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 چکیده  

های  باشد. از میان روش های عمرانی از جهات مختلف دارای اهمیت میحفرات در ساخت و ساز  ها وشناسايی شکستگی

های ژئوفیزيکی به دلیل همبستگی خوب ويژه از بین روشمتفاوتی که برای آشکارسازی آنها وجود دارد، روش مقاومت

 کیلومتری  5محدوده مورد مطالعه در    شناسی مورد توجه قرار گرفته است.ويژه الکتريکی و ساختار زمینبین مقاومت

پروفیل با آرايه ونر در جهت شمالی جنوبی طراحی گرديد.    10گرمسار قرار دارد. با توجه به شرايط محدوده، تعداد    غرب

هدف از اين مطالعه تعیین شکستگی و  باشد.  متر می  10ها از يکديگر  متر و فاصله پروفیل  110ها تقريبا  طول پروفیل

اليه های  گسل تفکیك  و  احتمالی  حفرات  تعیین  مقاومتاحتمالی،  اساس  بر  عمق  ها  تا  می  15ويژه  از  متر  پس  باشد. 

 ها و تفسیر مقاطع در کنار هم وضعیت محدوده مورد کاوش قرار گرفت. سازی دادهوارون 
 

 ويژه، شکستگی، حفره، گرمسار شناسی، مقاومتژئوفیزيك، ساختارهای زمینهای کلیدی:  واژه 
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Abstract 

The Identification of fractures and cavities in civil construction is important in many ways. 

Among the various methods available to detect them, the resistivity method has been considered 

in the middle of the geophysical methods due to the good correlation between the electrical 

resistivity and the geological structure. The study area is located 5 km west of Garmsar. 

Depending on the conditions of the area, 10 profiles were designed with the Wenner array in the 

north-south direction. The length of the profiles is approximately 110 meters and the profiles are 

10 meters away from each other. The purpose of this study was to determine fractures and possible 

faults, to determine possible cavities and to discriminate layers based on electrical resistivity up 

to 15 m depth. After inverting the data and interpreting the sections, conditions of the study area 

was explored. 

 
Keywords: geophysic, geological structures, resistivity, fracture, cavity, garmsar 

 مقدمه      1

يا جريان  الکتريکی هایروش الکتريکی زيرسطحی های فراز جريان مستقیم و  برای بررسی خواص  متناوب کم  کانس 

ها و میزان شوری و ترکیب ها عمدتاً توسط تخلخل، نفوذپذيری، آب موجود درسنگ مقاومت ويژه سنگکنند.  استفاده می

يکی  ها سهم چندانی در هدايت الکترها و ماتريکس آنهای تشکیل دهنده سنگشود و معموال کانیها کنترل میامالح آب

)میلسوم،   همکاران،  2007ندارند  و  کری  مقاومت(.  2009؛  روش  زمینکاربرد  مطالعات  در  شامل  ويژه  اغلب  شناسی 

ها  های احتمالی و همچنین محل گسلها، موقعیت چین خوردگیشناخت ساختمان تکتونیکی، تعیین امتداد عمومی اليه

 (. 1395اين مطالعات قرار گیرند )نوروزی، توانند در راستای هدف های دارای شکستگی همه میو زون
 

 روش تحقیق      2

باشد و از  باشد. اين محدوده جز مناطق آبرفتی میکیلومتری غرب گرمسار می  5محدوده مورد مطالعه در فاصله حدود  
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پادگانه به  محدوده  اين  در  مشاهده  قابل  واحدهای  مخروطعمده  و  آبرفتی  میافکنههای  اساس    توانها  بر  کرد.  اشاره 

ها  پروفیل در بخشی از محدوده طراحی گرديد. فاصله پروفیل  10مشاهدات صحرايی و اهداف مدنظر ژئوفیزيکی، تعداد  

با در نظر گرفتن عمق بررسی مدنظر و وضوح باال جهت شناسايی حفرات و شکستگیمتر می  10از يکديگر   ها  باشد. 

زنی الکتريکی با آرايه ونر  متر جهت برداشت به صورت پروفیل  30و    25،  20،  15،  10،  7.5،  5،  2.5فواصل الکترودی  

 اين در ساخت شرکت پیشگام تجهیز بنیان استفاده شده است.    IPRSw-888طراحی گرديد. در اين مطالعه از دستگاه  

صحرايی گرديده است.  قرارگرفته و اين موضوع باعث سهولت در انجام عملیات   محفظه يك در گیرنده و فرستنده دستگاه

قابل شارژ می باتری  اين دستگاه يك  در  تغذيه  دارا منبع  را  باتری خارجی  از  استفاده  قابلیت  باشد. همچنین دستگاه 

سازی شدند.  وارون   Res2dinvها با استفاده از نرم افزار  های تمامی پروفیلها، دادهباشد. پس از تکمیل برداشت دادهمی

ها به عنوان نمونه آورده شده است ها، مقطع تغییرات مقاومت ويژه يکی از پروفیلتعداد پروفیل  با توجه به زياد بودن

های برداشت شده، حفرات )بازشدگی زياد زمین(  سازی دادهبا توجه به مشاهدات صحرايی و نیز نتايج وارون(.  1)شکل

های موجود )باز شدگی کم زمین( نیز با  تگیها و شکسويژه بااليی هستند و شکافايجاد شده در سطح دارای مقاومت

باشند. الزم به ذکر است که مقاومت ويژه  ويژه پايین به دلیل رطوبت و آب درون آنها قابل شناسايی میمقادير مقاومت

حفرات در حالت تئوری بی نهايت است اما با توجه به اينکه در واقعیت حفره مطلق وجود ندارد، مقاومت ويژه آن بطور  

های اين محدوده،  شود. بطور کلی طبق نتايج تمامی پروفیلبی در مقايسه با محیط اطراف در برگیرنده آن مشاهده مینس

متری وجود دارند و از اين عمق به بعد شرايط زمین پايدار است و در نتايج    5های موجود تا عمق  حفرات و شکستگی

 د. شوسازی روندی هموار برای زير سطح مشاهده میوارون 

 
 های برداشت شده ويژه يکی از پروفیلمقطع تغییرات مقاومت. 1شکل  

متری از ابتدای پروفیل را   25تا    22ويژه در فاصله بین  شود مقادير باالی مقاومتمشاهده می  1همانطور که در شکل

متری از ابتدای    50تا    45ويژه در فاصله بین  در آن ناحیه نسبت داد. همچنین تغییرات مقاومت  ایتوان به وجود چالهمی

ويژه در بخش انتهايی پروفیل نیز مربوط به  باشد. مقادير باالی مقاومتپروفیل مربوط به وجود چاهکی در آن ناحیه می

سازی تمامی  نتیجه وارون   Geosoftافزار  ده از نرمبا استفاتعدد حفرات ريز و درشتی است که در آن ناحیه وجود دارد.  

 (.2اند و نمايی سه بعدی از زير سطح بدست آمده است )شکلها در کنار يکديگر قرار داده شدهپروفیل

 های برداشت شده نمايی سه بعدی از پروفیل. 2شکل  
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 گیری نتیجه      3

پروفیل برداشت شده در اين محدوده، حفرات   10ويژه  های مقاومتسازی دادهبا توجه به بررسی مقاطع حاصل از وارون 

پايین  5از عمق  متری ادامه دارد.    5شود که تا حداکثر عمق  های متعددی مشاهده میو شکستگی تر چندين  متر به 

ها  ارند که بکر بوده و هیچ تغییرايی از نظر وجود حفرات و شکستگیويژه الکتريکی وجود دبندی مختلف از نظر مقاومتاليه

بندی نسبت مستقیم داشته و مربوط ويژه در کل اين محدوده با تغییرات دانهتغییرات مقاومت  در آنها ايجاد نشده است. 

تر بیانگر  ويژه پايیناومتتر و رس کمتر و مقبندی درشتويژه باالتر بیانگر دانهباشد. مقاومتبه تغییرات جنس خاک می

باشند. با توجه به اينکه در نزديکی محل مورد مطالعه چندين آبراهه وجود دارد، تر و درصد رس بیشتری میبندی ريزدانه

های ژئوفیزيکی  ها به مرور زمان نسبت داد. طبق تفسیر دادهبندی را در اثر جابجايی محل اين آبراههتوان تغییرات دانهمی

ويژه الکتريکی و نیز مشاهدات صحرايی به عمل آمده از منطقه، علت اصلی ايجاد اين حفرات ت شده با روش مقاومتبرداش

های شديد حجیم  های رسی در هنگام بارشها وجود مقدار قابل توجهی رس در خاک اين منطقه است. خاکو شکستگی

هايی  شوند و در نتیجه حفرات و شکستگیدگی میشهای خشکی، آب خود را از دست داده و دچار جمعشده و زمان

   دهد. شود رخ میهمانند آنچه در اين منطقه مشاهده می
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