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  چكيده 
آباد خرمكيلومتري شمال خاوري شهر  ٤٠ در غار زرين آبادهاي كارستي محدوده آهك يكيوالكترمقاله به مطالعات ژئ يندر ا

هاي كارستي اين محدوده از نظر دارا آهك. پرداخته شده استو اتصال به جرم  يكيالكتر يژهمقاومت و هاي با استفاده از روش
هايي ديگر ها و بررسي احتمال وجود حفرهاين آهكالعه مط يبرا .باشندبودن پتانسيل جذب گردشگر بسيار حائز اهميت مي

مورد  يهآرا. شده است انجام يلپروف ١٦در راستاي  و اتصال به جرم يكيالكتر برداشت هاي مقاومت ويژه در پيرامون آن،
هاي رخيمها نهپس از پردازش داد .قرارگرفته است يرهاي حاصل مورد پردازش و تفسداده .استCRSP مطالعه  يناستفاده در ا

هنجاري ترين بيدهد كه مهمنتايج حاصل نشان مي .ندشده ا يهته پتانسيلهاي هم افزون بر آن نقشهو  يكيالكتر يژهمقاومت و
هاي كارستي شامل شمار همچنين به احتمال زياد هر يك از محدوده. در باالي غار بدست آمده است ١در محل پروفيل شماره 
توان  با توجه به نتايج به دست آمده مي. بزرگ هستند كه به صورت النه زنبوري با يكديگر پيوند دارندزيادي حفره كوچك و 

  .گفت كه اين محل پتانسيل تبديل به يك محدوده گردشگري به عنوان يك غار با قابليت تفريحي و قايقراني را دارد
  ، خرم آبادغار زرين آبادجرم كارست، ژئوالكتريك، مقاومت ويژه الكتريكي، اتصال به  :هاي كليديواژه
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Abstract 
This paper is devoted to geoelectrical studies in karstic limestones of Zarinabad cave located in 40 km east of 
Khoramabad district, western Iran, using electrical resistivity and mise-a-la-masse methods. The karstic 
limestones of this area have considerable potential in attracting tourists. In order to investigate these zones and 
thus seek the probable presence of other cavities around them, 16 electrical profiles were designed and 
surveyed. The CRSP as a reliable array was applied in this study. The Obtained data were then processed and 
interpreted. After that, electrical resistivity sections as well as Equipotential curves were acquired. The results 
indicate that the most important anomalies have been appeared at the locations of profile P1 and P2 above the 
cave. It is also possible that each of the karstic areas contains a number of small and large cavities that are 
linked together like a beehive. As a result, this area can be converted into a tourism area in the future with the 
aim of entertainment and boating because of containing high level water. 
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  مقدمه  ١
چيده در زيرزمين به و يك واحد هيدروژئولوژي پي شناسي هاي زمينترين پديدههاي كارستي يكي از مهمكارست و حفره

شكل ) معموال سنگ آهك و دولوميت( آيند كه معموال توسط فعاليت انحالل آب بر روي سنگ بستر كربناتهحساب مي
  .)Bin., 2017( گيرند مي

ها نقش مهمي در  كارست). Novas et al., 2017(شود  ها براي اهداف متعددي استفاده مي هزاران سال است كه از كارست
ها با توجه به سازند  افزون بر اين بسياري از اين كارست. هاي آهكي از نظر تامين آب دارند اي سخت و به ويژه آبخوانه آبخوان

 هاي جذب گردشگر براي منطقه باشند ترين پتانسيل توانند يكي از مهم هاي پيچ در پيچ براي قايقراني مي هاي آهكي و داالن
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)Novas et al., 2017 .(هاي در  ترين منابع درآمد زا براي مناطق مختلف جهان بخصوص كشور ها يكي از مهم امروزه كارست
  ). Gillieson., 2009(باشند  حال توسعه مي

ي  ي آن براي زمان مواجهه با كمبود آب، داراي پتانسيل استفاده به عنوان يك مجموعه افزون بر استفادهغار زرين آباد     
تواند براي چندين  توريستي، مجموعه اي است كه مي-جه به اينكه يك مجموعه تفريحيبا تو .باشد گردشگري مي-تفريحي

به يك مجموعه گردشگري توجيهي اقتصادي  غار زرين آبادسده مورد بهره برداري قرار گيرد، سرمايه گذاري در زمينه تبديل 
  ).١٣٩٠، .رمضي و همكاران(دارد 

 .ه از نظر تعداد، ژرفا، ابعاد، پيوند يا عدم پيوند با يكديگر، مورد مطالعه قرارگيرندهاي اين منطق ها و حفره لذا الزم است كارست
-Martínez(هاي ژئوفيزيكي هستند  ها استفاده نمود روش ها براي مطالعه كارست توان از آن هايي كه مي ترين روش از مهم

Moreno., 2014.( در اين پژوهش از روش . ت همراه نبوده استدر اين محدوده قبال مطالعاتي انجام شده كه با موفقي
به عنوان روش اصلي و از روش اتصال به جرم به عنوان روش كمكي براي بررسي  CRSPمقاومت ويژه الكتريكي با آرايه 

  .ها و حفرات كارستي استفاده شده است كارست
  
  محدوده مورد مطالعه  ٢

 اين محدوده .واقع است زرين آبادي به نام روستايي شهرخرم آباد و در كيلومتري شمال خاور ٤٠در فاصله حدود  غار زرين آباد

شود وجود  غارخارج ميدهانه هاي آهكي واقع شده و در بخش شمالي آن يك چشمه كه از  يك منطقه كوهستاني شامل قلهدر 
تر  حد معيني پايينفصل تابستان سطح آب آن از در فصل بهار است و در  يدرخور توجه يآبده يچشمه دارا نيا. دارد
     .ها هوا ماليم است اين محدوده در زمستان سرد و معموال پوشيده از برف است ولي در تابستان روزها گرم و شب .رود نمي

 

 
  مطالعه موقعيت جغرافيايي محدوده مورد. ١شكل

  روش تحقيق   ٣
ي  مورد مطالعه و اهميت شناخت كامل گستره ي هاي كارستي، وسعت محدوده هاي هندسي و الكتريكي زون با توجه به ويژگي

 CRSPاز اين رو روش جديد . توانست به نتايج مطلوبي برسد هاي معمول به تنهايي نمي جانبي و عمقي غار هيچ يك از روش
استفاده  يو در كنار آن از روش اتصال به جرم به عنوان روش كمك طراحي و مورد استفاده قرارگرفت يبه عنوان روش اصل

 ). Ramazi, Mostafaie., 2012(ستاده ش

  

  طراحي برداشت هاي ژئو الكتريكي  ٤
به شمال  ليتما يبا اندك يباختر_يخاور بايتقر يمتر و راستا ٦٠٠طول حدود  با ليپروف ١٦ يكيژئوالكتر يبرداشت ها يبرا

از دهانه  ليپروف نينخست صلهمتر و فا ٣٠حدود  گريكديها از  ليپروف نيفاصله ا. شدند يطراح ،يجنوب خاور_يباختر
  .متر بوده است ١٠ها  لياز پروف كيهر يبر رو يريفاصله نقاط اندازه گ. متر است ٢٠غار حدود  يخروج
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  پردازش و تفسير داده ها  ٥
  جرم بهتفسير داده هاي اتصال  -١-٥

 ٢و در شكل هيها ته مربوط به آن ليپتانس قرار گرفته و نقشه هماتصال به جرم مورد پردازش  يحاصل از برداشت ها يها داده
 يدگيكش ياز محل غار به طرف جنوب باختر ليپتانس هم يها شود، خم يم دهيد ٢گونه كه در شكل  همان .ارائه شده است

 ياست كه برداشت ها يگفتن.محدوده مورد مطالعه باشد يبرگسترش كارست در جنوب باختر يليتواند دل ينكته م نيا. دارند
    ماه انجام شده است كه سطح آب باال بوده و حفره ها پر از آب بوده اند بهشتيبه جرم در ارد اتصال

  

  
   نقشه هم پتانسيل حاصل از برداشت هاي اتصال به جرم .٢شكل 

  تفسير داده هاي مقاومت ويژه  -٢-٥
هاي  ها و نقشه يمرخدن اطالعات مورد نظر نبراي به دست آور. ها تهيه شد هاي مقاومت ويژه الكتريكي در راستاي پروفيل نيمرخ

   .شدند يربه دست آمده تفس
  

  
 P2 و P1ظاهري الكتريكي در راستاي پروفيل هاي نيمرخ مقاومت ويژه  .٣شكل 

  

 ١پروفيل ). ٣شكل (باشد  گمانه الكتريكي برداشت، مي ٥٤متر و  ٥٣٠با طول تقريبي  ١در راستاي پروفيل  ١نيمرخ شماره 
 ٣در شكل . شود قرار دارد الي محدوده و بر روي تپه اي كه روي رخنمون سطحي غار كه چشمه از آن خارج ميدر بخش شم

باشيم كه با رنگ نارنجي تا قرمز مشخص  هاي كارستي است مي به خوبي شاهد وجود آنومالي مورد نظر كه همان وجود حفره
شود ابعاد اين  همانطور كه مشاهده مي. از ابتداي پروفيل قرار داردمتري  ٣٠٠محل غار در اين نيمرخ در فاصله حدود . شده اند
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هاي كوچك  با درزه و  هاي حاوي حفره تر و زون هاي كوچك حفره در حد چندين متر است و در پيرامون آن نيز حفره
اي پروفيل ثبت شده متري از ابتد ٢٦٠ها در فاصله حدود  ترين آن هاي بزرگ ديگري پيرامون غارگسترش دارند كه مهم شكاف
 .است

ها با دور شدن از  هنجاري شباهت دارد تنها از شدت بي ١نيز شرايط كم و بيش به نيمرخ شماره  ٣و ٢هاي شماره  نيمرخ
شود به  نيز ديده مي ٤اين روند كاهش شدت بي هنجاري در پروفيل  شماره . )٣شكل( رخنمون سطحي غاركاسته شده است

  .گسترش دارد، در اين محل گسترش ندارد ٢و  ١هاي  غار با آن شكل و ابعادي كه در پروفيلگونه اي كه مي توان گفت 
  
  گيرينتيجه    ٣

  تطابق خوبي با  اتصال به جرمهاي  اي رسيده و نقشه حاصل از برداشت ارزنده  ايجبه نت جرم به اتصالبرداشت هاي
تواند به عنوان روش كمكي پيش از روش  رد و مينيمرخ هاي حاصل از برداشت هاي مقاومت ويژه الكتريكي دا

 .مقاومت ويژه الكتريكي در اكتشاف آهك هاي كارستي استفاده شود

 هاي كارستي باشد تواند در ارتباط با حفره گير مقاومت ويژه مي افزايش چشم. 

 ومالي عمده در ارتباط با آن ٢توان  ميو نقشه هاي هم پتانسيل ي مقاومت ويژه ظاهري الكتريكي  ها با توجه به نيمرخ
آنومالي اصلي همانطوركه ذكر شد مرتبط با غار بوده و بر . گسترش كارست در محدود مورد مطالعه در نظرگرفت

 .نيز گسترش يافته است ٣و كمي از  ٢و١قرار دارد و اين غار تا پروفيل هاي  ٢و١هاي  روي پروفيل

 توان گفت كه به احتمال زياد  ها مي هاي انجام شده بر روي آن زشهاي مقاومت ويژه و كليه ي پردا با توجه به داده
) با ابعاد كوچك تر از متر تا چند متر(هاي كارستي شامل شمار زيادي حفره كوچك و بزرگ  هريك از محدوده

رسد  ز ميها به چند ده متر ني اما ابعاد برخي از اين محدوده. هستند كه به صورت النه زنبوري با يكديگر پيوند دارند
 .باشد لذا براي قايقراني و تبديل شدن به يك مكان تفريح در فصول پرآب سال مناسب مي
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