كاربرد نقشهبرداري در عمليات برداشت دادههاي لرزهنگاري
حميدرضا صادقي ،شركت نفت خزر  

نقشهبرداری

نقشــهبرداری علمــی اســت کــه ریاضیــات
عملــی را بــا فنــون اندازهگیــری و هنــر
ترســیم تــوأم كــرده و توســط آن قطعاتــی از
ســطح زمیــن را بــا تمامــي عــوارض آن روی
صفحــهي افقــی نمایــش میدهــد.
بهطــور کلــی نقشــهبرداری را میتــوان
علــم تهیــه و پیادهســازي نقشــه دانســت.
امــا بهدلیــل گســتردگی زیــاد ایــن علــم
در دنیــا ،نمیتــوان ايــن تعریــف را جامــع
دانســت و امــروزه بهجــای نقشــهبرداری از
واژهي ژئوماتیــک اســتفاده میشــود .کنتــرل
کارهــای اجرایــی و تعییــن مقــدار نشســت
ســاختمانها در عملیــات ســاختمانی و مونتــاژ
واحدهــای تولیــدی و صنعتــی ،طرحهــای
مربــوط بــه تســطیح اراضــی در شهرســازی
و کشــاورزی ،کنتــرل دائمــی نشســت
یــا انحــراف ســدها از نظــر فشــار آب در
تأسیســات آبــی ،انتقــال نقــاط و امتدادهــا در
معــادن و راههــای زیرزمینــی ،بررســی تغییرات
پوســتهي زمیــن در زمینشناســی ،تعییــن عمــق
آب و تهیــهي نقشــههای دریانــوردی در
کشــتیرانی و بندرســازی ،تهیـهي نقشـهي ابنیــه
و آثــار تاریخــی در باستانشناســی ،تهیــهي
نقشــههای ثبتــی ،تعییــن مســیر خطــوط لولــه
در کــف دریــا و در خشــکیها و مشــارکت
در عملیــات لرزهنــگاری جنبههــای دیگــری
از دامنــهي فعالیتهــای نقشــهبرداری را
تشــکیل میدهــد.

انجــام هرچــه بهتــر عملیــات لرزهنــگاری
باشــد .در ایــن گــزارش ســعی شــده آنچــه
گــروه نقشــهبرداری در یــک پــروژهي
لرزهنــگاری انجــام میدهــد بهطــور خالصــه
تشــریح شــود:
 -1اولیــن کار مســئول نقشــهبرداری
هــر ناحیــه ،مطالعــهي قــرارداد عملیــات
لرزهنــگاری (بهخصــوص قســمتهای
مربــوط بــه نقشــهبرداری) و بــرآورد
تجهیــزات مــورد نیــاز از جنبههــاي کمــی و
کیفــی و همچنیــن تعــداد نفــرات و گروههــای
مــورد نیــاز جهــت انجــام عملیــات اســت.
 -2در ایــن مرحلــه تمامــي اطالعــات ممکــن
از منطقــهي مــورد نظــر شــامل نقشــهها،
اطالعــات رقومــی ،نقــاط ،Bench Mark
شناســنامهي نقــاط  GPSســازمان نقشـهبرداری
و تمامــي اطالعــات جدیــد و قدیمــی منطقــه
جمــعآوری میشــود.
 -3حضــور در منطقــه ،شناســایی کلــی منطقــه
و بهروزرســانی نقش ـههای موجــود از مراحــل

مهــم کار اســت .در مرحلــهي شناســایی بــه
نــکات زیــر توجــه میشــود:
■ تمامــي جادههــا ،خطــوط لولــه ی آب و
گاز ،خطــوط فیبــر نــوری ،تأسیســات مهــم و
بــزرگ ،رودخانههــا و آبگیرهــای فصلــی و
دائمــی ،مناطــق تحــت حفاظــت ،خطــوط برق
فشــار قــوی و ضعیــف و تمامــي عوارضــی کــه
احیانــاً در نقشــههای ســازمان نقشــهبرداری
یــا نقشــههای ســازمان جغرافیایــی نیروهــای
مســلح موجــود نیســت و در پیادهســازی نقــاط
گیرنــده و چشــمه قابلتوجــه اســت.
■ شناســایی محــل نقــاط اصلــی شــبکهي
نقش ـهبرداری :بــا توجــه بــه اینکــه پیادهســازی
نقــاط توســط گیرندههــای  GPSو بــهروش
) Real Time Kinematic (RTKانجــام
میشــود و در ایــن روش تصحیحــات
توســط رادیــو و بهوســيلهي دســتگاه مســتقر
روی نقــاط شــبکهي اصلــی بــرای تمامــي
دســتگاههای فعــال در پــروژه ارســال
میگــردد .بایــد نقاطــی را بــرای محــل ایــن
نقــاط درنظــر گرفــت کــه پوشــش رادیویــی
در آنهــا حداکثــر باشــد.
■ ایجــاد شــبکهي اصلــی نقشــهبرداری کــه

نقشهبرداری در لرزهنگاری

کار گروههــای نقشــهبرداری در پروژههــای
لرزهنــگاری تنهــا پیادهســازی نقــاط چشــمه
و گیرنــده ی طراحــی شــده نيســت و گــروه
نقشـهبرداری ماننــد بــازوی توانــای هــر گــروه
لرزهنــگاری میتوانــد کمــک شــایانی در
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جزئیات آن بهشرح زیر است:
تثبیــت نقــاط شــبکهي اصلــی نقشــهبرداری
توســط بتونهایــی بــه ابعــاد حــدود 40×40
ســانتیمتر و بــه عمــق حداقــل  60ســانتیمتر
کــه در خــاک دفــن میشــوند و میلگــردی
در میــان آن كــه نشــانهي محــل دقیــق نقطــه
اســت .ایــن نقــاط در جاهایــی انتخــاب
میشــوند کــه دیــد مناســب بــه محــدودهي
اطــراف داشــته باشــد و تعــداد و پراکندگــی
آنهــا نیــز طــوری انتخــاب میشــود کــه بتــوان
تمامــي خطــوط لرزهنــگاری طراحــی شــده
را بــا فاصلــهي کمتــر از  10کیلومتــر از آنهــا
پیادهســازی كــرد.
■ در ایــن مرحلــه دســتگاههای گیرنــدهي
 GPSروی نقــاط شــبکه مســتقر شــده.
بهصــورت همزمــان مبــادرت بــه دریافــت
ســیگنال و ذخیــره آن میكننــد و بــا پــردازش
ایــن دادههــا مختصــات نقــاط شــبکه بــا
دقــت در ابعــاد كمتــر از ســانتیمتر بهدســت
میآیــد .در بیــن ایــن نقــاط بایــد حتم ـاً چنــد
نقطــه از نقــاط  GPSســازمان نقشــهبرداری
کــه قبــ ً
ا شناســنامه ِ آنهــا از ایــن ســازمان
خریــداری شــده باشــد تــا بتــوان مختصــات
دقیــق آنهــا را بــه نقــاط شــبکهي محلــی ایجــاد
شــده منتقــل كرد(شــكل.)1-
■ در صورتــی کــه ســطح مبنــا ()Datum
در نقشــههای موجــود1984-WGS ،
(مبنــاي اســتاندارد نقشــهها و نقــاط ســازمان
نقشــهبرداری کشــور) نباشــد حداقــل چهــار
نقطــه از نقاطــی کــه مختصــات آنهــا روی
مبنــاي قبلــی معلــوم اســت قرائــت شــده و
محاســبات الزم بــرای انتقــال دادههــای دو
ســطح مبنــا بــه یکدیگــر انجــام میشــود.
 -5پیادهســازی مســیر خطــوط لرزهنــگاری بــا
 GPSدســتی جهــت انجــام عملیــات راهســازی
( )Line Clearanceجهــت ممکــن شــدن
دسترســی بــه تمامــي قســمتهای خطــوط
لرزهنــگاری كــه در ایــن مرحلــه رعایــت
مــوارد زیــر مــورد توجــه اســت:

■ شــیب طولــی و عرضــی راه از حداکثــر
شــیب مجــاز تجــاوز نكنــد
■ مســیرهای منتهــی بــه بیراهــه و مســیرهای
فرعــی توســط خاکریــزی بســته شــوند
■ مــوارد خطرنــاک (گــودال و دره) مشــخص
شــده و توســط خاکریــزی بســته شــوند
■ جهــت مشــخص كــردن مســیر دسترســی از
تابلــو و عالئــم اســتفاده گــردد
■ در هنــگام بغلبــری در زمینهــای تپــه
ماهــوری ،شــیبی عرضــی بهســمت تپــه ایجــاد
شــود
■ تــا حــد ممكــن ســعی شــود مســیرهای
مــورد شناســایی کمتریــن آســیب را بــه محیــط
زیســت وارد كننــد
■ در مواظبــت از عــوارض زیرســطحی ماننــد
کابــل و خطــوط لولــه دقــت گــردد
 -6پیادهســازی نقــاط گیرنــده و چشــمه کــه
در ایــن مرحلــه نــکات زیــر مدنظــر قــرار
میگیرنــد:
■ ابتــدا کل طــول خطــوط از ابتــدا تــا انتهــا
کامــ ً
ا شناســایی شــده و تمامــي موانــع
احتمالــی اعــم از طبیعــی یــا مصنوعــی در
طــول خــط لرزهنــگاری برداشــت میشــود.
اگــر بتــوان بــا جابجایــی خــط یــا دورانــي
مختصــر از موانــع دور شــد ایــن تغییــرات
در قالــب گزارشــی بــه کارفرمــای پــروژه
پیشــنهاد میگــردد.
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■ پــس از تأییــد نهایــی مختصــات خــط مــورد
نظــر پیادهســازی نقــاط گیرنــده و چشــمه
آغــاز میگــردد کــه یــک دســتگاه (بهعنــوان
 )Baseبههمــراه رادیــوی مربوطــه روی یکــی
از نقــاط اصلــی شــبکهي نقشــهبرداری
قرارگرفتــه اســت (شــکل .)3-ايــن دســتگاه
بــا توجــه بــه مشــخص بــودن مختصــات ایــن
نقطــه ،تصحیحــات لحظــهای را محاســبه و
ارســال کــرده و تمامــي دســتگاههایي کــه
بــرای پیادهســازی نقــاط در منطقــه توســط
اپراتــور حمــل میشــوند ( )Roverتصحیحــات
را دریافــت و نقــاط گیرنــده و چشــمه را بــا
دقــت ســانتیمتر پیادهســازی میکننــد
(شــکل.)4-
■ در شــروع هــر روز کاری و قبــل از
پیادهســازی نقــاط ،حداقــل دو نقطــه از
نقــاط ثابــت کــه از قبــل در کل منطقــه تکثیــر
شــدهاند و مختصــات آنهــا معلــوم اســت
قرائــت شــده و در صــورت صحــت ،عملیــات
روزانــه آغــاز میگــردد؛ ایــن کار جهــت
كنتــرل مختصــات  Baseانجــام میگیــرد
و ایــن نقــاط بــه نقــاط  Check Fixموســوم
هســتند.
■ در شــروع کار روزانــه حداقــل ســه نقطــه از
نقــاط پیــاده شــدهي روز قبــل قرائــت میشــود
تــا از صحــت کار دســتگاه اطمینــان حاصــل
گــردد .بــه ایــن نقــاط  Check Overگفتــه
میشــود.
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■ بــرای پیادهســازی نقــاط چشــمه بایــد
حداقــل فواصــل ایمنــی ایــن نقــاط از خطــوط
لولــه ،ســاختمانها ،پلهــا و ســایر موانــع
طبیعــی و مصنوعــی رعایــت گــردد.
 -7همزمــان بــا پیادهســازی نقــاط و برداشــت
آنهــا کروکــی کاملــی از مســیر دسترســی
بــه نقــاط خطــوط لرزهنــگاری تهیــه شــده
و در اختیــار گروههــای حفــاری و کابــل و
ژئوفــون قــرار میگیــرد.
 -8محاســبات مربوطــه نیــز از دیگــر وظایــف
نقشــهبرداران در پــروژهي لرزهنــگاری اســت
کــه شــامل مــوارد زیــر اســت:
■ تخلیــه ی اطالعــات برداشــت شــده از
دســتگاههای گیرنــدهي  GPSبــه نرمافــزار
مربوطــه
■ بررســی متغيرهــای مربــوط بــه تعــداد
ماهوارههــای مربــوط بــه اطالعــات هــر نقطــه،
 ،GDOP، PDOPارتفــاع ماهوارههــا از افــق
محــل ،مقــدار جابجايــی نقطــه ،زمــان و مــدت
دریافــت اطالعــات ،مختصــات ژئودتیکــی،
ارتفــاع از بیضــوی نقــاط ،مقــدار جدايــی
ژئوئیــد از بیضــوی ( ،)Undulationنــام و
مختصــات ایســتگاه  ،Baseارتفــاع آنتــن روی
ایســتگاههای  Baseو Rover
■ در فایلهــای  QCجدولــی از مختصــات
طراحــی شــده ( )Pre Plotو نقشــهبرداری
شــده ( )Post Plotتهيــه شــده و اختــاف
بیــن دو ســری مختصــات حاصــل و اختــاف
احتمالــی موجــود بیــن دو مختصــات مذکــور
میشــود.
■ مختصــات و ارتفاعــات قرائــت شــده بــرای
Check Pointهــا و Check Over Point
هــا (نقــاط نقشــهبرداری شــدهي قبلــی کــه
دوبــاره قرائــت شــده بودنــد) بــا مختصــات و
ارتفاعــات معلــوم آنهــا مقایســه میشــود تــا
معلــوم گــردد از نظــر مســطحاتی اختالفــات
از  10ســانتیمتر کمتــر و از نظــر ارتفاعــی
اختالفــات از  15ســانتیمتر کمتــر باشــد.
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■ نقــاط کار شــده بســته بــه گیرنــده یــا
چشــمه بــودن ،روی الیههــای مخصــوص
قــرار گرفتــه و بررســی میشــود تــا بــا عارضــه
خاصــی تداخــل نداشــته باشــد.
■ مختصــات نهايــی نقشــهبرداری شــدهي
نقــاط مختلــف خطــوط لرزهنــگاری در
یــک دایرکتــوری ذخیــره و نگهــداری شــده
و بهصــورت SPS Fileهــای مــورد اســتفاده
(شــكل )5-دراختیــار واحــد  QCاطالعــات
لرزهنــگاری قــرار میگیــرد.
■ گــروه نقش ـهبرداری بهصــورت روزانــه یــا
هــر چنــد روز یکبــار پیشــرفت گروههــای
حفــاری و رکوردینــگ را دریافــت نمــوده،
روی نقشـهي مبنايــی  1:100000رســم کرده و
بــا اســتفاده از پالتــر رنگــی ،نقش ـههای مــورد
نیــاز را در اختیــار ســایرگروههای مجموع ـهي
لرزهنــگاری قــرار میدهــد.
■ پروفایــل طولــی خطــوط توســط پالتــر
رســم شــده و در اختیــار گــروه رکوردینــگ
قــرار میگیــرد.
■ آخریــن مختصــات نقــاط گیرنــده و
چشــمه روی GPSهــای دســتی ریختــه شــده
و در اختیــار گروههــای حفــاری ،کابــل و
رکوردینــگ قــرار میگیــرد.
ايــن گــزارش اشــارهای بســیار کلــی بــه
عملیــات نقشــهبرداری در یــک گــروه
لرزهنــگاری اســت و طبیعتــاً هــر کــدام از
عناویــن بــاال شــامل زیرشــاخهها و جزئیاتــی
كامــ ً
ا تخصصــي اســت .امــا ايــن مــوارد
جــزء کارهــای روزان ـهي گــروه نقش ـهبرداری
اســت و تمــام توانایــی واحــد نقشــهبرداری
در هرچــه بهتــر انجــام دادن عملیــات اســت.
اصــوالً گــروه نقشــهبرداری بهدليــل در
اختیــار داشــتن تمامــي نقشــهها و اطالعــات
اولیــهي منطقــهي مــورد نظــر و بــا توجــه
بــه تجــارب گذشــته میتوانــد در افزایــش
ســرعت پــروژهي لرزهنــگاری و کاهــش
ریســک عملیــات تأثیــر قابلتوجهــی داشــته
باشــد کــه خالصــهي عناویــن آن بهشــرح
زیــر اســت:

■ شناســایی منطقــهي مــورد نظــر از نظــر
توپوگرافــی ،جادههــای دسترســی ،شــهرها و
روســتاهای داخــل محــدوده و موانــع طبیعــی
و مصنوعــی دیگــر کــه بــه بــرآورد تجهیــزات
مــورد نیــاز انجــام پــروژه از جملــه تعــداد و
نــوع ادوات راه ســازی ،نیــاز یــا عــدم نیــاز بــه
تجهیــزات خــاص مثــل قایــق و باگــی و ، ...
نیــاز یــا عــدم نیــاز بــه هلیکوپتــر و  ...کمــک
میکنــد.
■ نقشــهبرداران همچنیــن در انتخــاب محــل
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دستگاه  Baseنقشهبرداری
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دستگاه  Roverنقشهبرداری
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کمــپ اصلــی و کمپهــای فرعــی احتمالــی
نقــش بســیار پررنگــی دارنــد؛ چراکــه
انتخــاب محــل کمــپ از حیــث دسترســی بــه
تمامــي قســمتهای پــروژه و دسترســی بــه
جادههــای اصلــی و فــرودگاه جهــت رفــت و
آمــد نفــرات گــروه لرزهنــگاری و همچنیــن
احــداث آن در محــل مناســب کــه از مســیر
ســیالبهای احتمالــی دور باشــد بســیار
حســاس و مهــم اســت.
■ همچنیــن تعییــن محــل تقویتکنندههــای
امــواج بیســیم ( )Repeaterبــرای پوشــش
تمامــي مناطــق پــروژه از جملــه مــواردی
اســت کــه توســط گــروه نقش ـهبرداری تعییــن
میشــود و ناگفتــه پیداســت کــه پوشــش
بیســیمی تمامــي پــروژه جهــت هماهنگــی
و ارتبــاط گروههــای مختلــف از حیــث
پیشــرفت پــروژه و ایمنــی نفــرات اهمیــت
بســیاری دارد.
■ هــر گــروه فعــال در پــروژهي لرزهنــگاری
نیــاز بــه نقشــههای خاصــی دارد کــه
دادههــای مــورد نیــاز در آن باشــد .تهیــهي
ایــن نقشــههای موضوعــی نیــز از وظایــف
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نقشــهبرداران اســت .مثــ ً
ا گــروه
نقشــهای نیــاز دارد کــه محــل کابیــن
لرزهنــگاری ،محــل آمبوالنــس ،جادههــای
دسترســی و مناطــق خطرنــاک روی آن نشــان
داده شــده باشــد.
■ بــا توجــه بــه شــناخت کامــل منطقــه و
خطــوط لرزهنــگاری در ابتــدای پــروژه،
گــروه نقشــهبرداری میتوانــد نقــش بســیار
پررنگــي در اولویتبنــدی پیادهســازی
خطــوط لرزهنــگاری داشــته باشــد تــا ســرعت
برداشــت اطالعــات در طــول عملیــات
یکنواخــت باشــد؛ بدیــن معنــی کــه کار بــه
شــکلی پیــش بــرود کــه تولیــد ماهیانــه بــا
نوســان کمتــری انجــام شــده و پیشــرفت
عملیــات بــا نمودارهــای پیشبینــی اولیــه
همخوانــی بیشــتری داشــته باشــد.
■ در برخــورد بــا مناطــق صعبالعبــور گــروه
نقشــهبرداری میتوانــد بــا انتخــاب بهینــهي
محــل نقــاط چشــمه (در حــد مجــاز) ســرعت
عملیــات گــروه حفــاری را افزايــش داده و
ســبب کاهــش هزین ـهي عملیــات شــود
■ بـا اختصـاص زمـان مناسـب و ادوات
HSE

راهسـازی ميتـوان كار مربـوط بـه بعضـی
قسـمتهای مناطقـی کـه در طراحـی پـروژه
بهدلیـل توپوگرافـی شـدید ،انجـام عملیـات
آن بـا اسـتفاده از هلیکوپتـر درنظـر گرفتـه
شـده باشـد را بـهروش غیرهلیکوپتـری انجـام
داد .ایـن کار منجـر بـه کاهش شـدید هزینهي
عملیـات خواهـد شـد و بـا توجـه بـه اطالعات
و نقشـههای در اختیـار و بـا تکیـه بـر تجـارب
پروژههـای پیشـین ،نظر گروه نقشـهبرداری در
ایـن زمینـه بسـیار صائـب اسـت.
■ گــروه نقش ـهبرداری اولیــن گروهــی اســت
کــه كار شناســایی را در منطق ـهي مــورد نظــر
انجــام ميدهــد و بــا خطــرات احتمالــی از
جملــه احتمــال ریــزش دیــوارهي جادههــای
خاکــی موجــود ،نشســت بعضــی قســمتهای
جادههــا ،شــیب بســیار زیــاد بعضــی از
جادههــا ،وجــود بعضــی از گونههــای
جانــوری خطرنــاک و  ...برخــورد میکنــد
و هشــدارهای ایــن گــروه میتوانــد جهــت
کاهــش ریســک اتفاقــات ناخواســته و
صدمــات ناشــی از آن بــرای گروههــای
بعــدی مؤثــر باشــد.

نمونه اي از SPS file
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