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  چكيده 
 باشد و مطالعات قبل و بعد از احداث سد از اهميت بسزايي برخوردارهاي كشوري ميسد سازي از مهمترين و بزرگترين پروژه

هاي غيرمخرب و سريع بمنظور هاي ژئوفيزيكي يكي از روشمختلفي براي مطالعات سد وجود دارند كه روشهاي روش. است
جهت  غرب ايران  واقع درساختگاه سد در مطالعات توموگرافي الكتريكي  در اين تحقيق، از. باشدمطالعات ساختار سد مي

به منظور . صورت گرفته است احي خشك از بخش هاي آبدارتفكيك واحد گابرو از بخش هاي خرد شده افيوليتي و تفكيك نو
برداشت مقاومت ويژه و قطبش القايي به صورت  فيت و دقت بيشتري برخوردار باشند،داده هاي برداشت شده ازكياينكه 

عه، به نقشه در همچنين از اهداف ديگر اين مطال .انجام گرديددايپل و گراديان - از آرايه هاي دوبعدي دايپل با استفادههمزمان 
هاي ژئوفيزيكي، مقاطع تفسير در نهايت، براساس پردازش و تفسير داده. باشندهاي احتمالي موجود در منطقه ميآوردن گسل

 .هاي احتمالي به تصوير در آمدندژئوفيزيكي در يك نماي سه بعدي بهمراه گسل

  
  ختگاه سدمقاومت ويژه الكتريكي، قطبش القايي، گسل، سا :هاي كليديواژه
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Abstract 
Dams are among the largest and most important projects in civil engineering which studies before and after the 
construction of the dam has a great importance. There are various methods to dam studies that geophysical 
methods are one of the most non-destructive and rapid methods for assessment of dam structures. In this 
research, electrical tomography studies were carried out at dam site in the north of Kermanshah to separate the 
gabbro unit from ophiolite crushed sections as well as separating dry areas from water-bearing zones. Resistivity 
and induction polarization were performed simultaneously by using two-dimensional arrays of the dipole-dipole 
and gradient arrays in order to obtain the better quality and high accuracy of the collected data. The main 
purpose of the study is to map possible faults. Finally, based on the processing and interpretation of geophysical 
data, the geophysical interpretation section was depicted in a three-dimensional view. 
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  مقدمه    ١
 ، ارزيابي يكپارچگينشت آبارزيابي : فرد از قبيلچالش هاي منحصر به ناسي در سايت هاي سد، ي زمين شپيچده هايمحيط

در  ).٢٠٠١پانتلو و همكاران، (خمين خطر لرزه اي را ارائه مي دهد و ت سازه سدشيب، شرايط  شرايط، ساختار زمين شناسي
روش . كنندها فراهم ميدر اين زمينهبراي مطالعات  يو اطالعات ارزشمند سريعهاي هاي ژئوفيزيكي پاسخروش  اين راستا،

ها منظور مطالعه ساختگاه سدها،  و تعيين محل گسلها بهترين و سريعترين روشمقاوت ويژه الكتريكي دو بعدي يكي از رايج
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شارژ ر مقاومت ويژه و با در نظر گرفتن تغييرات در روند مقاديدر اين مطالعه ). ٢٠١٧كامارئو و موريرا، (باشند و نشت آب مي
يكي از مهمترين مزيت . و ساختار زمين شناسي موجود در منطقه شده استآنومالي هاي پذيري الكتريكي سعي به تعيين 

توموگرافي الكتريكي دو بعدي نسبت به روش سونداژزني در اين است كه در روش توموگرافي دو بعدي عالوه بر نشان دادن 
قبل از انجام همچنين اين روش ). ١٣٩١آزادي جو، (دهد ، تغييرات در جهت افقي را نيز نمايش ميتغييرات قائم مقاومت ويژه

در اين تحقيق، با . تواند در كاهش حجم عمليات نقش بسزايي ايفا نمايدمي يتشافاك يگمانه ها يو حفار كيمطالعات ژئوتكن
موقعيت ناپيوستگي ها مانند همبري  با نتايج زمين شناسي، تحليل و تفسير نتايج حاصل از توموگرافي الكتريكي و تطابق آن

  .نداهها و گسل خوردگي هاي احتمالي مشخص شد
 
  روش تحقيق    ٢

با توجه به نياز به بررسي شرايط . از روش توموگرافي الكتريكي استفاده شد در غرب ايران در مطالعات ژئوفيزيك ساختگاه سد
پروفيل  ٩دايپل و گراديان به كار گرفته شد كه در مجموع -تر، آرايه هاي دايپلم ١٥٠زمين شناسي زيرسطحي تا عمق 

IP/RS )دايپل كمترين -در مورد آرايه دايپل. برداشت شد) پروفيل عمود بر مسير رودخانه ٥پروفيل موازي مسير رودخانه و  ٤
متر با حداكثر پرش  ٨٠و  ٦٠،٤٠،٢٠ترودي متر بود كه براي رسيدن به عمق مورد مطالعه از فواصل الك ٢٠فاصله الكترودي 

پهنه . هاي برداشت شده نمايش داده شده استهمراه پروفيلنقشه زمين شناسي منطقه به ١در شكل . گام استفاده شد ٨تا 
به طور عمده  و دگرگونه ينفوذ يسنگ هاو  پالئوسن- ييكرتاسه باال يشيگودال فل يپهنه هاي، كيتكتون- يتيولياف زهيآم

  .ل دهنده واحد هاي زمين شناسي در محل سد هستندتشكي
  

 

  

  .نقشه واحدهاي زمين شناسي و گسل خوردگي احتمالي موجود در ساختگاه سد ني آباد. ١شكل 
  

نماي ديد سه بعدي از مقاطع . صورت گرفت Res2D.invها در نرم افزار ها، معكوس سازي دادهپس از پردازش  و تلفيق داده
با اين نماي سه بعدي از طرفي مي توان . آورده شده است ٣تا  ٢در شكل هاي  ٩تا  ١حاصل از پروفيل هاي IP/RS دوبعدي 

و محل آنومالي ها را مشاهده نمود و از طرف ديگر صحت و دقت برداشت، پردازش و تفسير داده ها را  IP/RSتغييرات مقادير 
ن با روند تغييرات مقادير مقاومت ويژه در محل تالقي پروفيل ها با توجه به موقعيت پروفيل ها نسبت به يكديگر و همچني

در اين مقاطع روند افزايشي مقادير مقاومت ويژه در محدوده مورد مطالعه با طيف رنگي آبي تا قرمز نشان داده شده . سنجيد
وقعيت پروفيل ها و محل تالقي همانطور كه در شكل ها مشاهده مي شود روند تغييرات مقادير مقاومت ويژه با توجه به م. است

بر اساس پربندهاي مشاهده شده، اليه هاي مختلف زمين شناسي تفكيك شده . آنها، صحت و دقت نتايج را تائيد مي نمايد
  .همچنين در اين مقاطع موقعيت گسل هاي احتمالي به صورت خط چين قرمز رنگ مشخص شده اند. است
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  .به همراه موقعيت گسل خوردگي هاي احتمالي ٩تا  ١روفيل هاي نماي سه بعدي مقاومت ويژه پ. ٢شكل 
  

N

  
  

 .٩تا  ١ يها ليپروف شارژپذيري يسه بعد ينما. ٣شكل 

 
گابرو  ،)CM(مالنژافيوليت  ،)Kph1(اسليت - گستره واحدهاي زمين شناسي فيليتتفسير، سه بعدي مقطع نماي  ٤شكل 

)Gb ( اين نما مشخص مي كند كه واحد فيليت. احتماال آبدار را نشان مي دهدو مرز تقريبي بين آنها و همچنين زون هاي-
اسليت در جناح راست رودخانه گسترش دارد و با حركت به سمت رودخانه به واحد مالنژافيوليت مي رسد كه مرز بين اين دو 

نژ افيوليت قرار گرفته و در جناح چپ و پايين دست رودخانه گابرو روي واحد مال. به صورت گسل خوردگي تراستي مي باشد
  .با حركت به سمت باالدست رودخانه، واحد مالنژافيوليت در سطح زمين مشاهده مي شود

N

 
  .گستره واحد هاي زمين شناسي در ساختگاه يسه بعدتفسير  ينما. ٤شكل 

 

 رودخانه
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  گيرينتيجه    ٣
 نيزم طيشرا ييو شناسا يابيه منظور ارزب در محل ساختگاه سد يكيالكتر يدوبعد يمطالعات ژئوفيزيك به روش توموگراف

قبل  ،يكياكتشافات ژئوتكن اتيحجم عمل يساز نهيبه منظور به اين مطالعات. ي انجام شدمتر ١٥٠تا عمق  يرسطحيز يشناس
 تيوضع يياساس به منظور شناسا نيبر ا. صورت گرفته است ،يتشافاك يگمانه ها يو حفار كياز انجام مطالعات ژئوتكن

منطقه در مجاورت  يو گسل ها يتيوليگابرو با واحد افمرز توده  ،ييتوده گابرو رسطحيگسترش ز ييشناسا ژهيبه و يرسطحيز
مرز بين سازندها،  محل , به نتايج حاصل از پردازش و تفسير با توجه. به اجرا درآمد كيزيژئوفمحدوده ساختگاه، مطالعات 

از منطقه و نتايج تهيه شد كه  در نهايت نماي سه بعدي .ع مشخص شدگسلهاي احتمالي و محل زونهاي خردشده در هر مقط
همچنين محل بستر رودخانه در . در اين نماي سه بعدي ، روند گسل ها و كشيدگي سازندها كامال يكديگر را تاييد مي كنند

  .اين مقاطع بصورت واضح قابل مشاهده و تشخيص است
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