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 ی کیژئوالکتر یربرداریتصو  در  ویژه روش مقاومت یهات یمحدود بررسی 
 1بنت الهدی امانت

 amanat@pnu.ac.ir، دانشگاه پیام نور، تهرانگروه فیزیک،  ،استادیار 1

 ده  یکچ

 یهاشرفتیپ  ریاخ  ی است. در سالها  یکیزیاکتشاف ژئوفپرکاربرد و بسیار با اهمیت در    ی هاروشاز    ژهیمقاومت و  ی ریروش اندازه گ

دق  ی اعمده ابزار  تکن  یدانیم   یبررس  یطراح  ق،یدر  براداده  یوارونگ  ی هاکیو  ژئوالکتر  ی ها  است.    یکیروش  گرفته  صورت 

به طور گسترده در کاربردها  ی چند بعد  یکیژئوالکتر  ی های بررس   ی و معدن  یکیدرولوژیه  ،یمهندس  ،یطیمح  ست یز  ی اکنون 

اشودی ماستفاده   با  و  نی.  مقاومت  روش  تصو  ژهیوجود  اندازه    داری ربریدر   ی دارا  میمستق  انیجر  یکی ژئوالکتر  ی های ریگو 

  ، یالکترود  ت یها، موقعداده  ت یف یک  ک،یو قدرت تفک  ییکتایریبه غ  توانی مآنها    نیترمهمکه از جمله    باشدیم  ییهات یمهدو

 ژهیمقاله ضمن اشاره به اصول روش مقاومت و  نیاشاره کرد. در ا   ی ناهمسانگرد  ،ی هموارساز   ،ی و داده بردار   ی ریاندازه گ  یطراح

 . میپردازیم هاتیمحدود نیا ی به بررس
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Abstract 

The resistivity survey method is one of the most widely used and important methods in geophysical 

exploration. In recent years, major advances have been made in instrumentation, field survey design, 

and data inversion techniques for the geoelectric method. Multidimensional geoelectric surveys are now 

widely used in environmental, engineering, hydrological and mineral applications. However, the 

resistivity method in imaging and direct current geoelectric measurements has limitations, the most 

important of which are non-coupling and resolution, data quality, electrode position, measurement and 

data collection design, smoothing, anisotropy. In this article, while referring to the principles of the 

resistivity method, we analyze these limitations. 

Keywords: resistivity method, geoelectric, anisotropic, constraint, resolution, data quality 

 مقدمه    1

صورت گسترده در روش به  نیاست. ا  یکیزی اکتشاف ژئوف  ی پرکاربرد و با اهمیت درهاروشاز    ژهیمقاومت و  ی ریروش اندازه گ

 یروش برا   نیبه کار گرفته شده است. ا  یو اکتشافات معدن  یشناسباستان  ،یکیدرولوژیه  ،یو مهندس   یطیمحستیمطالعات ز

در  ژهیروش مقاومت و ی استفاده تجار نیبه کار رفته است. از زمان اول ی لومتریتا ک ی متریلیم اسیکردن ساختارها از مق  ریتصو

  ی استفاده شده است. اما حت  ی بعد  ک ی  یروش نقشه بردار  کی روش اساساً به عنوان    نیاز ا  1980تا اواخر دهه    1920دهه    لیاوا 

 یاکننده متحول  ی هاشرفت یسال گذشته، پ   25ست. در  ین  قیدق  یبه حد کاف  ی بعد   کی  کردیرو  ز یمتوسط ن  یدگی چیبا پ  یدر نواح

 ی ها. برداشتشوندی انجام م نیصورت روت )امروزه به ی که برداشت دو بعد ی اصورت گرفته است به گونه  ژهیدر روش مقاومت و

 ی هادر برداشت یروزافزون ی هاشرفتیو توجه و پ روندی به کار م  دهیچ یپ یشناسن یبا زم یبه صورت گسترده در نواح ی سه بعد

ابتداصورت گرفته است.     ی چهار بعد از   یبه برخ  سپسو    میدار  ژهیروش مقاومت و  یکوتاه بر اصول اساس  ی مرور  در ادامه 

 .میپردازیمروش  نیا ی هاتیمحدود  نیترمهم 
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 ویژه روش مقاومت  یاصول اساس     2

  ک ی در    لیمحاسبه پتانس   ی . معموًل براشودیم   تعیینتوسط قانون اهم    یکیالکتر  لیو پتانس  انیجر   ،یکیمقاومت الکتر  نیرابطه ب

 ک یاز    ی ناش  لی پتانس  .شودیطبق معادله پواسون استفاده م   انیجر  یستگیبا پا  ب یاز شکل قانون اهم در ترک  ،وستهیپ   طیمح

 :دیآی مبه کمک رابطه زیر بدست   sxواقع در  ی نقطه ا انیمنبع جر
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در هر نقطه در سطح    لیپتانس  توانی م  ژهیمقاومت و  عیبار است. با دانستن توز  ی چگال  cjو    لیپتانس  φ  ژه،یمقاومت و  ρدر آن،    که

 ز یمتما  شودی است و آن را از مسئله معکوس  که در ادامه بحث م   میمسئله از نوع مستق   نیدر درون واسطه را حساب کرد. ا  ای

  یدو بعد  ی هامدل   ی . براشودی حل م  یخط  لتریعموماً با استفاده از روش ف  می ، مسئله مستق ی عد ب  کی  ی هامدل   ی . برام یکنی م

از    نی. همچنشودی همگن استفاده م  محیطکره در    ایاستوانه    رینظ  ی اساده   ی اختارهاس  ی برا  یلیتحل  ی هااز روش  ی و سه بعد

 محدود است که در  ییهاها به مدلاستفاده کرد اما کاربرد آن  تریکل  ی ساختارها  ی برا  توانیم   ی و مرز  یلیالمان تحل  ی هاروش

تفاضل    ی هااز روش  شتریها بداده  دانیم  ی مدلساز  ی برا.  شودی م  ی بندم یاز مناطق تقس  یسطح به تعداد نسبتاً اندک  ریها زآن

 ی سازسلول گسسته  ی اد یبه تعداد ز  نیزم  رسطحیها، زروش  نی. در اشودی المان محدود استفاده م  ومحدود و حجم محدود  

  ع ی توزدر    ل یپتانس  ی برا  قی راه حل دق  کی  توان ی م مناسب،    یمرز  طیو شرا  زی ر  یشبکه به اندازه کاف  کی. با استفاده از  شودی م

 شودی ( اصالح م1وجود داشته باشد معادله )  یقابل توجه  ناهمسانگردی که    ییهادر قسمت.  به دست آورد  ژهیمقاومت و  ده یچیپ

 است.  یوابسته جهت  ریاست که شامل مقاد  ی اسکالر باشد به صورت بردار یتابع کهنیا ی به جا ژهیکه در آن مقاومت و

  ی های ریگنامعلوم است. اندازه  یت یاست که کم  نی سطح زم  ر یدر ز   یکیالکتر  ژهیمحاسبه مقاومت و  ژهیاز روش مقاومت و  هدف

اختالف در    ی ریگ( و اندازهی فلز   ی هالهی)معموًل م  انیدو الکترود جر  قی از طر  نیدر زم  انیعبور دادن جر  قیاز طر  ژهیمقاومت و

و   انیمنبع جر  ی دارا  ژهیمقاومت و  ی ریگشکل، دستگاه اندازه  نیترساده . در  شودی مانجام    لیپتانس   ودولتاژ حاصله در دو الکتر

برای اندازه گیری   یاساس  ی ها. دادهشوند یها به حداقل چهار الکترود متصل م کابل   لهیولتاژ است که به وس  ی ریگمدار اندازه

و اختالف ولتاژ حاصله   نیشده به درون زم  قی ( تزرI)  انیجر  ل،یو پتانس  انیجر  ی الکترودها  تیعبارتند از موقع  مقاومت ویژه

(ΔVب اندازه1)شکل    لیپتانس  ی الکترودها  نی(  از طر   انیجر   ی های ریگ(. سپس   ژه یبه مقدار مقاومت و  ریرابطه ز  قیو ولتاژ 

 : شوند یم لی( تبدaρ) ی ظاهر
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شکل مسئله    ن یترساده   2دارد. در معادله    یبستگ  ل یو پتانس  انیجر  ی الکترودها  هیاست که به آرا  یهندس   بیضر   kدر آن،    که

حالت    لیو پتانس  انیجر   ی های ریگاز اندازه  ب یهر ترک  ی برا  ن یکه زم  شودی فرض م  معادله  نیوارون کردن ارائه شده است. در ا

الکترودها  یمختلف  ی هاهیها آرا سال   ولدارد. در ط  یهمگن   ن ی ترمتداول  1شکل      ابداع شده است. در  لیو پتانس  انیجر  ی از 

مختلف در مقالت مختلف مورد بحث قرار   یها هیآرا  بیو معا  هاتیاند. مزمربوطه ارائه شده   ی هندس  بیبه همراه ضرا  هاهیآرا

آن به هدف مورد نظر، نسبت    تیدارد که از آن جمله عبارتند از حساس  ی بستگ  ی به عوامل مختلف  هیاند. مناسب بودن آراگرفته 

  ان یچندگانه گراد  هی. آرایچندکانال   ستمیدر س  آناستفاده از    یکارآمد  راًیها و اخداده   یپوشش جانب  ،ی، عمق بررسیزبه نو  گنالیس

 شده است.  یطراح ی چندکانال ی هاستمیاستفاده در س ی ( برا1)شکل 

 

   ژهیروش مقاومت و یهاتیمحدود    2

  ،ی بعدکی  ژهیمقاومت و  ی ها عیتوز  ی منحصر به فرد برا  یجواب   ی وارون دارا   ژهیمقاومت و  مسئله:  کیو قدرت تفک  ییکتایریغ

  وستهیو ولتاژ به صورت پ  انیجر  ی هاعیکه اطالعات توز  ی ارانهیسختگ   طیدر درون مرز است اما تنها تحت شرا  ی بعدو سه  ی دوبعد

 رایاست ز  کتاینا  ی امر  ژهیوجود داشته باشد. در عمل، وارون مقاومت و  انیجر  قی رتز  ی مجموعه کامل الگوها  ی در مرز برا  قیو دق
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  یی هاکه پاسخ   ی اژه یمقاومت و  ی هاتعداد مدل   جه، ی. در نتشودی مپوشش دادن سطح استفاده    ی الکترود برا  یتنها از تعداد متناه

 ی سازغالباً منظم   (.2022کین تاهیاست )  یکی از    شی حاصل کند ب  ی ا دقت داده  یهامشاهده شده در محدوده  ی هاسازگار با داده

 شود.   تیتقو کیاز اندازه قدرت تفک شیجواب بدون از دست دادن ب ییکتایتا  شودی انجام م ی هموارساز سیبه شکل ماتر

 
 ا یتانیبر  یشناس  نیسازمان زمبر اساس  آنها یهندس  یو فاکتورها جی را ی الکترود یهاهیآرا از  یبرخ .1شکل 

 

 ن یحاصله به خاطر عوامل مختلف در معرض خطا هستند که ا  ژهیمقاومت و  ریو تصاو  شدهی ریگاندازه  ی هاداده:  هاداده  تیف یک

  ا ی(  شودی م  ییبال شناسا  یمقاومت تماس   قی )معموًل از طر  یالکترود  فیتماس ضع  ،ی ریگاندازه  لهیوس  ناشی از  معموًلخطاها  

مناسب الکترودها    ی سازده انتخاب و آما  قیمشکالت از طر  نی. اشوند ی م  جادیا  نی نامع  یخارج  ی اثرها   گریدو    ی الکترود  ی دگی قطب

 ی برا  ی ریگاندازه  ی هایتوال  ی ریبه کارگ  قیو از طر  ی سازمناسب قبل از وارون  ی لترهای، استفاده از فیکاهش مقاومت تماس  ی برا

استفاده از    نیب   یگذاشتن زمان کاف  قیاز طر  توانیرا م  یدگی. در عمل، قطبابدیی مکاهش    ی الکترود  یدگیقطب   ریکاهش تاث

 (.2021لینچنگ جیانگ کاهش داد ) لیپتانس  ی ریگو اندازه انیرعبور ج ی الکترود برا

داشته باشند.    ی شناخته شده و ثابت  تی موقع  ی کیژئوالکتر  شیو پا   اندازه گیری که الکترودها در    شودی م   فرضی:  الکترود  ت یموقع

الکترودها   قیدق  یابیت یموقع  است  ممکن  ادیز  ی اهیبا پوشش گ   ای  بداریش   اریبس  ی هان ی مانند زم  نی مختلف زم  طیشرا  ی البته برا

امر موجب    نیالکترودها جابجا شود. ا  ت یممکن است موقع  زهرلن یزمدر اثر    نیزم  ی داریناپا  شیدر پا   نی باشد. همچن  ی کار دشوار

که   ییکردهای(. رو2010چامبرز  دوطرفه کاهش داد )  ی کردن خطا  لتریآن را با ف  توانی که نم  شودی م  کیستماتیس  ی بروز خطا

تاث  ی برا هندسه   اثرها  نیا  ریکاهش  انتخاب  از  عبارتند  است  آرا  ی هااتخاذ شده  به خطاها  ی ا هیمناسب  کمتر    یت یموقع  ی که 

 . داشته باشد  تیحساس

 ی سه بعد  ی ربردار یتصو  ی هاشبکه  ی و برا   ی دوبعد   اندازه گیری   یطولن  اریخطوط بس  ی برااندازه گیری و داده برداری:    یطراح

  ار یممکن است به طول کابل بس  رایباشد ز  ی نشدن  ی و الکترودها ممکن است کار  هام یاستقرار س  کباریدر    های ریگانجام اندازه

یی دونوهو)   شوندی م  اندازه گیری مقاطع همپوشان    ازغالباً با استفاده    ی دوبعد  یطولن  اریخطوط بس  جهیشود. در نت  ازین   بلندی 

  ی جیها خط واحد به صورت تدرکه در آن  شوندی غالباً با استفاده از شبکه خطوط انجام م  ی سه بعد  ی های ریگاندازه  ( و  2012

ها از  داده  ی گردآور  یهاعبارتند از روش  شودیاثرها استفاده م   ن یکاهش ا  ی که برا  ی ریتداب.  شودیدر عرض سطح حرکت داده م

  ی ناهموار ی لترهایف مانند)  ی سازمناسب وارون  ی هاط یو مح متعامد  یخط  ی هاجهت   ،خط چندگانه(  ای)    ی غلتش امتداد  قیطر

 (.یافق ی قطر

با هموارساز  یسازوارون  کیتکنی:  هموارساز  معموًل است و    یکیژئوالکتر  ی ربرداریغالب در حوزه تصو  یکیتکن  ی محدودشده 

  یمهندس  ای  ی شناسن یسطوح مشترک زم  قی دق  تی موقع  ن ییرو بعضاً تع  نی. از اکند یم  جادیرا ا  متفاوتی  ژهیمقاومت و  ی هاعیتوز

قبل اطالعات  نبود  ا   ی کار  یرسطحیز  یدر  وارونستدشوار  بر  سطح   ی آشکارساز  ی برا  ی گرید   ی کردها یرو  قوی  ی ساز. عالوه 

 )چامبرز انیگراد هیبر پا ی ا لبه  ی با استفاده از آشکارسازها ری تصو لیعبارتند از تحل کردهایرو نیاند. امشترک به کار گرفته شده 
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  . ی کیزیژئوف  ی هاداده  گریمشترک با د  ی سازنو، واریمحدودشده جانب  ی سازوارون  ر ینظ  ی سازوارون  ی کردها یرو  گری( و د2010

به    توانندیبا اندازه سلول مدل کوچک هستند، نم  سهیکه در مقا  نیریبا کنتراست بال در سطح ز  ی های ناهمگون  ن،یعالوه بر ا

  ند یشده و مدل مقاومت در طول فرآ  ی ریگاندازه  ی هاداده  نی ب  ییمانع همگرا  توانندی م  نیشوند و بنابرا  ی سازمدل   قیطور دق

   شوند.  یوارونگ

کرد.   ی مدلساز  یدوبعد  ی سازبا وارون  قاًیدق  توانی( را نمی)از جمله توپوگراف  آفالین   ی بعدسه  ی ساختارهای:  بعدسه  ی ساختارها

توان با قرار دادن  یاثرها را م  نی(. ا2008  مری شوند )ن  ژهیمقاومت و  ی هاساختارها ممکن است موجب به هم خوردن مدل   نیلذا ا

کاهش    ده یچ یپ  ی هاط یدر مح  ی سه بعد  اندازه گیری   کردیه از روو استفاد  لیطو  ی خطوط به صورت عمود بر امتداد ساختارها

 داد.  

 تواند ی م  کند،یهمسانگرد را فرض م  طیمقاومت که شرا  یوارونگ  جینسبتاً ناهمسانگرد بر نتا  یحت  ی هاط یمح  ریتأثی:  ناهمسانگرد

اتصال،    ،یشکستگ  عبارتند از  ی ناهمسانگرد  ی شناسن یمعوامل ز  معموًلکند.    جادیا  یکیالکتر  ی ها در توموگرام  یتوجهاعوجاج قابل

نوعاً با استفاده    ی ناهمسانگرد  ی (. آشکارسازهالیشو    هاسنگتخته    ی قو  یی)به عنوان مثال همراستا  یو پارچه سنگ  ی بند  هیل 

سطح به گمانه    ی ربردار یتصو  ی هاهیاستفاده از آرا  دیشا  کردی رو  نیتر. البته موثرشودی انجام م  ی و مربع  افقی  هیآرا   ی هاکیاز تکن

  ت یحساس  یافق   ی بندهیشبه قائم مانند ل   ایتقارن قائم    ی مرتبط با محورها  ی به ناهمسانگرد  یسطح  ی ها هیباشد که بر خالف آرا

 (. 2010 نهالگیدارند )گر
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 رسطح یروش از ز  نیکه با ا  یریصورت گرفته است. تصاو  یکی در روش ژئوالکتر  ی ریچشمگ  ی ها شرفتیپ  طول سالهای اخیر  در

  رییکه با زمان تغ  ی سه بعد  ده ی چیپ  ی گرفته تا ساختارها  ی بعد کی  شدهی بندهیل   ی سه بعد  ی هاشامل مدل   دیآی به دست م 

است که    ی اجاافتاده   کیتکن  یکیاکنون روش ژئوالکترهم .  شوندی م  ترنانه یبواقع  ی شناسن ی از نظر زم  ی اندهیبه صورت فزا  کنند ی م

مورد    یو هم در مناطق آب  نی هم در سطح زم  یکیدرولوژیو ه  ی مهندس  ،یطی محست یز  ،یمعدن  تبه صورت گسترده در اکتشافا

نیز روبرو است   ییهاتیمحدودروش ژئوالکتریکی مقاومت ویژه اما این روش با    ی هاتیمزعلی رغم تمام    .ردیگی استفاده قرار م

با   کیقدرت تفک  عیکاهش سر  یکیروش ژئوالکتر  تیمحدود  نیتربزرگ   که در این مقاله بطور کلی مورد بررسی قرار گرفت.  

واقع در مجاورت محل   یرسطحیز  ی هااز الکترود  دهبا استفا  یتا حد  توانی را م  تیمحدود  نی فاصله گرفتن از الکترودهاست. ا

   حل کرد. یسازمدل وارون  ی محدودساز ی )در صورت وجود( برا  ی کیو ژئوتکن یکیزیژئوف ی هاداده گریمورد نظر و استفاده از د
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