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2کارشناس ارشد تكتونیك ،مرکز مطالعات ژئوتكنیك و مقاومت مصالح شهر تهران
3کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی ،مرکز مطالعات ژئوتكنیك و مقاومت مصالح شهر تهران
چکیده
به دليل نشت آب در نقاط مختلف خيابان شهيد سباري (آجودانيه) در مجاورت پارك شطرنج واقع در منطقه 1
شهرداري تهران  ،مطالعات رادار نفوذي زمين (  )GPRبه منظور شناسایی منبع و مسير ورودي آب به محل یاد شده
توسط مركز مطالعات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح شهر تهران انجام شد .در این مطالعات 11 ،پروفيل  GPRدر محدودة
مورد نظر با مجموع طول پيمایش  1111متر ،با دستگاه  01مگاهرتز  MALAمدل  RTAبرداشت گردید 6 .پروفيل به
صورت موازي هم و در امتداد خيابان بوده و  6پروفيل دیگر ،عمود بر امتداد خيابان زده شد .در مرحله پردازش داده -
هاي  ،GPRصافی هاي مختلفی از جمله حذف نوفه زمينه ،مهاجرت ،ميانگذر و هموارسازيهاي افقی و قائم اعمال شد.
پس از پردازشهاي انجام شده بر روي رادارگرامها ،نتایج به دست آمده نشان دهنده این ا ست كه عمده خرابیهاي
ناشی از تراوش آب به روسازي خيابان ،به خاطر قنات موجود در بخش شمالی خيابان آجودانيه بوده كه پس از تراوش
آب از این قنات (یا نفوذ آبهاي سطحی) و عدم نفوذ آن به الیه هاي سيمانی شده زیرین (به دليل ماهيت سازند زمين
شناسی موجود در منطقه) و حركت و تجمع آن بر روي این الیهها ،باعث تخریب سطح خيابان شده است.
واژههای کلیدی :رادار نفوذي زمين ،قنات ،مهاجرت ،نشت آب
 .1مقدمه
خرابیهاي ناشی از نشت آب می تواند دالیل مختلفی داشته باشد كه منجر به نتایج متعدد با خسارات باالي زیست
محيطی میشود .نشتها به دو دسته تقسيم میشوند )1( :نشت به صورت قطره قطره و تدریجی و یا اتالف تدریجی

در طول مسير لولهها و یا قنوات؛ ( )1افشره آب به صورت ثابت و با یك دبی ن سبتأ یكنواخت .در بسياري از سيستم -

هاي توزیع و انتقال آب ،درصد قابل توجهی از آب در اثر نشت از لولهها و كانالهاي انتقالدهنده هدر میرود.
روش رادار نفوذي زمين ( ،)GPRیكی از ابزارهاي اندازهگيري ژئوفيزیكی است كه امروزه به طور گسترده جهت به نقشه
درآوردن عوا رض زیرسطحی در مقياسهاي كيلومتر تا سانتیمتر به كارگرفته میشود .روش  GPRدر مفاهيم ،مشابه
روش لرزهشناسی میباشد كه در آن یك آنتن فرستنده ،پالس هاي كوتاه از امواج الكترومغناطيسی با فركانس باال
( MHzتا  ) GHzرا ارسال كرده و از سوي دیگر آنتن گيرنده ،سيگنال ارسالی از فرستنده را در تابعی از زمان دریافت
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می كند .وقتی كه آنتن چشمه بر روي سطح قرار دارد ،امواج كروي در دو جهت رو به باال (هوا) و رو به پایين (درون
خاك) انتشار مییابد ( Huismanو همكاران.)1112 ،
با توجه به ساز و كاري كه در مفاهيم بنيادي روش  ،GPRشرح داده شده است ،میتوان محل نشت را شناسایی نمود.
عمومأ شناسایی محل نشت ،بر اساس تعيين حفرات ایجاد شده در اثر نشت آب و چرخش آن در اطراف لوله و یا
دیگر تاسيسات انتقال آب میباشد .از سوي دیگر ،محلهاي اشباعی كه در اطراف لولهها و كانالهاي انتقال دهنده آب
ایجاد می شود ،باعث كاهش سرعت سير امواج رادار شده كه باعث میشود محل نشت آب پایينتر از جایی كه در
واقعيت قرار گرفته است نمایان شود.

 .2زمین شناسي محدوده مورد مطالعه
گستره تهران بر روي نهشتههاي آبرفتی جوان بنا شده است .این نهشتهها از كوهپایههاي البرز تا كناره كویر جنوبی
تهران گسترش داشته و حاصل فعاليت رودخانهها و سيالبهاي فصلی جریان یافته از كوههاي البرز میباشند و با توجه
به ویژگی هاي ظاهري ،تغييرات فيزیكی و مكانيكی از جمله الیهبندي ،دانهبندي ،جورشدگی ،تخلخل ،نفوذپذیري،
هوازدگی ،درجه سيمانی شدن ،مقاومت مك انيكی و تكتونيك از قدیم به جدید به پنج سازند زیر تقسيم شدهاند
):(Rieben 1955, 1966
سازند آبرفتی هزاردره (آبرفتهاي )A
سازند آبرفتی ناهمگن شمال تهران (آبرفتهاي  )Bnو سيلتهاي رسی كهریزك (آبرفتهاي )Bs
سازند آبرفتی تهران (آبرفتهاي )C
سازند آبرفتی خرم آباد در غرب ایوانكی
سازند آبرفتی كنونی (آبرفتهاي )D
با توجه به انطباق نقشه تهران و موقعيت محدوده مورد مطالعه با نقشه زمينشناسی ( JICAشكل  ،)1از لحاظ
زمين شناسی ،منطقه مورد مطالعه در سازند آبرفتی هزاردره ( )Aو تهران ( )Cقرار گرفته است (شكل  - 1الف) .ولی با
توجه به شواهد ميدانی ،سازند توفی كرج در قسمت شمال شرقی محدوده مورد مطالعه رخنمون دارد (شكل  -1ب).
سازند توفی كرج كه یادآور فورانهاي انفجاري ائوسن ميانی است ،به عنوان یكی از شاخصترین واحدهاي
سنگچينهاي البرز جنوبی ،شامل توالی به نسبت ستبري از توفهاي سبزرنگ ،سنگ هاي رسوبی و گدازههاي
آتشفشانی و به ندرت تبخيري است .در منطقه مورد مطالعه ،این سازند به صورت نابرجا و خورد شده مشاهده میشود.
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شکل  .1نمایش نهشتههای مختلف آبرفتي در گستره تهران ( )JICA, 2000و جانمایي موقعیت محدوده مورد مطالعه.
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شکل  .2سازند توفي کرج در مجاورت نهشته های آبرفتي (الف :دید به سوی غرب ،ب :دید به سوی شمال شرق).

سازند هزاردره از كنگلومراي همگن با قلوه سنگ ،شن و ریگ تشكيل شده و فضاي ميان دانهها را ماسه و سيلت پر
كرده است .ستبراي زیاد (حدود  1111متر) و همگنی سازند ،الیهبندي منظم به همراه الیهها و عدسیهایی از رس و
ماسه سنگ (به طور محلی) ،سيمان خوب و سخت شده ،اندازه متوسط قلوهها ( 11- 10سانتیمتر) و درجه دگرسانی
پيشرفته ،رنگ خاكستري روشن ،قلوه هاي نيمه گرد شده بيشتر از جنس سازند كرج ،شيب زیاد الیهها (تا  01درجه) و
چينخوردگی آنها از ویژگیهاي سازند هزاردره میباشد .این سازند در بخش زیرین داراي تخلخل بسيار كم و هوازدگی
و مقاومت مكانيكی بسيار زیاد است و هرچه به قسمت هاي باالي سازند نزدیك میشویم تخلخل زیادتر و هوازدگی و
مقاومت مكانيكی كمتر میشود .بدین معنی كه قلوههاي موجود در بخش باالي هزاردره تازه ( )freshبوده و در سيمانی
از سيلت و ماسهي سست قرار گرفتهاند به طوري كه با ضربه مالیم چكش به آسانی از هم پاشيده می شوند.
سازند آبرفتی تهران شامل آبرفتهاي جوان مخروط افكنه اي است كه از دامنه جنوبی البرز كوه به سمت جنوب ادامه
داشته و بخشی از دشت تهران را در بر گرفته و بخش گسترده اي از شهر تهران بر روي آن بنا شده است .این سازند به
طور كلی از نهشتههاي سيالبی و رودخانه اي جور نشده تشكيل شده كه ضخامت آن تا  61متر میرسد .سازند آبرفتی
تهران در نزدیكی كوهپایه شكل مخروط افكنه اي واضحی داشته و به سمت جنوب تبدیل به الیههاي سيلتی كم شيب
میشود ( Tchalenkoو همكاران .)1094 ،این نهشته ها همگن بوده و از قلوه سنگ و شن و ریگ در سيمانی از ماسه و
سيلت تشكيل شده است .نهشتهها سخت نيستند ولی به هر حال گونهاي الیهبندي به صورت افقی در آنها دیده
میشود.
 .3برداشت و تحلیل دادههای  GPRدر محدوده مورد مطالعه

 . 1-3برداشت دادهها
در این بررسی ،مجموع اً تعداد  11پروفيل برداشت گردید .در شكل  ، 2موقعيت پروفيلهاي مورد مطالعه آورده شده
است .مجموع طول پروفيلهاي مورد مطالعه ،برابر  1111متر میباشد .جنس زمين براي تمام برداشت ها ،مصالح خشك
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در نظر گرفته شده و گامهاي برداشت شده براي دستگاه  GPRمدل  RTAبا قدرت  01مگاهرتز ،برابر  4سيگنال بر
متر میباشد.

 .2-3پردازش و تفسیر دادهها
جهت انجام پردازش مطلوب ،نياز به بررسی و آزمایش روشهاي مختلف پردازش با پارامترهاي متفاوت است ،در نتيجه
براي انتخاب روشهاي پردازش ی مناسب و تنظيم پارامترهاي مربوطه در شرایط زمينشناسی منطقه و تأمين اهداف
مورد نظر ،بررسیهاي متعددي روي دادهها انجام گرفت .در نهایت پس از این بررسیها و آزمایشها ،مراحل پردازش
نهایی انتخاب ،و با پارامترهاي مناسب روي دادهها اعمال گردید .رادارگرامهاي پردازش شدهي مربوط به پروفيلها ،در
ادامه ارایه شده است .در پردازش دادههاي  ،GPRصافی هاي مختلفی از جمله حذف نوفه زمينه ،مهاجرت ،ميانگذر و
هموارسازيهاي افقی و قائم بر روي دادهها اعمال شده است.
تفسير دادههاي  GPRبر حسب هدف مورد نظر ،به روشهاي متفاوتی انجام میشود .هنگامی كه هدف تعيين محل و
ژرفاي عوارض نقطهاي نظير حفرات و مجاري زیر زمين است ،از روش تحليل و مدلسازي منحنیهاي تفرق استفاده
میشود.

 .3-3پروفیل :P3-1
طول پروفيل حدود  01 mو روند آن شرقی -غربی میباشد (شکل  .)4این پروفيل از ابتداي كوچه چهاردهم-شرقی
عرض خيابان را طی كرده و وارد خيابان هفتم غربی میشود و در محدوده متراژ  6تا  16متري و عمق تقریبی  2تا 2/ 0
متري آن ،عارضهها و آشفتگیهایی در الیهبندي مشاهده میشود كه می تواند به دليل ترواش آب ،و یا تخریب ساختار
قنات احتمالی در این محل باشد.
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شکل  .3طرحوارهای از موقعیت پروفیلها در محدوده مورد مطالعه.

شکل  .4مقطع به دست آمده از مسیر P3-1
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 .4-3پروفیل :P3-2
طول پروفيل حدود  01 mو روند آن غربی  -شرقی میباشد (شکل  .)5این پروفيل در جهت عكس پروفيل P3-1

برداشت شده است .در محدوده متراژ  26تا  40متري و در عمق تقریبی  2تا  0متري آن ،عوارض و ناهنجاريها به
صورت آشكارتر از انچه در پروفيل  P3-1دیده شد ،نمود یافته است كه دليل خوبی بر وجود مشكالتی در این بخش از
پروفيل است كه می تواند به خاطر تراوش آب و یا تخریب بخشی از قنات عبوري در این قسمت باشد.

شکل  .5مقطع به دست آمده از مسیر P3-2

 .5-4پروفیل :P7
طول پروفيل حدود  111 mو روند آن جنوبی -شمالی میباشد (شکل  .)6همانطور كه در شكل مشاهده مییشیود و بیا
رنگ زرد مشخص شده است ،دو ناهنجاري آشكار به ویژه ناهنجاري موجود در محدوده متراژ  44الی  91و عمیق  1تیا 0
متر مشاهده میشود .با مراجعه به شكل ( 2پروفيلهاي برداشت) مشیخص مییشیود كیه ایین ناهنجیاري در تقیاطع بیا
پروفيلهاي  P3-1و  P3-2وجود دارد و از سوي دیگر ،اگر روند بازتابنیده مشیاهده شیده در پروفيیل  P7دنبیال شیود،
مشاهده می شود كه در محل یادشده ،ساختار الیهبندي كامالً آشفته شده است كه میتواند به علت تخریب كوره یا ميلیه
قنات باشد.
 .5نتیجهگیری
در این مطالعه ،از دستگاه  GPRبا آنتن  01مگاهرتز استفاده گردید و در مجموع 11 ،پروفيل با طول  1111متر
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برداشت شد .دادهها ،مورد پردازش قرار گرفته و رادارگرام هاي آن تهيه گردید و سپس ،همه عوارض بر روي این
رادارگرامها مشخص شد .با توجه به پردازشهاي انجام شده ،چنين به نظر میرسد كه عمده خرابیهاي ناشی از تراوش
آب به روسازي خيابان ،به خاطر قنات موجود در بخش شمالی تقاطع كوچه چهاردهم شرقی و خيابان شهيد سباري
است (شكل  )9كه پس از تراوش آب از قنات (یا نفوذ آب هاي سطحی) و عدم نفوذ آن به الیههاي سيمانی شده زیرین
(به دليل ماهيت زمينشناسی منطقه) و حركت و تجمع آب بر روي این الیهها ،باعث تخریب سطح خيابان شده است.

شکل  .6مقطع به دست آمده از مسیر P7

شکل  . 7مظهر قنات نبش کوچه چهاردهم شرقي با فلش قرمز مشخص شده است.
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Abstract
In this study, Ground Penetrating Radar (GPR) method has been used to identify the source of
water leakage in different parts of Ajoudanieh Street in vicinity of Chess Park located at district
1 of Tehran Municipality.
The GPR data acquisition had been performed by a 50 MHz GPR antenna. GPR data collected
in 12 longitudinal profiles on both parallel and cross on the street; 6 profiles along the street
and six other profiles cross to the street. At the next step, the collected data has been processed
by the GPR experts of the Subsurface Identification Department at Geotechnical & Strength of
material study center of Tehran. In the processing of the GPR data, different filters such as
background removal, Migration, Band pass filter, and horizontal and vertical smoothing are
applied to the data.
After the processing step, the results indicate that the major reason of water seepage into the
pavement of the Ajoudanieh is from an aqueduct which is passed through the northern part of
the Ajoudanieh Street; so the seepage from aqueduct or surface water infiltration and
penetration into underneath non-cemented layers (due to the nature of the geological formations
existed in the area) damaged the street.
Key words: Aqueduct, Ground Penetrating Radar, Migration, Water leakage
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