق دارد که مقدار ضریب گذردهی الکتریکی الیۀ باالیی
از الیۀ پایینی بیشتر باشد (الیه واریزه -یخ) .رویداد مربوط به برف – واریزه با توجه به نازک
بودن ضخامت برف (کمتر از یک متر) و طول موج باالي امواج  GPRبهصورت واضح
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زیر سطحی پی برد .چنانکه در شکل  1ب مشاهده میشود در طول پروفیل ،همۀ تریسها
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مشخص نیست .همچنین با افزایش میزان آب در یخچال ،سرعت موج الکترومغناطیسی کاهش
پیدا کرده و سبب بازتابهایی در تریسهاي  GPRمیشود.
در شکل  8مدل هندسی و فیزیکی (ردیف پایین شکل) و پاسخ  GPRمتناظر با پروفیل
مورد نظر در این منطقه (ردیف باالي شکل) ،با استفاده از الگوریتم تفاضل محدود بهبود یافته
بهوسیلۀ احمدي و همکاران ( )7937شبیهسازي شده است .این مدل بیانگر یک زمین سه
متر و فاصله سطح زمین تا دهانه گودال  7متر در کف الیه برف وجود دارد) ،الیۀ میانی از
جنس یخ داراي واریزه و الیۀ زیرین از جنس گرانیت است .مقادیر گذردهی ديالکتریک و
رسانندگی الکتریکی الیۀ یخ داراي واریزه از طریق متوسطگیري وزندار مقادیر ویژگیهاي
فیزیکی یخ و واریزه با نسبت  40به  7محاسبه شده است .مشخصات فیزیکی الیۀ برف با
ضخامت یک متر بهصورت ( σ=0/0007 S/mو  ،)=2الیۀ یخ داراي واریزه با ضخامت  1متر
بهصورت ( σ=0/000075 S/mو  )ε=9/7و الیۀ گرانیت با ضخامت شش متر بهصورت

(S/m

 σ=0/0007و  )ε=6است .مقدار تراوایی مغناطیسی ( )µاهداف نیز ،برابر با تراوایی مغناطیسی
فضاي آزاد (خأل) در نظر گرفته شده است.
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الیهاي است که در آن الیۀ رویی از جنس برف (که یک گودال به عرض  7متر به عمق 7/5

نتیجه شبیهسازي در شکل  8نیز نشان میدهد که پاسخ مدلسازي  GPRفصل مشترک
افقی الیهها ،بهصورت رخدادهاي افقی است .همچنین دلیل تولید چنین پاسخی این است که
بنابراین همین موضوع مطابق انتظار باعث ایجاد هذلولیهایی همراه با پاسخ فصل مشترک دو
الیۀ اول و دوم میشود.

محدودیتها و عدم قطعیتهای روش GPR
با توجه به نتایج حاصل از شبیهسازي دادههاي  GPRبرداشت شده در منطقۀ یخچال علمکوه
مازندران ،میتوان محدودیتها و عدم قطعیتهاي عملی روش  GPRدر بارۀ مسائلی نظیر
پژوهش حاضر (برف و یخ و یخبندانشناسی) را بهطورکلی در سه بخش مدلسازي عددي
دادهها ،عملیات برداشت صحرایی و تفسیر نتایج خالصه کرد .در زمینۀ پژوهشهاي برف و یخ
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جنس الیۀ رویی و جنس مواد داخل گودال ،یکسان در نظر گرفته شده است (هر دو برف).

از طریق مدلسازي عددي ،نیاز به تولید پاسخ تعداد زیادي مدل مصنوعی در فرایند شبیهسازي
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شکل .5مدل فیزیکي و هندسي زمین سه الیهای شامل چندضلعي دوبعدی در قسمت پایین شکل و
پاسخ سامانه  GPRشبیهسازی شده متناظر با پروفیل مورد نظر در قسمت باالی شکل
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است که این کار بسیار زمانبر و خارج از حوصله است .بهدلیل اطالع نداشتن از مقادیر دقیق
ویژگیهاي الکتریکی ترکیبات سازنده و پیچیدگی زیاد ترکیبات 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 برفابهها (برفهاي آبدار) بهدلیل زیاد بودن مقدار گذردهی ديالکتریک آب،
در مدلسازي مصنوعی ممکن نیست .در زمینۀ عملیات برداشت صحرایی دادههاي  GPRبا توجه
به ارتباط بین میزان فرکانس مرکزي سیستمهاي اندازهگیري  ،GPRعمق نفوذ و تفکیکپذیري ،و با
توجه به تنوع مسائل مطالعاتی یخچالها با تعداد زیاد الیهها ،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 برداشتهاي برف و یخ،
معموالً در مورد الیههاي برف و یخ داراي واریزه ،در صورت تأثیر همزمان چند عامل همانند
حضور واریزههاي با جنسها و ترکیبات مختلف ،عدم یکنواختی و ناهمگنی حضور واریزهها
در مکانهاي مختلف ،تغییرات دانهبندي واریزهها و غیره ،پاسخ قدري پیچیده شده و درنتیجه
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سیار زمانبر است .همچنین انواع نوفهها در مدل واقعی زمین وجود دارد که اعمال تمامی آنها

تشخیص نوع عامل تأثیرگذار و میزان تأثیرگذاري آن بر پاسخ ،مشکل است .البته خوشبختانه
برف و یخ همگن براي امواج الکترومغناطیس شفاف هستند بهطوريکه موج الکترومغناطیسی
قادر است از یک کیلومتر یخ همگن عبور کند.

در مدلسازي وارون سعی میشود تا براساس دادههاي برداشت شده ،مدل مربوط ایجاد
شود .بقیه مراحل مدلسازي وارون همانند مدلسازي پیشرو است .هدف از وارونسازي،
مشخص کردن مدلی از زمین است که مشاهدات ما را به بهترین وجه تشریح کند و
محدودیتهاي وارد شده از طرف فیزیک مسئله را پاسخگو باشد .در این پژوهش سعی بر آن
است تا از روش مدلسازي وارون براي اعتبارسنجی تعبیر و تفسیر برداشتهاي واقعی

GPR

براي دستیابی به هدف مورد نظر استفاده شود .براي این منظور باید نتایج مدلسازي وارون با
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مدلسازی وارون دادههای GPR
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نتایج مدلسازيهاي انجام شده قبلی ،مقایسه شود تا از مجموع نتایج بهدست آمده بتوان براي
ارزیابیهاي دقیقتر دادههاي برداشت شده ،استفاده کرد .در واقع هدف از انجام مدلسازي
وارون در این پژوهش ،ایجاد مدلی از زمین است که پاسخی مشابه دادههاي اندازهگیري شده
داشته باشد .این مسئله را میتوان با حل یک مسئلۀ بهینهسازي ،معادلهبندي کرد که در آن
محاسبه خطاي مدلهاي مختلف نیز مفید است .در تمامی روشهاي بهینهسازي از جمله روش
مجموع مربعات خطا یعنی اختالف بین مقادیر پاسخهاي مدل و دادههاي برداشت شده ،کمینه
شود .بدینترتیب پارامترهایی از مدل باید تغییر کنند تا مجموع مربعات خطا کاهش یابد .در
این پژوهش از رابطۀ بههنجار (نرمالیزه) شده ( )6براي محاسبه خطا بهروش کمترین مربعات
خطا ،استفاده شده است:

()6

= RMS error

نتیجۀ حاصل از مدلسازي وارون براي دادههاي صحرایی برداشت شده در منطقه مورد
نظر همراه با میزان خطاي بهدست آمده براي مدل مذکور ،در شکل  3نشان داده شده است .در
این پژوهش آخرین مقطعی که خطاي کمتري داشته ،بهعنوان نتیجه ،آورده شده است .قابل
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بهینهسازي کمترین مربعات خطا ،مدل اولیه در فرآیندي تکرار شونده طوري بهبود مییابد که

ذکر است مقطع نهایی پاسخ مدلسازي شده مدلی است که بهمنظور ایجاد تشابه بیشتر با
واقعیت و دستیابی به نتایج واقع گرایانهتر به صورت الیههاي به ترتیب برف ،یخ با حضور
در نگاه کلی خطاهاي بهدست آمده از مدلسازي وارون و دادههاي واقعی  ،GPRدور از انتظار
بهنظر میرسد که البته عوامل مختلفی در باال بودن میزان این خطاها نقش داشته و به مهمترین
آنها اشاره میشود .معموالً زمینهاي واقعی بسیار پیچیده بوده و مقادیر گذردهی ديالکتریک
و رسانندگی الکتریکی آنها از سطح زمین تا یک عمق مشخص ،متفاوت است ،بنابراین زمانی
میتوان بهطور دقیق این مقادیر را تعریف کرد که محیط مورد نظر ،نقطه به نقطه با آزمایش،
بررسی شود .این در حالی است که براي شبیهسازي پاسخ مدلها ،محیط میزبان و هدف ،کامالً
یکنواخت ،همگن و همسانگرد در نظر گرفته میشود .همچنین در مدلهاي واقعی زمین،
انواع نوفهها وجود دارد که اعمال آنها در مدلسازي مصنوعی ،امکانپذیر نیست .عالوه بر این
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واریزهها ،بستر گرانیتی و گودال پر شده از یخآب و واریزه در نظر گرفته شده است.
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بهدلیل وجود محدودیتهاي گوناگون در تمامی الگوریتمها و نرمافزارهاي مدلسازي پیشرو،
امکان انجام مدلسازي ،دقیقاً مطابق با مدلهاي واقعی ،بهدلیل پیچیدگیهاي طبیعت زمین،
امکانپذیر نبوده و تنها تولید پاسخ مدلهاي ساده امکانپذیر است.
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نتیجهگیری
در پژوهش حاضر از روش  GPRبا هدف کاربرد در زمینۀ پژوهشهاي برف و یخ و
یخبندانشناسی در منطقۀ یخچال علمکوه مازندارن استفاده شد .براي این منظور مدلسازي
پیشرو و وارون دادههاي  GPRبراي نگاشت راداري منطبق بر یکی از پروفیلهاي شاخص
برداشت شده در این منطقه ،صورت گرفت .نتایج پژوهش حاضر براساس خروجی مدلسازي
پیشرو و وارون دادههاي  GPRنشان میدهد که میزان تطابق پاسخ مدلسازي پیشرو با
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شکل .5مدل زمین با بیشترین شباهت به مقطع حاصل از برداشت دادههای صحرایي در منطقه
یخچال علمکوه همراه با میزان خطای بهدست آمده

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.4.543
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نگاشت راداري دادههاي واقعی منطبق بر یکی از پروفیلهاي برداشت شده در این منطقه،
حاکی از تفسیر درست زیرسطحی آن منطقه است .همچنین خطاي باالي مدلسازي وارون
دادهها بهدلیل تأثیر عوامل مختلف و وجود محدودیتهاي گوناگون در مدلسازي بهویژه
مدلسازي وارون دادههاي  GPRاست .براساس نتایج این پژوهش روش  GPRبهعنوان روشی
ژئوفیزیکی غیرمخرب ،قابلیت کاربرد در بررسیهاي امور مربوط به برف ،یخ و یخچالها را

تقدیر و تشکر
از آقاي سعید پرنو بهدلیل در اختیار قرار دادن دادههاي برداشت شده در منطقه علمکوه
مازندران و نیز کمکهاي ارزشمند ایشان تشکر ویژهاي میکنیم .همچنین از زحمات جناب
آقاي علی شهنما که در کدنویسی برنامه مدلسازي وارون دادههاي این مقاله همکاري کردند،
تشکر و قدردانی میشود.
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