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 چكیده 

و سپس   در جنوب شیراز  سازند رازکاز    و اطالعات میدانی  ی موجودهااز نمونه  کارستی  بینی ابعاد حفراتپس از پیش

دستگاه رادار نفوذی به زمین با آنتن مرکزی    ازشناسايی مكان و عمق اين حفرات  جهت  طراحی بهینه شبكه برداشت،  

و از   Dewow، از فیلتر  GPRمقاطع    درهای ناخواسته با فرکانس کم  حذف بازتاب  . جهتمگاهرتز استفاده گرديد  100

پايانی استفاده شده است.  در زمانها  سیگنالتابع بهره برای تقويت   متر در سه بلوک  1500پروفیل به طول    50های 

ها با استفاده از  ها بر روی هر يك از بلوکتمامی پروفیل نتايج . شد، پردازش Reflexwبرداشت گرديد و توسط نرم افزار  

ها  ( و نتايج پردازش يكی از رادارگرام2بلوک)  هابلوکيكی از  ، نتايج  مقالهاين    که در  به تصوير کشیده شد  اتوکدافزار  نرم

متر   20به طول    متر و  5تا    2عمق    متر،  2ای به قطر  ، شناسايی حفره. از موارد قابل توجهه استگرديددر اين بلوک ارائه  

 های صحرايی مشخص گرديد. بود که در بازديد

 ات کارستی زمین، سازند رازک، حفردار نفوذی به راهای کلیدی:  واژه 
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Abstract 

After predicting the dimensions of the karstic cavities from visible samples of Razak Formation 

in the south of Shiraz and then optimizing the design of the grids, the GPR recorder device with 

100 MHz central antenna was used to identify the location and depth of these cavities. In order to 

eliminate the effects of unwanted low-frequency reflections on GPR sections, the Dewow filter, 

as well as the Gain function, was used to amplify the signals, especially at the ending times. In 

this survey, 50 profiles were collected in three blocks with whole profile lengths of 1,500 m. Then 

the collected data were processed by Reflexw software. The results of all profiles were illustrated 

with Auto CAD software, of which in this article the block number 2 and the processing results 

of this block are presented. The most notable case in this block was the identification of a hole 

with 2 m of diameter, located in depth of 2 to 5 m with 20 m of length that has identified during 

field visits. 
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 مه مقد      1

 فروشان منطقه برفموجود در اليه گچی سازند رازک واقع در    کارستی نزديك سطح اين مطالعه، با هدف اکتشاف حفرات  

انجام  عمرانی    بعد از اجرای سازه  های ناگهانی و غیرمنتظره سطح زمینفرونشستبه منظور جلوگیری از    شهر شیراز،

کامكار روحانی و همكاران در سال  توان به کاربردهای متعدد آن ارجاع نمود.  ايده استفاده از اين روش را می  .پذيرفت

بندی و برآورد میزان رس و  بندی، دانهبررسی اليهو  زيرسطحی    هایبه منظور شناسايی حفره  GPRاز روش    1391

های باستانی  آشكارسازی طاق   همچنین  (.1391اند )کامكار روحانی و همكاران.،عمق استفاده کردهرسوبات زيرسطحی کم

های مدفون زيرسطحی (، آشكارسازی قنات و لوله1384موخر و همكاران.،  های نزديك سطح )اويسیمدفون در خاک

در ايران و گسترش روزافزون کاربردهای آن در کشور   GPRتوان به عنوان نتايج موفق روش  ( را می1387ويژه،  )محمدی
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 . نام برد را

 تحقیق روش       2

ناوبی  از سازند رازک )معادل گچساران(، با ت  وخورده  در زاگرس چین   شناسیاز نظر زمین  (1)شكل    منطقه مورد مطالعه

بندی و توپوگرافی به  نشان داده شده است. شیب اليه  2بندی اين سازند در شكل  . روند اليهگیرداز مارن و گچ قرار می

متر(، مارن قرمز )به   5در اين مقطع، شامل آبرفت عهد حاضر )به ضخامت    ها از سمت راستاليه  سمت شمال بوده و

متر(، مارن قرمز    10)به ضخامت    متر(، مارن سبز  4متر(، مارن قرمز )به ضخامت    2متر(، گچ )به ضخامت    10ضخامت  

دارای حفرات متعددی ،  يه گچی در سمت چپ اين شكلباشد. المتر( می  3متر( و اليه گچی )به ضخامت    1به ضخامت  )

 باشد.  می

  
های تشكیل دهنده محدوده مورد مطالعه؛ دواليه گچی  اليه .2  شكل

به صورت سفید رنگ و اليه مارن قرمز و اليه مارن سبز در دو طرف  

 شود. شكل ديده می

 موقعیت محدوده مورد مطالعه برروی گوگل ارث. .1شكل  

  

وضعیت شستگی توسط جريان آب و تشكیل حفره در اليه   .4  شكل

 گچی سازند رازک بعد از حفاری.

های گچی در تصوير قديمی قبل از  ها و اليهموقعیت آبراهه .3  شكل

ها با رنگ  (؛ آبراهه2008برداری )تصوير گوگل ارث در سال  خاک

های گچی با رنگ قرمز نشان داده شده است. به بريدگی  آبی و اليه

 ها توجه شود.و قطع آبراهه

دهنده  دهنده محیط اکسیدان و مارن سبز نشانشود: مارن قرمز که نشاندو نوع مارن در محدوده مورد مطالعه ديده می

  .دهدمیبرداری نشان  های گچی را قبل از خاکها و اليهموقعیت تقريبی آبراهه  3  محیط احیا )زير سطح آب( است. شكل

داخل زمین و    های سطحی به صورت دولیننفوذ آب  اند که نمايانگر ای از موارد قطع شدهدر پاره  در اين شكل   هاآبراهه

باشد که در محلی ديگر، به سطح زمین جريان پیدا کرده است. اين محدوده در  های گچی می در نتیجه شستگی اليه

زهكشی انحالل،های  مسیر  و  دارد  قرار  منطقه  زمین    طبیعی  ايجاد حفرات در اليهنشست  قابل  و  نتايج  از  های گچی 

جه به ساختار منطقه مورد سرعت درنظرگرفته شده برای امواج الكترومغناطیس با تو (.4بینی آن بوده است )شكل پیش

درنظر گرفته شده است. عمق    m/ns   075/0 و با فرض قابل اغماض بودن ضريب نفوذپذيری مغناطیسی، برابر بامطالعه  

  باشد. متر می  15تا    2شناسی مختلف، بین بازه  با توجه به شرايط زمینگاهرتز  م  100با فرکانس مرکزی    GPRنفوذ آنتن  

  GPRباشد؛ به همین دلیل پنجره زمانی در سیستم آنتن  هدف از اين مطالعه، شناسايی حفرات کارستی در عمق کم می

های پروفیل پردازش شده ديده خواهد شد، عمق  نانوثانیه انتخاب شده است. چنانچه در رادارگرام داده  150طور دستی،به

، عددی قابل قبول سمتر بوده است که با توجه به رابطه عمق نفوذ امواج الكترومغناطی  6نفوذ در اين پژوهش حدود  

بی همچنین    باشد؛می ابعاد  به  توجه  پروژه،    های مشاهده شده درهنجاریبا  منظور  محل  مناسب محدودهبه  ،  پوشش 
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پردازش   REFLEXWافزار های برداشت شده با استفاده از نرمدر اين پژوهش، داده  متری طراحی شد. 2*5های شبكه

تا عمق حدود    (نمونه  1476متر و    30طول  )  9رادارگرام پروفیل  در    امواج بازتابی الكترومغناطیس  ، 5در شكلاند.  شده

تا    30متر و بازه    8تا    4شود. همچنین در فاصله  شوند و به تدريج از اين وضوح کاسته میمتر به طور واضح ديده می  2

شود که با توجه به بازديدهای میدانی از سايت مورد مطالعه، مورد  ای ديده میهنجاری قابل مالحظهنانوثانیه، بی  40

 . باشدانتظار می

  
 ( 9های خام پروفیل ) رادارگرام داده .5  شكل .صفر زمانی  اعمال تصحیح جابجايی .6  شكل

،  ( Dewow)کاربست صافی    7  شكل  و)اعمال تصحیح جابجايی صفر زمانی(    6مقايسه دو مقطع عمقی ارائه شده در شكل

اثر  نشان می  از بین رفته است و آنومالی قرار گرفته در    wowدهد که  تر ديده  متر واضح  8تا    4فاصله  تا حد زيادی 

های  توان از صافیشود که برای حذف اين آثار میديده می  7بر روی مقطع شكل    wowشود؛ با اين حال آثاری از  می

 هایفرکانس رادار، مقاطع پردازش با توجه به اينكه در تحقیقات اخیر درعمال بسامد قطع مناسب بهره جست.  باالگذر با ا

شوند، در رادارگرام  می اعمال آنتن مرکزی بسامد برابر تا چهار برابر دو و دوميك تا چهارميك  از قريبیت صورت قطع به

 های رادارگرام مربوطه، اعمال شده است.بر روی دادهمگاهرتز   300تا  25، صافی باترورث در بازه فرکانسی 8 شكل

  
 . Dewowکاربست صافی  .7شكل .مگاهرتز 300تا  25صافی باترورث در بازه فرکانسی   .  8شكل

افزايش چشمگیر در انرژی سیگنال با به کار بردن    دهد؛نتیجه بكارگیری بهره را در رادارگرام مربوطه نمايش می 9شكل  

نانوثانیه شده است که به   90تا    80زه  اين مرحله از پردازش منجر به نمايان شدن پراش دوم امواج الكترومغناطیس در با

شود نانوثانیه ديده می  110تا    100قوی به حفره دوم در اين پروفیل اشاره دارد. همچنین عارضه ديگری در بازه  احتمال  

از ديواره محدوده خاکتوان به برداشت دادهکه می   10برداری شده نسبت داد. شكل  های اين پروفیل با فاصله کمی 

 9  باشد. با مقايسه اين رادارگرام و رادارگرام شكلنتیجه استفاده از صافی حذف زمینه در رادارگرام مورد پردازش می

های ديگری  هنجاریتوان کاهش مقدار نوفه زمینه و اثرات موج مستقیم را به طور محسوس مشاهده کرد. همچنین بیمی

های  توان به تغییر شكل اليهشود که مینانوثانیه ديده می  20تا    10نه در طول پروفیل و بازه زمانی  با حذف مقدار زمی

های شیبدار در شكل  افزايش توان صافی فوق در نمايش بهتر بازتاب کنندهزيرين و فرونشست موضعی زمین نسبت داد. 

نشان داده   12، در شكل 2در بلوک  اين مطالعاتنتايج  باشد.از دستاوردهای تصحیح مهاجرت در اين پروفیل می 11

پروفیل طولی )هر پروفیل به طول    6متر ( و  30پروفیل عرضی )هر پروفیل به طول  20شده است. در اين بلوک تعداد 

 باشد.  مگاهرتز می  100متر برداشت رادار نفوذی زمین با آنتن  852متر ( و به طور کلی شامل  42
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 های رادارگرام مربوطه. اعمال بهره بر روی داده .9  شكل صافی حذف زمینه  اعمال  .10  شكل

 
 

ها با رنگ بنفش و  موقعیت حفرات بر روی پروفیل .12  شكل

موقعیت حفره طويل، با رنگ مشكی نشان داده شده است. فاصله  

غربی( دو متر و فاصله بین    –های شرقی بین خطوط افقی ) پروفیل

 باشد. متر می  5تا  2خطوط قايم 

اعمال تصحیح جابجايی صفر زمانی، کاربست صافی   .11  شكل

Dewow  مگاهرتز 300تا  25، صافی باترورث در بازه فرکانسی  ،

 اعمال بهره، صافی حذف زمینه و پردازش مهاجرت. 

 نتیجه گیری     3

 در سازند مارن وگچ )سازند رازک(در آشكارسازی حفرات کارستی    GPRانجام اين تحقیق، بررسی عملكرد روش    هدف از

پايدارسازه  جهت احداث  جنوب شهر شیرازدر   از بلوک بوده است. ای  )بلوک  در يكی  مشاهده    ( حفرات متعددی 2ها 

مشاهده  بازرسی مستقیم    که در  نشان داده شد  یی برداشتهاگرديد که روند يكی از آنها به صورت برجسته بر روی پروفیل

عالمتگرديد.   )مسیر  شد  شكل پیشنهاد  در  مشكی  خطوط  با  شده  روش  12  گذاری  موفقیت  داليل  از   .)GPR    در

بین هدف مورد نظر و محیط  تباين گذردهی و رسانندگی قابل قبولقیق، آشكارسازی ساختارهای زيرسطحی در اين تح

های ايجاد شده  ای محدوده برداشت بوده است که امكان ايجاد همبستگی بین آنومالیمیزبان و همچنین برداشت شبكه

 در مقاطع را فراهم آورده است.  
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