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پیش بینی یک گسل در وسط محدوده مورد مطالعه، با استفاده از آرایش شلمبرژه در 

 کرمانشاه، ماهیدشت
 

 2آهی فرآذین  ،1محمد عباسی
 mohamad.abbasie@yahoo.com، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، کارشناس ارشد ژئوفیزیک 1

 azinahifar@yahoo.com، عضو هیئت مدیره انجمن زمین شناسی ایران)آرین زمین(،   پارس  مرکز پژوهشی، دکتری زمین شناسی2

 ده  یکچ

رود. در این مطالعه با استفاده از این  ها به کار می اکتشاف آب و تعیین عمق لیهآرایش شلمبرژه در روش ژئوالکتریک برای  

زمین مورد مطالعه تعیین گردید و مشخص شد لیه اول در قسمت شمالی زمین حضور ندارد. اختالف  ی هاهیل آرایش ضخامت  

، در دو قسمت شمالی و جنوبی زمین حدود بیست متر تخمین زده شد که این  باشدی مهای آهکی  عمق لیه بعدی که سنگ 

شناسی این منطقه نیز تطابق دارد و جه با نقشه زمین . این نتیکندی مموضوع عبور گسل از میان محدوده مورد مطالعه را تایید  

 دهد. موفقیت آرایش شلمبرژه در پیش بینی محل گسل را نشان می 

 آرایش شلمبرژه، گسل، ژئوالکتریک، اکتشاف، منابع آب، لیه زمین شناسی : ید یلک یهاواژه
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Abstract 

Schelmberge arrey is used in geoelectrical method to explore water and determine the depth of layers. 

In this study by using this arrey, the thickness of the layers of the studied land was determined and it 

was found that the first layer is not present in the northern part of the land. The difference in the depth 

of the next layer, which is limestone, is estimated to be about twenty meters in the northern and southern 

parts of the earth. This result is also consistent with the geological map of this area and shows the 

success of the Schlumberger arrey in predicting the fault location. 
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 مقدمه    1

باشد. این آرایش با تخمین ها برای اکتشاف آب زیرزمینی استفاده از روش ژئوالکتریک و آرایش شلمبرژه می یکی از بهترین روش

بخوان نیاز به  آبرای تعیین میزان آبدهی یک    تواند اطالعات خوبی از عوارض زیرسطحی را ارائه دهد.های زمین می عمق لیه

تواند با مشخص نمودن میزان توسعه آبخوان  ( این روش می2007سوپیس و پانتلیس،  )  محاسبه پارامترهای هیدرولیکی آن داریم

یط  شناسی و به دست آوردن پارامترهای اساسی بین پارمترهای ژئوفیزیکی و هیدروژئولوژیکی محو تعیین ساختارهای زمین 

کاربردهای   نیترمتداول (.  2007آسفهانی،های زیرزمینی استفاده شود )آبخوان، به منظور افزایش اطمینان در مدل سازی آب

( آبخوان  مرز  و  ضخامت  عمق،  تعیین  هیدروژئولوژیک،  مطالعات  در  الکتریکی  زیرزمینی  1969زهدی، سونداژ  آب  آلودگی   )

توان  ( هستند. همچنین در آرایش شلمبرژه می 1998یاداو و ابوالفضلی،هیدرولیک آبخوان )( و هدایت  1976و کلی،  2001کایا،)

ها در فاصله کم به برآورد گسل پرداخت که در این مطالعه  های مختلف و اختالف زیاد این عمقبا استفاده از تخمین عمق لیه

 روی این مساله متمرکز شدیم. 
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 قی روش تحق    2

اسالم آباد غرب و در واحدهای آهکی قرار دارد که این لیه   1:100000ماهیدشت کرمانشاه و در نقشه  زمین مورد مطالعه در  

در قسمت جنوبی زمین تحت تاثیر گسل، در عمق بیشتری نسبت به قسمت شمالی زمین قرار گرفته است. با توجه به نقشه  

مین مورد مطالعه مشهود است. منطقه مورد مطالعه زمین شناسی منطقه عبور گسل از واحدهای آهکی منطقه و همچنین از ز

 زیر نشان داده شده است.  ی هاشکلدر نقشه زمین شناسی و همچنین مکان سونداژهای برداشت شده در 

 
 سونداژهای برداشت شده در زمین مورد مطالعه  .1شکل 

 
 محل سونداژهای برداشت شده و گسل عبوری از زمین مورد مطالعه  .2شکل 

متر برداشت    300سونداژ ژئوالکتریک با آرایش شلمبرژه با طول خط    6در این مطالعه که به منظور اکتشاف آب انجام شد تعداد  

گسل از وسط زمین را   سونداژ در قسمت جنوبی زمین برداشت گردید که به وضوح عبور  3سونداژ در قسمت شمالی و    3شد.  

 2های آهکی از عمق  کند. در قسمت شمالی زمین مورد مطالعه لیه سنگ شناسی منطقه مطابقت می نشان داده و با نقشه زمین 

شود. به عبارت دیگر متر شروع می   29تا    23های آهکی از عمق تقریبی  شود ولی در قسمت جنوبی این سنگمتر شروع می  4تا  

باشد.  متر در قسمت شمالی زمین حضور ندارد و این به علت عبور گسل از وسط زمین می   20به عمق تقریبی  ای سطحی  لیه

 باشد.  لزم به ذکر است لیه آهکی دارای حفره و شکاف و احتمال نفوذ آب می

 

  
 نمودار سونداژ دو . 4شکل  نمودار سونداژ یک . 3شکل 

 و گسل   محل سونداژها
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 نمودار سونداژ چهار . 6شکل  نمودار سونداژ سه . 5شکل 

  
 نمودار سونداژ شش . 8شکل  نمودار سونداژ پنج. 7شکل 

 

 یر یگجه ینت    3

به زمین  با نمودارهای برداشت شده توسط  در بحث اکتشاف آب توجه  انطباق این اطالعات  شناسی منطقه و گسل عبوری و 

لیه آبده کند. در این مطالعه گسل عبوری زمین را به دو قسمت تقسیم  بینی  تواند کمک شایانی در پیش آرایش شلمبرژه می 

های آهکی در قسمت شمالی و کند که غایب بودن یک لیه در قسمت شمالی زمین مشهود است. اختالف عمق لیه سنگمی 

حاکی از عبور گسل از وسط این باشد. تفاوت منظم نمودارها در قسمت شمالی و جنوبی زمین  متر می   20  باًیتقر جنوبی زمین  

 شناسی نیز تطابق دارد.های زمین باشد که با نقشه زمین می 
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