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  چكيده 
استفاده از قيد تغييرات هموار پارامترهاي مدل به ويژه در آشكارسازي مرزهاي ناگهاني، جوابگوي حل مسائل وارون ژئوفيزيك 

وري به نظر هاي ژئوفيزيك به صورت اطالعات پيشيني ضر از اين رو استفاده از اطالعات ثانويه نظير ساير روش. باشد نمي
و تركيب روابط تجربي تاپ و آرچي، يك قيد ) GPR(هاي رادار نفوذي به زمين  در اين مطالعه با تحليل سرعت داده. رسد مي

براي بررسي اين رويكرد، يك پروفيل به . ارائه شده است) RMT(هاي راديومگنتوتلوريك  سازي داده ساختاري به منظور وارون
در  )Uppsala(ال ساپاشمال غرب شهر  ، )Heby(هبي  محدوده شمال درمتر بر روي يك آبخوان شناخته شده  ٣٢٠طول 

با قيد ساختاري معرفي شده، نتايج بهتري نسبت به  RMTهاي  سازي داده وارون. مورد بررسي قرار گرفتسوئد كشور 
سازي  حاصل كرده و هر دو روش نتايج به مراتب بهتري از وارون  )CO(سازي مقيد با استفاده از مقطع دورافت مشترك  وارون

متر و به تبع آن ناحيه اشباع به خوبي  ٢٠به نحوي كه سطح ايستابي در اعماق كمتر از . اند ها ارائه كرده هموار داده
  .باشد سطحي موجود ميآشكارسازي شده و منطبق به اطالعات زير

  سازي  آبهاي زيرزميني، رادار نفوذي به زمين، راديومگنتوتلوريك، قيد، نقطه مياني مشترك، وارون :هاي كليديواژه
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Abstract 
All geophysical inverse problems cannot be solved using the smoothness regularization, especially in the 
detection of sharp boundaries. Therefore, It’s necessary to use additional subsurface information such as other 
geophysical methods as a priori information. In this study, we proposed a structural constraint by velocity 
analysis of Ground Penetrating Radar (GPR) data and combining Topp’s and Archie’s formula for inversion of 
radio-magnetotelluric (RMT) data. Then, a profile with the length of 320 m was investigated on a known aquifer 
situated to the north of Heby, Sweden. The inversion result of RMT data using the proposed constraint yields 
better results than the constrained inversion utilizing the common-offset (CO) section. Also, both methods 
provide far better results than the standard smoothness constraint. Such that the water table at a depth of less 
than 20 m, and consequently the saturated zone is detected well, and the result correlates to the available 
subsurface information. 
Keywords: CMP, Constraint, GPR, Groundwater, Inversion, RMT. 

  مقدمه    ١
عدم  ها، اين روشي به دليل قدرت تفكيك پايين سيالكترومغناط ي ياكيالكتر هاي سازي داده عموماً مقاطع حاصل از وارون

؛ كالچوئر و ٢٠١٧يان و همكاران، (باشد  ي نميسطح ريز ياختارهانمايشگر دقيقي از س ي،اصل هم ارز و جواب ييكتاي
سهاي مورد به واسطه استفاده از گستره محدود فركان كيمگنتوتلور ويراد استفاده از روشدر اين مشكل ). ٢٠١٠همكاران، 

در نزديك  GPRروش با توجه به قدرت تفكيك باالي ). ٢٠١٧و همكاران،  دميرچي(حادتر است ) كيلوهرتز٢٥٠- ١٠(استفاده 
. رسد به نظر مي) با رسانندگي الكتريكي پايين(هاي كم اتالف  در بررسي محيط RMTسطح، اين روش مكمل مناسبي براي 
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قدرت تفكيك متفاوت آنها، بعضاً  ها بواسطه حساسيت به پارامترهاي فيزيكي مختلف و همچنين ولي تفسير تلفيقي اين روش
هاي الكتريكي و الكترومغناطيسي به سهولت امكان  هاي بازتابي با داده سازي تلفيقي داده اروناز طرفي و. گمراه كننده است

اطالعات موجود در مقاطع بازتابي به صورت  با استفاده از ها اين داده از اين رو عموماً). ٢٠١٧يان و همكاران، (پذير نيست 
و لرزه نگاري بازتابي  GPRي موجود در مقاطع اطالعات ساختار) ٢٠١٤(. ژو و همكاران مثال يبرا. شوند سازي مي مقيد وارون

آنها با استفاده از يك الگوريتم پردازش تصوير، ضرايب . اند بكاربرده MTهاي مقاومت ويژه و  سازي داده ارونرا به ترتيب در و
 كي )٢٠١٧(. يان و همکاران. اند سازي كرده جهتي را در قالب ماتريس كواريانس مدل وارد فرايند وارون ٤هموارسازي 

كه در  به اين ترتيب. ارائه كردند با استفاده از مقطع لرزه نگاري بازتابي كيلورتوتمگن يها سازي داده در وارون ديجد كرديرو
با استفاده از ميزان تغييرات مكاني پوش رد  MTهر سلول از مقطع مقاومت ويژه  يو عمود يافق يهموارساز بيضرا اين روش،

  . ستلرزه نگاري در همان جهت به دست آمده ا
 جاديا ييطع نهاامق يرا بر رو يو ممكن است مشكالت مصنوع بوده اي عمده بيع يدارا هاقابليتتمام  رغم عليفوق  هاي روش
 ستندين ژهيمقاومت و باين بارزاز ت يناش GPRدر مقاطع  يبازتاب يشود كه لزوماً تمام مرزها مي يآنجا ناشاز  ين مسئلها .كنند

به منظور وارد كردن اطالعات  رو نياز ا .باشند در يك محيط همگن نازك يها هيال انيميا ممكن است پاسخ ناشي از  و
يي مرزهاتنها  GPRاز مقطع  در اين روش. ايم رويكرد جايگزيني ارائه كرده RMTهاي  سازي مقيد داده ساختاري براي وارون

  .دنشو ميسازي  وارد مسئله وارون ديبه عنوان ق محسوس است، ژهيمقاومت و رييتغكه در آنها 
  روش تحقيق    ٢
𝒎 نهيمدل به كيكردن  دايمسئله پ RMTي ها سازي داده وارون در = (𝑚 .𝑚 .… .𝑚  ريبه شكل ز ياست كه تابع هدف (
  .)٢٠١٧يان و همكاران، ( شود نهيكم

)١(                            𝑈(𝒎. 𝜆) = {(𝒅 − 𝑭[𝒎]) 𝑪 (𝒅 − 𝑭[𝒎]) − 𝑄∗} + 𝜆{(𝒎 −𝒎 ) 𝑪 (𝒎 −𝒎 )}  
عدم برازش  ∗𝑄، فوروارد پاسخ مدل  𝑭[𝒎] يي، صحرا اي داده مشاهده Nشامل  يبردار 𝒅 رابطه فوققسمت اول در كه  

 )ها هداد تيو عدم قطع يوزن ده رينظ ياطالعات دربرگيرنده( ها داده انسيكوار سيماتر  𝑪ها و پاسخ مدل و   مطلوب داده
الگرانژ  بيضر 𝜆مدل و  انسيكوار سيماتر 𝑪 ، هيمدل اول 𝒎 )١(در قسمت دوم رابطه . ستي اطرماتريسي قاست كه عمالً 

كه  ندكرد يرا معرف يعملگر زبر ) ١٩٩٠(. وت هدلين و كانستبلديگر جواب در مسائل وارون ييكتاي عدم علت به. باشد يم
به صورت  كيزيمسائل ژئوف برخي سازي در وارون كرديرو نيا .شود )١( مدل در رابطه انسيكوار سيماتر نيگزيجا تواند يم

از اين رو سعي بر اين است كه اطالعات . ناموفق است ي عمالًناگهان يها نقشه در آوردن مرز به در ولي موثر بوده يكارآمد
   . شوند RMTهاي  سازي داده وارونفرايند از طريق مدل اوليه و ماتريس كواريانس مدل وارد  GPRموجود در مقاطع 

محتواي ) هاي خالص شن و ماسه(مهمترين عامل كنترل كننده مقاومت ويژه و گذردهي دي الكتريك در رسوبات كم اتالف 
كنيم كه تغييرات مقاومت ويژه و محتواي آب در مرزهاي  به اين صورت تعريف مي رااز اين رو قيد ساختاري  .باشد آب مي

همراه با تركيب روابط تاپ و آرچي استفاده  CMPهاي  براي پايه گذاري اين قيد از تحليل سرعت داده. دهد يكساني رخ مي
هاي  كترومغناطيس از كنار هم قرار دادن تحليل يك بعدي دادهبه اين ترتيب كه مدل دو بعدي سرعت امواج ال. شده است

CMP سپس با تبديل مدل سرعت به مدل دي الكتريك، مدل محتواي آب از طريق رابطه زير . آيد در هر ايستگاه به دست مي
  ).١٩٨٠تاپ و همكاران، ( است قابل اكتساب

)٢(                                   θ = −5.3 × 10 + 2.92 × 10 𝜀 − 5.5 × 10 𝜀 + 4.3 × 10 𝜀  

در نهايت با استفاده از رابطه آرچي و محتواي آب به دست آمده، يك مدل دو بعدي مقاومت ويژه از ساختارهاي زيرسطحي 
مورد  RMT هاي سازي داده مدل پيشيني در واروننتايج به دست آمده در قالب ماتريس كواريانس مدل و . شود ساخته مي

 ،)soft(به عنوان قيد نرم  تخميني ژهيمقاومت و هيمدل اول يك آن به لياز مدل سرعت و تبد هاستفاد. استفاده قرار گرفته اند
ا و نسبت تغييرات ي متفاوت اوليه كه تنها مرزهها حتي استفاده از مدل گريبه عبارت د. كند خوبي هدايت ميبه را  سازي وارون

از اين رو نگراني خاصي در خصوص  .را به نتيجه يكساني خواهد رساند سازي واروناند،  مقاومت ويژه به درستي معرفي شده
  .شود ماهيت تجربي روابط مورد استفاده و تخمين نادقيق پارامترهاي آرچي احساس نمي



 ١٠٩٨                                                                                                                    و بررسي يك مورد مطالعاتي GPRبا كمك  RMTسازي مقيد  وارون

متر بر روي يك آبخوان شناخته شده  ٣٢٠يك پروفيل به طول  ،RMTهاي  سازي مقيد داده براي ارزيابي اين رويكرد در وارون
 Enviro-MTبا استفاده از دستگاه  ليپروف ول اينطدر  RMT يها داده. در منطقه هبي در كشور سوئد در نظر گرفته شد

هاي مذكور با  سازي داده وارون. اند متر برداشت شده ١٠و با فاصله ايستگاهي  )٢٠٠١باستاني و پدرسون، (دانشگاه اپساال 
ي ها دادههمچنين . )٢٠١٠و همكاران،  كالچوئر(صورت گرفته است ) REBOCC افتهي رييتغورژن ( EMILIAاستفاده از كد 

CO  يپوشش ريمگاهرتز غ ٥٠با استفاده از آنتن Pulse EKKO  يها دادهبه ازاء هر يك متر و CMP  ١٠٠آنتن با استفاده از 
  .اند برداشت شده متر ١٠ و به فاصله ايستگاهي  Malaي شركت پوشش ريمگاهرتز غ

سازي دوبعدي  بر روي مدل مقاومت ويژه حاصل از وارونو  ١در شكل هاي بارز آن  بازتاب GPRهاي  پس از پردازش داده
با توجه به ويژگي مود دترمينان در عدم وابستگي به چرخش محورهاي مختصات و تأثير . آورده شده است RMTهاي  داده

ه همانطور ك. گيرند هاي آن مورد بررسي قرار مي ، تنها داده)٢٠٠٥و انگلز،  پدرسن(بعدي  ٣پذيري كمتر از ساختارهاي 
اين بازتاب كه ناشي . متر قابل تشخيص است ٧٥تا  ٦٧در تراز ارتفاعي ) RWT(يك بازتاب افقي با دامنه باال شود  مي مشاهده

  . باشد متري مي ١٢و در عمق تقريبي  ٢٣٠٢٤ از سطح ايستابي بوده منطبق به سطح آب در چاه  مشاهده اي
به ترتيب براي  ١و  ٥و با اعمال ضرايب   )١٩٩٠ديگروت هدلين و كانستبل، (با روش اكام  RMTهاي  سازي داده وارون

و فاز به  ژهيمقاومت و يها داده يمورد استفاده برا نهيكم يخطا .هموارسازي در جهات افقي و عمودي صورت گرفته است
 ١٥٠صفر تا  ايستگاهي در فاصلهد، شو همانطور كه مشاهده مي. باشد مي ٥/٢مدل نهايي  RMSو  بوده ٠٣/٠و  ٠٩/٠ بيترت
تغييرات مقاومت ويژه در اين مرز به صورت هموار  و در ساير مناطق نشده كيتفك يآب به خوب يستابيسطح ا پروفيل، يمتر

در نزديك سطح و همچنين هموارسازي مدل در حين  RMTاين مشكالت از قدرت تفكيك پايين روش . شود مشاهده مي
  . سازي ناشي شده است فرايند وارون

  
  اي و چاه مشاهده GPRهاي بارز مقطع  دترمينان همراه با بازتابهاي مود  دوبعدي داده سازي وارونحاصل از  مدل مقاومت ويژه. ١ شكل

در  .آورده شده است GPRبا استفاده از اطالعات قابل اكتساب از مقطع  RMTهاي  سازي مقيد داده نتايج وارون ٢ در شكل
از آنجا كه . آورده شده است و مدل محتواي آب CMP يها سرعت داده ليبه دست آمده از تحل هيمدل اول الف -٢ شكل

باع تشكيل شده شود، مدل حاصل تنها از دو اليه غيراشباع و اش مشاهده نمي GPRاطالعاتي از عمق سنگ كف در مقطع 
در  .است صيمقطع قابل تشخ يمتر ٥٠تا  صفرو در فاصله  سطح زميندر  نييپا ژهيبا مقاومت و هيناح كي نيعالوه بر ا .است
اين پديده . است بوده نييپا اريبس هيناح نيدر ا سيسرعت امواج الكترومغناط CMP يها سرعت به دست آمده از داده ليتحل

سازي مقيد  ج وارون- ٢ب و -٢هاي  شكل در .باشديم طحس كيرسوبات نزد دردرصد قابل توجه آب عمدتاً ناشي از حضور 
آورده شده  )الف-٢شكل ( CMP يها به دست آمده از داده هيمدل اولو  COبه ترتيب با استفاده از مقطع  RMTهاي  داده
 هر در ها سازي مقيد داده انتهاي پروفيل در وارونمتري تا  ٨٥در فاصله  آب يستابيسطح اشود،  همانطور كه مشاهده مي .است
در  ب، سطح ايستابي و به تبع آن ناحيه اشباع-٢در شكل . به خوبي قابل تشخيص بوده و بر عمق واقعي آن منطبق است مدل

 يبه خوب فاصله نيدر ا يستابيكه سطح ا شود يم يمسئله از آنجا ناش نيا  .متري پروفيل قابل تشخيص نيست ٨٥تا  ٠فاصله 
 يها وجود بازتاب ليبه دل گريد بارتبه ع .سازي مقيد آن لحاظ نشده است و در وارون نبوده صيقابل تشخ COدر مقطع 

 راحتيبه  يبازتاب يدادهايرو گرياز د COي در مقطع ستابيسطح ا صيخدر اين ناحيه، تش ناشي از توالي رسوب گذاري مختلف
متري پروفيل با دقت  ٨٥تا  ٠شود، سطح ايستابي آب در فاصله  ج مشاهده مي-٢همانطور كه در شكل  .ستين ريامكان پذ
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به دليل نزديك سطح بودن سطح آب نياز به وارد ) متري ٤٠تا  ٠(با اين حال در فواصل ابتدايي . بهتري آشكارسازي شده است
  .شود سازي احساس مي كردن قيدهاي سخت تر در فرايند وارون

  
هاي مود دترمينان با  سازي مقيد داده ، همراه با مقاطع حاصل از وارون)الف( GPRهاي  مقطع مقاومت ويژه حاصل از تحليل سرعت داده. ٢ كلش

  ) ج(الف - ٢و قيد ساختاري به دست آمده در شكل )  ب( COاستفاده از موقعيت سطح ايستابي آب در مقطع 

  گيرينتيجه    ٣
سازي  ، نتايج به مراتب بهتري از وارونGPRبا استفاده از اطالعات قابل اكتساب از مقاطع  RMTهاي  سازي مقيد داده وارون

به نحوي كه در بررسي يك آبخوان كم عمق، سطح ايستابي و آبخوان مزبور در اعماق تقريبي . ها حاصل كرده است هموار داده
نيز تنها  COهاي موجود در مقطع  ها با استفاده از بازتاب سازي داده در وارون. اند همتري به خوبي آشكارسازي شد ٤٠تا  ١٠

با اين حال قيد ساختاري معرفي شده . به عنوان قيد مورد استفاده قرار گرفته است) با تباين بارز مقاومت ويژه(سطح ايستابي 
رويكرد ارائه شده همچنين قابل . ارائه كرده است COمقطع ها با استفاده از  سازي مقيد داده نتايج بهتري را نسبت به وارون

  .باشد هاي الكتريكي نيز مي هاي ساير روش سازي داده استفاده در وارون
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