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  چكيده 
مي وابسته ساختگاه شناسي و ليتولوژيزمين شرايط به شدت به كه باشدمي عمراني مهم فعاليتهاي از يكي يساز تونل فرآيند

 تونل در محل ساختگاه شده خرد و خورده گسل مناطق نظير انگيز مخاطره مناطق شناسايي و بيني پيش همين علت به .باشد

 در. شوندمي بندي تقسيم تخريبي غير و تخريبي روشهاي كلي دسته دو به منظور اين براي كاربردي هايروش .است مهم بسيار

در اين . ها پرداخته شده استساختار زمين شناسي و گسل كمك روش غير تخريبي ژئوفيزيك به شناسايي حاضر به تحقيق
روش توموگرافي . ديدگرمطالعه از روش تلفيقي مقاومت ويژه الكتريكي و قطبش القايي به روش توموگرافي الكتريكي، استفاده 

شارژ پذيري و مقاومت  هاي ژئوفيزيكي در به نقشه در آوردن اطالعات زير سطحي براساسالكتريكي يكي از مهمترين روش
هاي همطالعات زمين شناسي صورت گرفته و نتايج حفاري در امتداد تونل حاكي از انطباق داد. باشدويژه الكتريكي مي

 .باشندتونل مي) چون ساخت(ناسي و ازبيلت توموگرافي با نقشه زمين ش

  . سازي، مقاومت ويژه الكتريكي، شارژ پذيري، توموگرافي الكتريكيتونل :هاي كليديواژه
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Abstract 
Tunneling process is one of the most important construction activities that heavily depends on the site 
geological conditions. For this reason, it is very important to identify and predict the geological hazardous zones 
such as faults and crushed zones at tunnel construction site. Applied methods for this purpose are divided into 
two general categories: destructive and nondestructive methods. A combination of resistivity and induction 
polarization, electrical tomography, is used in this study. Electrical tomography is one of the important 
geophysical methods, which is based on the mapping of sub-surface data of chargeability and resistivity.  
According to the geological studies and the drilling results along the tunnel, indicate that there is a good 
conformity between electrical tomography data with the geological map and the tunnel as built map. 
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  مقدمه    ١
ها تونل كارگيري به و احداث به بيشتر بشر تا شده باعث نقل و حمل مشكالت ديگر طرف از و آبي منابع به افزون روز نياز امروزه

 بسيار نيز هاپروژه قبيل اين در گذاري سرمايه طرفي از و گيرند قرار استفاده مورد هامدت بايد هاتونل كه آنجايي از .آورد روي

 و گذار سرمايه بيشتر اعتماد تونل، حفر زمان در كاهش ،مخاطرات ساختگاه تونل  دقيقتر هرچه لذا ارزيابي باشد،مي سنگين
تونل حفر مسير از شناسيزمين اطالعات آوردن دست به به منظور .باشدمي ضروري و الزم سازيتونل عمليات در ريسك كاهش

هاي توان به روشها مياز جمله اين روش .)١٣٩٣ق اسالم وهمكاران، صاد(است  گرديده ارائه متعددي هايروش ها،



 ١٠                                                                             سي با استفاده از توموگرافي الكتريكي در محل ساختگاه تونل در شرق تهرانمطالعه ساختار زمين شنا

هاي مقاومت ويژه الكتريكي و قطبش القايي از مهمترين و كاربردي هاي ژئوفيزيكي، به ويژه روشروش. ژئوفيزيكي اشاره نمود
ها و زونهاي خرد شده سلسازي ساختارهاي زير سطحي، تعيين گي براي مدلهاي هستند كه بطور قابل توجهترين روش

در تحقيق حاضر از روش توموگرافي الكتريكي به منظور مطالعه مناطق پر خطر و به ). ٢٠١٥لي و همكاران، (اند گسترش يافته
  . نقشه در آوردن ساختارهاي زمين شناسي استفاده شده است

  

  زمين شناسي منطقه    ٢
ليتولوژي  .هستندي فجن، كرج و قرمز بااليي سازندها: از تونل شامل مورد مطالعهشناسي در مسير  عمده زمين يسازندها

گسترش . باشد يمسنگ  ي آذرين، مارن و ماسهواحدها، شيل توفي، شيل آهكي،  يآذرآوارتوف، توفيت، : عمده منطقه شامل
اين سازند در . باشدمي توفي-توفي و واحد مارني عمدتاًمسير تونل شامل دو بخش  اي از هاي عمده اصلي سازند كرج در بخش

پذيري متوسط، در بخش توف شيلي و  داراي مقاومت در حد متوسط و تراوايي متوسط تا كم و فرسايش Ekm)(بخش توفي
ي ها توده Tgb)(درون واحد توفي سازند كرج. باشدپذيري بيشتر مي داراي مقاومت كمتر، تراوايي كمتر و فرسايش M)(شيلي

پذيري متوسط  اند كه داراي مقاومت زياد، تراوايي متوسط و فرسايشنفوذ نموده) گرانوديوريتي عمدتاًبا تركيب ( نيآذر
سنگ آهكي قرمزرنگ و  ستون متناوب با ماسهتليآجري رنگ نازك اليه و س اي قرمز مارن ماسهسازند قرمز بااليي، از . باشند مي

نقشه زمين شناسي منطقه در مسير تونل از ابتداي تونل  ١شكل . شده است چندگانه و گاهي گچ تشكيل از منشأ ييكنگلومرا
 .دهدمتري را نمايش مي ١٢٠٠تا طول 

  

 
 مقطع زمين شناسي در امتداد مسير تونل: ١شكل 

  

در و  ابتداييگسل در بخش اين . عنصر زمين ساختاري محدوده تونل است نيتر مهم عنوان به اصلي موجود در مسيرگسل 
بنابراين وجود . مابقي مسير تونل بر روي فراديواره اين گسل قرار دارد. شده است ها سنگباعث خردشدگي  تونلمحدوده پرتال 

  .انتظار است ي آن قابلها شاخهاي ناشي از گسل و  ي خردشده عمدهها پهنه
 
  روش تحقيق    ٣

از اين . ها بر روي سطح زمين است گيري سطح با انجام اندازه ويژه زير دست آوردن توزيع مقاومت هدف از پيمايش الكتريكي به
هاي  ويژه زمين به پارامتر مقاومت. )٢٠١٢بلمونت و همكاران، ( شود ويژه واقعي زمين تخمين زده مي ها مقاومت گيري اندازه
پيمايش . )١٩٩٩لوك، ( توابسته اس) شناسي، تخلخل، محتواي مايع و ميزان اشباع سنگ كاني: از جملهشناسي بسياري  زمين

هاي  هاي ژئوتكنيكي مورد استفاده قرارگرفته و در سال شناسي آب، معدن و بررسي ها در زمين ويژه الكتريكي براي دهه مقاومت
شناسي وجود ميدان الكتريكي در محيط زمين .كاربرد زيادي پيدا كرده است سازيتونلمحيطي و   اخير در مطالعات زيست

 ه فرآيندهاي شيميايي و الكتروشيميايي در مرز بين فاز جامد سنگ و سياالت موجود در خلل و فرج افزايششود كباعث مي
قطبش القايي مدتي پس از . گوينديافته و با جابجايي بارهاي الكتريكي ميدان ثانويه ايجاد شود كه به آن قطبش القايي مي

پديده قطبش القايي به ساختار مواد معدني و خواص الكتريكي محيط بستگي . ماندقطع جريان اوليه نيز در محيط باقي مي
گيري اختالف پتانسيل توسط هاي جريان و اندازهعمليات برداشت با تزريق جريان توسط الكتروددر روش ژئوالكتريك .  دارد



 هجدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران                                    ١٣٩٧ارديبهشت ماه  ٢٠لغايت  ١٨                                                                                     ١١

تانسيل پارامتر كنترل كننده عمق نفوذ و قدرت هاي جريان و پاز اينرو، موقعيت الكترود. گيردهاي پتانسيل انجام ميالكترود
 ٤٠و  ٢٠با گام دايپل -دايپل و پل-از آرايه تلفيقي دايپلاين تحقيق براساس هدف مطالعه در . )١٩٩٩لوك، ( باشدتفكيك مي

ت ويژه و مقاوم شارژپذيريهنجاري در عمق و به دست آوردن شبه مقطعي از مقادير  براي بررسي تغييرات و گسترش بيمتر 
  .باشدمتر مي ١٠٠٠در ضمن طول پروفيل برداشت  .ظاهري در محل ساختگاه تونل استفاده شده است

  

  

  
  و مقطع شارژپذيري الكتريكي) باال(مقطع مقاومت ويژه الكتريكي . ٢شكل 

  

القايي آرايه هاي تلفيقي، مقاطع مقاومت ويژه و پالريزاسيون   IP/RSيبا استفاده از داده ها ليحاصل از پردازش پروف جينتا
دامنه تغييرات مقادير مقاومت ويژه و . نمايش داده شده است ٢ دايپل به همراه توپوگرافي در شكل- و پل دايپل-دايپل

با توجه به روند . ميلي ولت بر ولت با طيف رنگي آبي تا قرمز رنگ نمايش داده شده است ٢٠تا  ٢از پالريزاسيون القايي از 
با توجه به تغييرات بارز در روند يكنواخت  ناپيوستگي هاو يا  هامت ويژه و شارژپذيري الكتريكي تشخيص گسل تغييرات مقاو

همچنين با در نظر گرفتن زمين شناسي محدوده مورد مطالعه، با استفاده از تغييرات .  مقادير مقاومت ويژه امكان پذير است
بنابراين در محدوده مورد . سانندگي باال را با دقت نسبتا خوبي مشخص كردروند پالريزاسيون القايي مي توان زون هاي با ر

هستند را مي  مطالعه، زون هايي كه مقاومت ويژه پاييني را نشان مي دهند و همچنين داراي مقادير پالريزاسيون القايي باال
به طبع زون هاي با مقاومت ويژه باال و . نسبت دادباشد، و مارن  آبدار و يا داراي شيل ايكه ميتواند توان به زون خرد شده

ج حاصل از حفاري نمايشگر نتاي ٣شكل . هستند )ي آذريناحتمالً توده( پالريزاسيون القايي پايين نشان دهنده زون مقاوم
  . است

  
 متر ٧٣٣مقطع حفاري در مسير تونل تا تراز . ٣شكل 



 ١٢                                                                             سي با استفاده از توموگرافي الكتريكي در محل ساختگاه تونل در شرق تهرانمطالعه ساختار زمين شنا

  گيرينتيجه    ٤
ها به منظور ها و همبريشناسي از جمله گسل زمين انگيز مخاطره نواحي بيني پيش ها،تونل طراحي در موجود مهم مسائل از

در اين مطالعه به منظور شناسايي مناطق مخاطره انگيز از روش غيرتخريبي توموگرافي . باشدجلوگيري از خطرات احتمالي مي
-توان عارضهتريكي ارائه شده، در تراز تونل مياساس مقاطع مقاومت ويژه و شارژ پذيري الكبر. الكتريكي بهره گرفته شده است

  : هاي ذيل را انتظار داشت
 ،٣٩٠در متراژ  در باالي تراز تونلهمچنين  .وجود دارد تونل ٨٦٠و ٢٠٠هاي حدودي در متراژ يهايگسلحضور احتمال 

. تراز  تونل قرار دارد  ٦٢٠تا  ٥٦٠حدود  درمتراژاصلي گسل ، احتماال , با توجه به روند پربندها. شودناپيوستگي مشاهده مي
هاي الزم در  احتياط ٦٠٠ تا ٤٥٠گردد در محدوده هاي متراژبا توجه به نتايج حاصله از پردازش و تفسير داده ها، پيشنهاد مي

 .هنگام حفاري صورت گيرد

شي از حضور زون خرد شده احتماالً ، ، نا٥٦٠تا  ٤٧٠كيلومتراژ در با توجه به مقاومت ويژه پايين و پالريزاسيون القايي باال 
، با توجه به مقاومت باال و شارژپذيري ٨٠٠تا  ٦٢٠در حد واسط كيلومتراژ . حاوي شيل و مارن و يا گچ مي باشدآبدار و يا زون 

منظور  پس از حفاري تونل و تهيه ازبليت مربوط به تونل، به .مقاوم حضور دارد ي پايين ، احتماالً زون دست نخورده ويكپارچه
راستي آزمايي، اطالعات حاصل از توموگرافي الكتريكي شامل مقاطع دوبعدي مقاومت ويژه و قطبش القايي با نقشه ازبيلت 

همانطور كه مشاهده مي شود مقاطع تفسير دوبعدي تطابق خوبي با نقشه زمين شناسي و ازبيلت در . تونل مقايسه گرديد
، تونل ٦١٨همپنين در متراژ . تونل گسل اصلي مشاهده شده است ٦١٨تا  ٥٦٩در متراژ لتبر اساس ازبي. امتداد تراز تونل دارند

  .وارد بخش توفي سازند كرج گرديد
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