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 ده  یکچ

توزیع مقادیر مقاومت ویژه تحت   ی ه قادر به مدلسازکاستوار است    ی وسسازکروش مع  ی بر مبنا   یکتریکال  یروش توموگراف

معدنی زغال    محدوده    ک در یدو بعدی    یکتریکال  یباشد. در این پژوهش، مطالعات توموگرافی م  یهر گونه شرایط توپوگراف

با استفاده از  و    یطراح  متر   400و طول متوسط    ی متر  50و با فواصل    باند زغال    موقعیت  بر   9در    پروفیل  13سنگ با  

 یحاصل از مدلساز   ی با تهیه مقاطع دو بعده است.  شدبرداشت    یدوقطب  - ی و دوقطب  یدوقطب  -یقطب  ی الکترود  های شیآرا

 شد.   ضخامت باند زغال تخمین زده RES2DINV وس با نرمافزار.کمع

و منطبق    ن ییپا  یکیبا مقاومت الکتر  های زون  هالیدر همه پروف  باًیتقرکه    دهدی برداشت شده نشان م  های ل ی پروف  یبررس

بال مرتبط با    یکیبا مقاومت الکتر  نهیبال وجود دارد. زم   یکیبا مقاومت الکتر  نهیزغالسنگ در داخل زم  ی باندها  تیبر موقع

و س  گمانه   استون    لتیماسه سنگ  با لگ  مقایسه  با  آمده  بدست  نتایج  تعیین  و  در  را  فوق  های حفر شده دقت روش 

 کند. پارامترهای توده معدنی زغال سنگ را تایید می

 دوقطبی  -توموگرافی الکتریکی، باند زغال، آرایش الکتریکی دو، : ید یلک یهاواژه
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Abstract 

The electrical tomography method is based on the inversion method, which is able to model the 

distribution of resistivity values under any topographic conditions. In this study, two-dimensional 

electrical tomography studies in a coal mineral range with 9 profiles on the coal band with distances of 

50 meters and an average length of 400 meters have been designed and harvested using polar-bipolar 

and bipolar-bipolar electrode arrangements. . By preparing two-dimensional sections obtained from 

reverse modeling with RES2DINV software. Coal bond thickness was estimated. Examination of the 

harvested profiles shows that in almost all profiles there are zones with low electrical resistance and 

corresponding to the position of coal bands inside the field with high electrical resistance. The field 

with high electrical resistance is associated with sandstone and siltstone. 
Keywords: electrical tomography, Charcoal band, Dipole-Dipole Array 
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 مقدمه    1

ژئوف توده  کی زیمطالعات  روی  ندارند  بر  مغناطیسی  که خاصیت  معدنی  از روش  عمدتاًهای  استفاده  انجام    کیژئوالکتر   های با 

.  (Butler and Sinha., 2012)  است   ی دوبعد  یکیالکتر  یروش توموگراف  ک،ژئوالکتری  محدوده  در  ها روش  نیاز تواناتر  یکی.  شودی م

که استفاده از    دهدینشان م  هاپژوهش   شود،ی انجام م  یمختلف  ی الکترود  های شیبا استفاده از آرا  یکیالکتر  یروش توموگراف

ناهمگن  در دوقطبی  -یدوقطب  یالکترود   شیآرا ناهمسانگرد  یمطالعه  .  (Rucker et al., 2009) است  توانا    اریبس  ای منطقه   ی و 

 داریناپا  های مطالعه زون  ی برا   یکیالکتر  یدر توموگراف  شیآرا  نیاز ا  شودی باعث م  های به ناهگن  ی الکترود  شیآرا  نیا  تیحساس

  نیاستفاده کرد. ا  زیشلومبرگر ن  -ونر  ی الکترود  شیاز آرا   توانیبه عمق کاوش بال وجود دارد، م  ازین  که  ی استفاده شود. در موارد

خشک و با   های ن ی سخت مانند زم  طیدر شرا  تواندی داشته و م  ییبال   گنالیو توان س  زیبه نو  گنالی نسبت س  یالکترود  شیآرا

 . (Beamish and White., 2011)  اشدداشته ب یبال، عمق نفوذ قابل قبول یکیمقاومت الکتر

 قی روش تحق    2

 ر ی به تصو  یعمق  ی و هم در راستا  یافق  ی هم در راستا  ،یک یالکتر  ژهیانجام و مقاومت و  ی روش مطالعه به صورت دو بعد  نیا

مختلف   شناسینیعوارض زم  ژهیکه در آن مقاومت و  شودیحاصل م  یکیالکتر  ژهیمقطع مقاومت و  کی  جهی. در نتشودی م   دهیکش

 ر یو سا  یشناس  نیزم  های نقشه  ،یدانمی  اطالعات  از  استفاده  با  هامقطع   نی. استشده ا  دهیکش  ریمتفاوت به تصو  های توسط رنگ

 شوند. -یدر مقطع مشخص م  یشناس  نیشده و عوارض مختلف زم ریاطالعات موجود، تفس

برداشت    یدانیم  های نرم افزار داده  نی. اشودیانجام م   Res2dinv  افزار  نرم  توسط  ها،داده  ی دو بعد  نورژنیا  سازی و مدل  پردازش 

 نیکمتر  ی مطالعه از روش معکوس ساز   نی)در ا  ی معکوس ساز  های کرده و با استفاده از روش  افتیشده را به فرمت مناسب در

 یکیاست که در آن مقاومت الکتر  ژهیمقطع مقاومت و  کیمدل،    ی. خروجدهدیرا انجام م  ی زمربعات استفاده شده است( مدل سا

منطقه مورد   یشناس  نیتوسط اطالعات زم  دبای  هامقطع   نای.  اندمجزا شده  گر یکدیمتفاوت از    های مختلف توسط رنگ  ینواح

 . ردیقرار گ ریتفس

هر    ی انجام و برا  پلیدا  -و پل    پلیدا  -پلیدا  ی الکترود  های شی با استفاده از آرا  برداری برداشت شده داده   های لی پروف  ت موقعی  در

با هدف    پلیدا  -پل  ی الکترود  شیبا استفاده از آرا   برداری شده است. داده  میترس  یکیالکتر  ی مقطع توموگراف  2تعداد    لیپروف

 شیبا استفاده از آرا  برداری و در مرحله بعد داده  یرسطحیبه عوارض ز  اسینگاه بزرگ مق   کیبه    دن یعمق مطالعات و رس  شیافزا

 صورت گرفته است.   توده معدنی ی رزولوشن بال رو به  دنیبا هدف رس پلیدا - پلیدا ی الکترود

 1شماره  لی پروف یکیالکتر یتوموگراف هایو شرح مقطع  یبررس   1- 2
  2و  1      ی هادر شکل  1شماره   لیپروف  ی برا  یکیالکتر  ژهیمقاومت و  های داده  ی دو بعد  ی حاصل از معکوس ساز  های شبه مقطع 

 اسی. مق دهدیرا نشان م  لیپروف  ی طول در راستا  ،یدر مقطع نشان دهنده عمق و محور افق  ی نشان داده شده است. محور عمود
 مقطع نشان داده شده است.   ریدر ز ژهیمقاومت و

  ل، یپروف  نیا  تیمتر برداشت شده است. در موقع  10  ی متر و فاصله الکترود  210  یبیبا روند شمال به جنوب با طول تقر  لیپروف
  هایداده  یحاصل از معکوس ساز  پلیدا  -و پل  پلیدا -پلیبرداشت شد. هر دو مقطع مقطع دا  پلیدا  -و پل  پلیدا  -پلیدو مقطع دا

استون منطقه است. دو    لتسی  و  سنگ  ماسه  به   مربوط  هامقطع   ی بال رو  یکیمقاومت الکتر  اب  یاست. توده اصل  یک یمقاومت الکتر
زغال شناخته    ی قرارگرفته مرتبط با باندها  لیپروف  ی ابتدا  ی متر  130و    70  های ¬تیکه در موقع  نییپا  یکیزون با مقاومت الکتر

. گسترش اندافته یدرجه گسترش    45تا    35حدود    بی متر دارند که با ش  6تا    4حدود    یزغال ضخامت   ی شده منطقه هستند. باندها
باند    ی. گسترش هندسشودیزده م  نتخمی(  متر  50  تا  30  حدود  هامقطع   نای  در)  هاتا عمق گسترش مقطع   یآنومال  نیا  یعمق

 در .  است  شده   داده  نشان  هامقطع   ی رو  2گمانه شماره    یبیت تقرینشان داده شده است. موقع  2شکل    های مقطع   ی زغال رو
 .شودی متر مشاهده م   16تا  12حدود  های گمانه باند زغال در عمق نیا تموقعی
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 پل یدا-پل   یالکترود شیبا استفاده از آرا 1شماره  لیپروف   یکی الکتر  یتوموگراف  هایداده   یحاصل از معکوس ساز  ی کیمقطع مقاومت الکتر. 1شکل 

 
 پل یدا-پلی دا  یالکترود شیبا استفاده از آرا 1شماره  لیپروف   یکی الکتر  یتوموگراف  هایداده   یحاصل از معکوس ساز  ی کیمقطع مقاومت الکتر. 2شکل 

 

 2شماره  لی پروف یکیالکتر یتوموگراف هایو شرح مقطع   یبررس   2- 2
 

متر برداشت شده است. در موقعیت این پروفیل،    10متر و فاصله الکترودی    190پروفیل با روند شمال به جنوب با طول تقریبی  
های  دایپل حاصل از معکوس سازی داده  -دایپل و پل-دایپل برداشت شد. هر دو مقطع مقطع دایپل  -دایپل و پل  -دو مقطع دایپل

ها مربوط به ماسه سنگ و سیلت استون منطقه است. دو  مقاومت الکتریکی است. توده اصلی با مقاومت الکتریکی بال روی مقطع 
( مرتبط با باندهای زغال  4متری ابتدای پروفیل قرارگرفته )شکل    135و    65های  زون با مقاومت الکتریکی پایین که در موقعیت 

اند.  درجه گسترش یافته  45تا    35متر دارند که با شیب حدود    6تا    4شناخته شده منطقه هستند. باندهای زغال ضخامتی حدود  
شود. گسترش  زده می متر( تخمین    50تا    30ها حدود  ها )در این مقطع گسترش عمقی این آنومالی تا عمق گسترش مقطع 

ها نشان روی مقطع   2نشان داده شده است. موقعیت تقریبی گمانه شماره    4و    3های  های شکلهندسی باند زغال روی مقطع
 شود.متر مشاهده می  16تا  12های حدود داده شده است. در موقعیت این گمانه باند زغال در عمق

 
 پل یدا-پل   یالکترود شیبا استفاده از آرا 5شماره  لیپروف   یکی الکتر  یتوموگراف  هایداده   یساز  حاصل از معکوس یک یمقطع مقاومت الکتر. 3شکل 
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 پلیدا- ی دایپلالکترود شیبا استفاده از آرا 5شماره  لیپروف   یکی الکتر  یتوموگراف  هایداده   یحاصل از معکوس ساز  ی کیمقطع مقاومت الکتر. 4شکل 

 یر یگجه ینت    3
ژئوالکتریک در محدوده معدنی کانی کربن طبس با استفاده از روش توموگرافی الکتریکی دو بعدی صورت پذیرفت، مطالعات  

ها و اطالعات زمین  گیری و گسترش طولی متفاوت در محدوده بر اساس خروجی نقشهموقعیت با جهت  9پروفیل در    13تعداد  
 شناسی و تکتونیک طراحی و برداشت گردید. 

های اکتشافی حفر شده  شناسی و تکتونیک منطقه در مجاورت گمانه توجه به وضعیت رخنمون باند زغال، زمین  ها باپروفیل
 اند. هدف از برداشت دیتای توموگرافی الکتریکی، بررسی وضعیت گسترش باند زغالسنگ در عمق است.بطراحی و برداشت شده 

زغالس باندهای  یافتن  و  ژئوالکتریک  مطالعات  انجام  )شامل  مبنای  زغال  باند  الکتریکی  مقاومت  اختالف  بر  حرارتی،  نگ 
دهد که زغالسنگ، شیل زغالی و شیل( نسبت به ماسه سنگ میزبان استوار است. زمین شناسی سایت محدوده معدنی نشان می 

بالیی   نسبتاًمقاومت الکتریکی    معموًلهای  های منطقه ماسه سنگ و تا حدودی سیلت استون هستند. این سنگ عمده سنگ
دارند. در مقابل باند زغال مقاومت الکتریکی پایین دارد. این اختالف مقاومت الکتریکی راهنمای اکتشاف در این مطالعات است.  

باعث افت مقاومت الکتریکی   (.. های رسی، برخی سولفیدها  ها )کانیها یا برخی کانی البته عوامل دیگری مانند برخی آلتراسیون 
با افزایش عمق، دقت و رزولوشن مطالعات ژئوالکتریک در این محدوده مشاهده نمی   شوند کهمی  باید توجه داشت که  شوند. 

 تواند یکی دیگر از منابع خطا در مطالعات باشد.  یابد. این موضوع می کاهش می 
مشابه  )متر  6تا   4ییر بین های مورد بررسی باندهای زغال با ضخامت متغنتایج مطالعات ژئوالکتریک نشان داد که در سایت

های مرتبط با باند  اند. شیب به دست آمده برای آنومالی شود( در عمق گسترش یافته های اکتشافی مشاهده می آنچه در ترانشه
های مختلف درجه است که با مشاهدات صحرایی انطباق کامل دارد. آنچه مشخص است باند زغال در مقطع  45تا    35زغال بین  

متر است که امتداد باند زغال تا    70تا    50ها، عمق مشاهده حداکثر  اهده این مطالعه وجود دارد. در برخی مقطع تا عمق مش
 شود. همین عمق مشاهده می 

کنند.  متری تایید می   20متر را در عمق    2( وجود باند زغال با ضخامت حدود  7های تکمیلی )گمانه شماره  برخی حفاری 
های خوانی دارد. عالوه بر این نتایج تصویربرداری )ویدئومتری( از داخل گمانهآمده توسط ژئوفیزیک هم  این نتایج با نتایج بدست

 کنند. ( را تایید می7اکتشافی به وضوح وجود باند زغال و رگه زغال اقتصادی )بویژه در گمانه شماره 
سترش باند و رگه زغالسنگ اقتصادی )ضخامت  جمع بندی نتایج مطالعات ژئوفیزیک )شامل توموگرافی الکتریکی( وجود و گ

 کند. های حفر شده تایید می متر و بالتر( را در موقعیت گمانه  2حدود 
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