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کاربردنقشهبرداريدرعملیاتبرداشتدادههايلرزهنگاري

 حمیدرضاصادقي،شركت نفت خزر  

نقشهبرداری 
نقشــه برداری علمــی اســت کــه ریاضیــات 
هنــر  و  اندازه گیــری  فنــون  بــا  را  عملــی 
ــی از  ــط آن قطعات ــرده و توس ــوأم ک ــیم ت ترس
ــا تمامــي عــوارض آن روی  ــن را ب ســطح زمی

می دهــد. نمایــش  افقــی  صفحــه ي 
می تــوان  را  نقشــه برداری  کلــی  به طــور 
دانســت.  نقشــه  پیاده ســازي  و  تهیــه  علــم 
علــم  ایــن  زیــاد  گســتردگی  به دلیــل  امــا 
در دنیــا، نمی تــوان ایــن تعریــف را جامــع 
دانســت و امــروزه به جــای نقشــه برداری از 
ــرل  ــود. کنت ــتفاده می ش ــک اس واژه ي ژئوماتی
کارهــای اجرایــی و تعییــن مقــدار نشســت 
ســاختمان ها در عملیــات ســاختمانی و مونتــاژ 
و صنعتــی، طرح هــای  تولیــدی  واحدهــای 
مربــوط بــه تســطیح اراضــی در شهرســازی 
نشســت  دائمــی  کنتــرل  کشــاورزی،  و 
نظــر فشــار آب در  از  انحــراف ســدها  یــا 
ــا در  ــاط و امتداده ــال نق ــی، انتق تأسیســات آب
معــادن و راه هــای زیرزمینــی، بررســی تغییرات 
پوســته ي زمیــن در زمین شناســی، تعییــن عمــق 
در  دریانــوردی  نقشــه های  تهیــه ي  و  آب 
کشــتیرانی و بندرســازی، تهیــه ي نقشــه ي ابنیــه 
و آثــار تاریخــی در باستان شناســی، تهیــه ي 
ــه  ــوط لول ــیر خط ــن مس ــی، تعیی ــه های ثبت نقش
ــارکت  ــکی ها و مش ــا و در خش ــف دری در ک
ــری  ــای دیگ ــگاری جنبه ه ــات لرزه ن در عملی
را  نقشــه برداری  فعالیت هــای  دامنــه ي  از 

می دهــد. تشــکیل 

نقشهبرداریدرلرزهنگاری
کار گروه هــای نقشــه برداری در پروژه هــای 
ــمه  ــاط چش ــازی نق ــا پیاده س ــگاری تنه لرزه ن
ــروه  ــت و گ ــده نیس ــی ش ــده ی طراح و گیرن
نقشــه برداری ماننــد بــازوی توانــای هــر گــروه 
در  شــایانی  کمــک  می توانــد  لرزه نــگاری 

لرزه نــگاری  عملیــات  بهتــر  هرچــه  انجــام 
ــه  ــده آنچ ــعی ش ــزارش س ــن گ ــد. در ای باش
پــروژه ي  یــک  در  نقشــه برداری  گــروه  
ــه  ــور خالص ــد به ط ــام می ده ــگاری انج لرزه ن

ــود: ــریح ش تش

نقشــه برداری  مســئول  کار  اولیــن   -1
عملیــات  قــرارداد  مطالعــه ي  ناحیــه،  هــر 
قســمت های  )به خصــوص  لرزه نــگاری 
بــرآورد  و  نقشــه برداری(  بــه  مربــوط 
ــی و  ــاي کم ــاز از جنبه ه ــورد نی ــزات م تجهی
کیفــی و همچنیــن تعــداد نفــرات و گروه هــای 
مــورد نیــاز جهــت انجــام عملیــات اســت.

ــه تمامــي اطالعــات ممکــن  ــن مرحل 2- در ای
نقشــه ها،  شــامل  نظــر  مــورد  منطقــه ي  از 
 ،Bench Mark نقــاط  رقومــی،  اطالعــات 
شناســنامه ي نقــاط GPS ســازمان نقشــه برداری 
ــه  ــد و قدیمــی منطق ــي اطالعــات جدی و تمام

می شــود. جمــع آوری 

3- حضــور در منطقــه، شناســایی کلــی منطقــه 
و به روزرســانی نقشــه های موجــود از مراحــل 

ــه  ــایی ب ــه ي شناس ــت. در مرحل ــم کار اس مه
ــود: ــه می ش ــر توج ــکات زی ن

■ تمامــي جاده هــا، خطــوط لولــه ی آب و 
ــوری، تأسیســات مهــم و  ــر ن گاز، خطــوط فیب
ــی و  ــای فصل ــا و آبگیره ــزرگ، رودخانه ه ب
دائمــی، مناطــق تحــت حفاظــت، خطــوط برق 
فشــار قــوی و ضعیــف و تمامــي عوارضــی کــه 
احیانــاً در نقشــه های ســازمان نقشــه برداری 
ــای  ــی نیروه ــازمان جغرافیای ــه های س ــا نقش ی
مســلح موجــود نیســت و در پیاده ســازی نقــاط 

ــت. ــه اس ــمه قابل توج ــده و چش گیرن
اصلــی شــبکه ي  نقــاط  ■ شناســایی محــل 
نقشــه برداری: بــا توجــه بــه اینکــه پیاده ســازی 
نقــاط توســط گیرنده هــای GPS و بــه روش 
انجــام   Real Time Kinematic )RTK(
تصحیحــات  روش  ایــن  در  و  می شــود 
ــتقر  ــتگاه مس ــیله ي دس ــو و به وس ــط رادی توس
روی نقــاط شــبکه ي اصلــی بــرای تمامــي 
ارســال  پــروژه  در  فعــال  دســتگاه های 
ــن  ــل ای ــرای مح ــی را ب ــد نقاط ــردد. بای می گ
ــی  ــت کــه پوشــش رادیوی ــاط درنظــر گرف نق

در آنهــا حداکثــر باشــد.
ــه  ــه برداری ک ــی نقش ــبکه ي اصل ــاد ش ■  ایج

1
نمونه ای از شبکه ي نقاط اصلی نقشه برداری که روی مناطق مرتفع ایجاد شده است. خطوط زرد 

رنگ نشان دهنده ي قرائت های همزمان گیرنده های جی پی اس هستند
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جزئیات آن به شرح زیر است: 
تثبیــت نقــاط شــبکه ي اصلــی نقشــه برداری 
ــدود 40×40  ــاد ح ــه ابع ــی ب ــط بتون های توس
ــانتی متر  ــل 60 س ــق حداق ــه عم ــانتی متر و ب س
ــردی  ــوند و میل گ ــن می ش ــاک دف ــه در خ ک
ــه  ــق نقط ــل دقی ــانه ي مح ــه نش ــان آن ک در می
انتخــاب  جاهایــی  در  نقــاط  ایــن  اســت. 
ــدوده ي  ــه مح ــب ب ــد مناس ــه دی ــوند ک می ش
ــی  ــداد و پراکندگ ــد و تع ــته باش ــراف داش اط
آنهــا نیــز طــوری انتخــاب می شــود کــه بتــوان 
ــده  ــی ش ــگاری طراح ــوط لرزه ن ــي خط تمام
ــا  ــر از آنه ــر از 10 کیلومت ــه ي کمت ــا فاصل را ب

کــرد. پیاده ســازی 
مرحلــه دســتگاه های گیرنــده ي  ایــن  در   ■
شــده.  مســتقر  شــبکه  نقــاط  روی   GPS

به صــورت همزمــان مبــادرت بــه دریافــت 
ســیگنال و ذخیــره آن می کننــد و بــا پــردازش 
بــا  شــبکه  نقــاط  مختصــات  داده هــا  ایــن 
ــت  ــانتی متر به دس ــر از س ــاد کمت ــت در ابع دق
می آیــد. در بیــن ایــن نقــاط بایــد حتمــاً چنــد 
نقطــه از نقــاط GPS ســازمان نقشــه برداری 
کــه قبــاًل شناســنامه ِ آنهــا از ایــن ســازمان 
ــات  ــوان مختص ــا بت ــد ت ــده باش ــداری ش خری
دقیــق آنهــا را بــه نقــاط شــبکه ي محلــی ایجــاد 

شــده منتقــل کرد)شــکل-1(. 
 )Datum( مبنــا  ■ در صورتــی کــه ســطح 
 1984-WGS موجــود،  نقشــه های  در 
ــازمان  ــاط س ــه ها و نق ــتاندارد نقش ــاي اس )مبن
ــار  ــل چه ــد حداق ــور( نباش ــه برداری کش نقش
نقطــه از نقاطــی کــه مختصــات آنهــا روی 
مبنــاي قبلــی معلــوم اســت قرائــت شــده و 
محاســبات الزم بــرای انتقــال داده هــای دو 
ســطح مبنــا بــه یکدیگــر انجــام می شــود.

5- پیاده ســازی مســیر خطــوط لرزه نــگاری بــا 
GPS دســتی جهــت انجــام عملیــات راه ســازی 

شــدن  ممکــن  جهــت   )Line Clearance(
دسترســی بــه تمامــي قســمت های خطــوط 
رعایــت  مرحلــه  ایــن  در  کــه  لرزه نــگاری 

ــت: ــه اس ــورد توج ــر م ــوارد زی م

■ شــیب طولــی و عرضــی راه از حداکثــر 
شــیب مجــاز تجــاوز نکنــد

ــیر های  ــه و مس ــه بیراه ــی ب ــیرهای منته ■ مس
ــوند ــته ش ــزی بس ــط خاکری ــی توس فرع

■ مــوارد خطرنــاک )گــودال و دره( مشــخص 
شــده و توســط خاکریــزی بســته شــوند

■ جهــت مشــخص کــردن مســیر دسترســی از 
تابلــو و عالئــم اســتفاده گــردد

تپــه  زمین هــای  در  بغل بــری  هنــگام  در   ■
ماهــوری، شــیبی عرضــی به ســمت تپــه ایجــاد 

شــود
■ تــا حــد ممکــن ســعی شــود مســیرهای 
مــورد شناســایی کمتریــن آســیب را بــه محیــط 

ــد ــت وارد کنن زیس
■ در مواظبــت از عــوارض زیرســطحی ماننــد 

کابــل و خطــوط لولــه دقــت گــردد

ــه  ــمه ک ــده و چش ــاط گیرن ــازی نق 6- پیاده س
در ایــن مرحلــه نــکات زیــر مدنظــر قــرار 

می گیرنــد:
ــا  ــا انته ــدا ت ــوط از ابت ــول خط ــدا کل ط ■  ابت
موانــع  تمامــي  و  شــده  شناســایی  کامــاًل 
احتمالــی اعــم از طبیعــی یــا مصنوعــی در 
ــود.  ــت می ش ــگاری برداش ــط لرزه ن ــول خ ط
ــي  ــا دوران ــط ی ــی خ ــا جابجای ــوان ب ــر بت اگ
مختصــر از موانــع دور شــد ایــن تغییــرات 
در قالــب گزارشــی بــه کارفرمــای پــروژه 

می گــردد. پیشــنهاد 

■ پــس از تأییــد نهایــی مختصــات خــط مــورد 
نقــاط گیرنــده و چشــمه  پیاده ســازی  نظــر 
آغــاز می گــردد کــه یــک دســتگاه )به عنــوان 
ــوی مربوطــه روی یکــی  Base( به همــراه رادی

نقشــه برداری  شــبکه ي  اصلــی  نقــاط  از 
ــتگاه  ــن دس ــکل-3(. ای ــت )ش ــه اس قرارگرفت
ــودن مختصــات ایــن  ــه مشــخص ب ــا توجــه ب ب
نقطــه، تصحیحــات لحظــه ای را محاســبه و 
ارســال کــرده و تمامــي دســتگاه هایي کــه 
بــرای پیاده ســازی نقــاط در منطقــه توســط 
اپراتــور حمــل می شــوند )Rover( تصحیحــات 
ــا  ــمه را ب ــده و چش ــاط گیرن ــت و نق را دریاف
می کننــد  پیاده ســازی  ســانتی متر  دقــت 

)شــکل-4(.
از  قبــل  و  کاری  روز  هــر  شــروع  در   ■
از  نقطــه  دو  حداقــل  نقــاط،  پیاده ســازی 
نقــاط ثابــت کــه از قبــل در کل منطقــه تکثیــر 
اســت  معلــوم  آنهــا  مختصــات  و  شــده اند 
قرائــت شــده و در صــورت صحــت، عملیــات 
روزانــه آغــاز می گــردد؛ ایــن کار جهــت 
می گیــرد  انجــام   Base مختصــات  کنتــرل 
ــوم  ــاط Check Fix موس ــه نق ــاط ب ــن نق و ای

هســتند.
■  در شــروع کار روزانــه حداقــل ســه نقطــه از 
نقــاط پیــاده شــده ي روز قبــل قرائــت می شــود 
ــل  ــان حاص ــتگاه اطمین ــت کار دس ــا از صح ت
گــردد. بــه ایــن نقــاط Check Over گفتــه 

می شــود.

نمونه ای از مسیرهای ایجاد شده در منطقه جهت تسهیل دسترسی به خط لرزه نگاری2
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بایــد  چشــمه  نقــاط  پیاده ســازی  بــرای    ■
حداقــل فواصــل ایمنــی ایــن نقــاط از خطــوط 
موانــع  ســایر  و  پل هــا  ســاختمان ها،  لولــه، 

طبیعــی و مصنوعــی رعایــت گــردد.

ــا پیاده ســازی نقــاط و برداشــت  7- همزمــان ب
آنهــا کروکــی کاملــی از مســیر دسترســی 
بــه نقــاط خطــوط لرزه نــگاری تهیــه شــده 
و در اختیــار گروه هــای حفــاری و کابــل و 

ژئوفــون قــرار می گیــرد.

8- محاســبات مربوطــه نیــز از دیگــر وظایــف 
ــت  ــگاری اس ــروژه ي لرزه ن ــه برداران در پ نقش

کــه شــامل مــوارد زیــر اســت:
از  شــده  برداشــت  اطالعــات  تخلیــه ی   ■
نرم افــزار  بــه   GPS گیرنــده ي  دســتگاه های 

مربوطــه
تعــداد  بــه  مربــوط  متغیرهــای  بررســی    ■
ماهواره هــای مربــوط بــه اطالعــات هــر نقطــه، 
ــق  ــا از اف ــاع ماهواره ه GDOP، PDOP، ارتف

محــل، مقــدار جابجایــی نقطــه، زمــان و مــدت 
ــی،  ــات ژئودتیک ــات، مختص ــت اطالع دریاف
ارتفــاع از بیضــوی نقــاط، مقــدار جدایــی 
و  نــام   ،)Undulation( بیضــوی  از  ژئوئیــد 
مختصــات ایســتگاه Base، ارتفــاع آنتــن روی 

Rover و   Base ایســتگاه های 
■  در فایل هــای QC جدولــی از مختصــات 
نقشــه برداری  و   )Pre Plot( شــده  طراحــی 
اختــالف  و  تهیــه شــده   )Post Plot( شــده 
بیــن دو ســری مختصــات حاصــل و اختــالف 
احتمالــی موجــود بیــن دو مختصــات مذکــور 

می شــود.
■  مختصــات و ارتفاعــات قرائــت شــده بــرای 
Check Over Point و  Check Pointهــا 

هــا )نقــاط نقشــه برداری شــده ي قبلــی کــه 
ــا مختصــات و  ــد( ب ــاره قرائــت شــده بودن دوب
ــا  ــود ت ــه می ش ــا مقایس ــوم آنه ــات معل ارتفاع
ــات  ــطحاتی اختالف ــر مس ــردد از نظ ــوم گ معل
از 10 ســانتی متر کمتــر و از نظــر ارتفاعــی 

اختالفــات از 15 ســانتی متر کمتــر باشــد.

یــا  بــه گیرنــده  نقــاط کار شــده بســته    ■
مخصــوص  الیه هــای  روی  بــودن،  چشــمه 
قــرار گرفتــه و بررســی می شــود تــا بــا عارضــه 

ــد. ــته باش ــل نداش ــی تداخ خاص
■  مختصــات نهایــی نقشــه برداری شــده ي 
در  لرزه نــگاری  خطــوط  مختلــف  نقــاط 
ــره و نگهــداری شــده  ــوری ذخی یــک دایرکت
و به صــورت SPS Fileهــای مــورد اســتفاده 
ــات  ــد QC اطالع ــار واح ــکل-5( دراختی )ش

می گیــرد. قــرار  لرزه نــگاری 
ــا  ــه ی ■  گــروه نقشــه برداری به صــورت روزان
ــای  ــرفت گروه ه ــار پیش ــد روز یک ب ــر چن ه
ــوده،  ــت نم ــگ را دریاف ــاری و رکوردین حف
روی نقشــه ي مبنایــی 1:100000 رســم کرده و 
ــا اســتفاده از پالتــر رنگــی، نقشــه های مــورد  ب
نیــاز را در اختیــار ســایرگروه های مجموعــه ي 

ــد. ــرار می ده ــگاری ق لرزه ن
■  پروفایــل طولــی خطــوط توســط پالتــر 
ــار گــروه رکوردینــگ  رســم شــده و در اختی

می گیــرد. قــرار 
و  گیرنــده  نقــاط  مختصــات  آخریــن    ■
ــده  ــه ش ــتی ریخت ــای دس ــمه روی GPSه چش
و در اختیــار گروه هــای حفــاری، کابــل و 

می گیــرد. قــرار  رکوردینــگ 
بــه  کلــی  بســیار  اشــاره ای  گــزارش  ایــن 
گــروه  یــک  در  نقشــه برداری  عملیــات 
لرزه نــگاری اســت و طبیعتــاً هــر کــدام از 
ــی  ــاخه ها و جزئیات ــامل زیرش ــاال ش ــن ب عناوی
کامــاًل تخصصــي اســت. امــا ایــن مــوارد 
جــزء کارهــای روزانــه ي گــروه نقشــه برداری 
اســت و تمــام توانایــی واحــد نقشــه برداری 
ــت.  ــات اس ــام دادن عملی ــر انج ــه بهت در هرچ
در  به دلیــل  نقشــه برداری  گــروه  اصــوالً 
ــات  ــه ها و اطالع ــي نقش ــتن تمام ــار داش اختی
اولیــه ي منطقــه ي مــورد نظــر و بــا توجــه 
بــه تجــارب گذشــته می توانــد در افزایــش 
کاهــش  و  لرزه نــگاری  پــروژه ي  ســرعت 
ــته  ــی داش ــر قابل توجه ــات تأثی ــک عملی ریس
باشــد کــه خالصــه ي عناویــن آن به شــرح 

ــت: ــر اس زی

■  شناســایی منطقــه ي مــورد نظــر از نظــر 
ــهرها و  ــی، ش ــای دسترس ــی، جاده ه توپوگراف
ــی  ــع طبیع روســتاهای داخــل محــدوده و موان
و مصنوعــی دیگــر کــه بــه بــرآورد تجهیــزات 
ــداد و  ــه تع ــروژه از جمل ــام پ ــاز انج ــورد نی م
نــوع ادوات راه ســازی، نیــاز یــا عــدم نیــاز بــه 
ــی و ... ،  ــق و باگ ــل قای ــاص مث ــزات خ تجهی
ــه هلیکوپتــر و ... کمــک  ــاز ب ــا عــدم نی ــاز ی نی

می کنــد.
ــل  ــاب مح ــن در انتخ ــه برداران همچنی ■  نقش

دستگاه Base نقشه برداری3

دستگاه Rover نقشه برداری4
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ــی  ــی احتمال ــای فرع ــی و کمپ ه ــپ اصل کم
چراکــه  دارنــد؛  پررنگــی  بســیار  نقــش 
ــه  انتخــاب محــل کمــپ از حیــث دسترســی ب
تمامــي قســمت های پــروژه و دسترســی بــه 
جاده هــای اصلــی و فــرودگاه جهــت رفــت و 
ــن  ــگاری و همچنی ــروه لرزه ن ــرات گ ــد نف آم
ــیر  ــه از مس ــب ک ــل مناس ــداث آن در مح اح
بســیار  باشــد  دور  احتمالــی  ســیالب های 

ــت. ــم اس ــاس و مه حس
ــای  ــل تقویت کننده ه ــن مح ــن تعیی ■  همچنی
پوشــش  بــرای   )Repeater( بیســیم  امــواج 
مــواردی  از جملــه  پــروژه  مناطــق  تمامــي 
اســت کــه توســط گــروه نقشــه برداری تعییــن 
پوشــش  کــه  پیداســت  ناگفتــه  و  می شــود 
بیســیمی تمامــي پــروژه جهــت هماهنگــی 
حیــث  از  مختلــف  گروه هــای  ارتبــاط  و 
پیشــرفت پــروژه و ایمنــی نفــرات اهمیــت 

دارد. بســیاری 
ــگاری  ــروژه ي لرزه ن ــال در پ ■  هــر گــروه فع
کــه  دارد  خاصــی  نقشــه های  بــه  نیــاز 
داده هــای مــورد نیــاز در آن باشــد. تهیــه ي 
ایــن نقشــه های موضوعــی نیــز از وظایــف 

 HSE گــروه  مثــاًل  اســت.  نقشــه برداران 
کابیــن  محــل  کــه  دارد  نیــاز  نقشــه ای 
لرزه نــگاری، محــل آمبوالنــس، جاده هــای 
دسترســی و مناطــق خطرنــاک روی آن نشــان 

داده شــده باشــد.
■  بــا توجــه بــه شــناخت کامــل منطقــه و 
پــروژه،  ابتــدای  در  لرزه نــگاری  خطــوط 
گــروه نقشــه برداری می توانــد نقــش بســیار 
پیاده ســازی  اولویت بنــدی  در  پررنگــي 
خطــوط لرزه نــگاری داشــته باشــد تــا ســرعت 
عملیــات  طــول  در  اطالعــات  برداشــت 
ــه  ــه کار ب ــی ک ــن معن ــد؛ بدی ــت باش یکنواخ
ــکلی پیــش بــرود کــه تولیــد ماهیانــه بــا  ش
پیشــرفت  و  شــده  انجــام  کمتــری  نوســان 
اولیــه  پیش بینــی  نمودارهــای  بــا  عملیــات 

باشــد. داشــته  بیشــتری  هم خوانــی 
ــور گــروه  ــا مناطــق صعب العب ■ در برخــورد ب
نقشــه برداری می توانــد بــا انتخــاب بهینــه ي 
محــل نقــاط چشــمه )در حــد مجــاز( ســرعت 
عملیــات گــروه حفــاری را افزایــش داده و 

ــات شــود ــه ي عملی ســبب کاهــش هزین
ادوات  و  مناسـب  زمـان  اختصـاص  بـا   ■

بعضـی  بـه  مربـوط  کار  مي تـوان  راه سـازی 
پـروژه  در طراحـی  کـه  مناطقـی  قسـمت های 
عملیـات  انجـام  شـدید،  توپوگرافـی  به دلیـل 
گرفتـه  درنظـر  هلیکوپتـر  از  اسـتفاده  بـا  آن 
شـده باشـد را بـه روش غیرهلیکوپتـری انجـام 
داد. ایـن کار منجـر بـه کاهش شـدید هزینه ي 
عملیـات خواهـد شـد و بـا توجـه بـه اطالعات 
و نقشـه های در اختیـار و بـا تکیـه بـر تجـارب 
پروژه هـای پیشـین، نظر گروه نقشـه برداری در 

ایـن زمینـه بسـیار صائـب اسـت.
ــن گروهــی اســت  ■ گــروه نقشــه برداری اولی
کــه کار شناســایی را در منطقــه ي مــورد نظــر 
انجــام مي دهــد و بــا خطــرات احتمالــی از 
ــای  ــواره ي جاده ه ــزش دی ــال ری ــه احتم جمل
خاکــی موجــود، نشســت بعضــی قســمت های 
از  بعضــی  زیــاد  بســیار  شــیب  جاده هــا، 
گونه هــای  از  بعضــی  وجــود  جاده هــا، 
جانــوری خطرنــاک و ... برخــورد می کنــد 
و هشــدارهای ایــن گــروه می توانــد جهــت 
و  ناخواســته  اتفاقــات  ریســک  کاهــش 
گروه هــای  بــرای  آن  از  ناشــی  صدمــات 

بعــدی مؤثــر باشــد.

5SPS file نمونه اي از


