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 ده  یکچ

مقاله، در قالب یک مطالعه موردی، زون خرد شده در ابتدای ورودی تونلی که در سازندهای آسماری و پابده گورپی قرار  نیدر ا

دوقطبی و  -به حفاری بود، با روش مقاومت ویژه الکتریک مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه از ترکیب دو آرایه دوقطبی

مسیر تونل استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل، وجود گسل خوردگی دلیل ایجاد زون دوقطبی بر روی پروفیلی در امتداد  -قطبی

امتداد تونل  خرد شده در منطقه بود و موقعیت دقیق امتداد گسل در منطقه مشخص گردید. همچنین گستره این زون در 

مطالعات دو بعدی مقاومت    تخمین زده شد. پیش بینی گستره زون خرد شده در سازند آسماری که بر اساس مقطع حاصل از

 مورد تایید قرار گرفت.  های حفارویژه الکتریکی، حاصل شده بود، پس از ادامه 
 

 الکترودی مقاومت ویژه دوبعدی ی هاهیآرازون خرد شده تونل، ترکیب : ید یلک یهاواژه
 

A study of a crushed zone in a tunnel using merge of 2d geoelectrical 

arrays  
 

1 Amir Ashtari 

MSc of Geophysics, Larze Negari JarfKav Co.1 
 

Abstract 

In this paper, a crushed zone in a tunnel on Asmari Formation has been studied using 2d geolectrical 

method. Two different arrays have been merged to obtain more suitable result along the tunnel. Based 

on result, a fault has been recognized as the main reason of such crushed zone and Prediction of width 

of the crushed zone has been proved after excavation.  

Keywords: (crushed zone, 2D geoelectrical array, resistivity ) 

 

 مقدمه    1

آب زیر زمینی و تغییرات    ی هاسفره   احتمالی، مطالعه  ی هایشکستگ ،  هاگسلمناسب ژئوفیزیکی برای مطالعه    یهاروشیکی از  

ژئوالکتریکی بر اساس تغییرات مقاومت ویژه است. از این رو تهیه مقاطع دوبعدی مقاومت ویژه   ی هاکیتکنلیه بندی استفاده از  

مت  کاربرد گسترده ای در این نوع مطالعات پیدا کرده است. روش دوبعدی مقاومت ویژه با تهیه تصویری بر اساس تباین مقاو

. مقاومت الکتریکی مواد تشکیل دهنده ساختارهای زمین شناسی به  دهدی مویژه نمایش صحیحی را از عوارض زیر سطحی ارائه  

برای شناسایی    تواندی ممحلول در آب، متفاوت است. در نتیجه مطالعات مقاومت ویژه    ی هاونی دلیل تغییرات در محتویات آب و  

مختلف زمین در    ی هاهیل به شناسایی    توانیممناطقی از زمین با خواص الکتریکی متفاوت مورد استفاده قرار یرد. از آن جمله  

 اعماق مختلف به کمک این روش اشاره کرد.  

الکتری انتقال جریان  اندازه گیری مقاومت  پتانسیل    (I)کی زمین توسط  اندازه گیری  و  به زمین  الکترود  بین دو  کنترل شده 

و یا    (DC). در این روش از جریان مستقیم  ردیگی مبین دو الکترود دیگر که در داخل زمین فرو رفته اند، انجام    (U)الکتریکی  

. طبق  شودی منامیده    DC-Resistivityاین روش اغلب    با فرکانس بسیار پایین استفاده شده است.   (AC)جریان متناوب  
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 قانون اهم داریم.
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 زمین شناسی مرتبط است.  
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شناسی   زمین  ساختارهای  از  دقیق  تصویر  تهیه  برای  دوبعدی    یستیبا ی ملذا  این   (2D)مقطع  ویژه  مقاومت  تغییرات  از 

ساختارهاتهیه شود. بدین صورت که تغییرات مقاومت الکتریکی باید ضمن نفوذ در عمق در طول پروفیل نیز تغییر کند. این  

ریس برای برداشت شده در قالب یک مات  ی هادادهمحاسبه تمامی    تاًینهامستلزم تغییر مکان چهار الکترود در طول پیمایش و  

 دستیابی به مدل واقعی زمین است. 

 الکترودی  یهاهیآرا

در زمین همگن مقاومت الکتریکی واقعی برابر با مقاومت الکتریکی ظاهری است. ولی معموًل مقاومت الکتریکی واقعی مجموعه 

الکتریکی   از مقاومت  فاکتور هند باشد ی ممختلف    یهاهیل ای  اعمال  از  بعد  الکتریکی  الکتریکی  . مقاومت  نام مقاومت  به  سی، 

. لذا چیدمان الکترودی که معروف به  شودی م. محاسبه فاکتور هندسی بر اساس مکان هر الکترود تعیین  شودیم ظاهری نامیده  

 الکتریکی هستند در محاسبه این مقدار موثرند.    ی ها هیآرا

نیاز مطالعه دو آرایه ژئوالکتریکی   ( که  Pole-Dipoleدوقطبی )  -( و قطبی Dipole-Dipoleدوقطبی )-دوقطبیبر اساس 

دایپل مطالعه محدوده  -، انتخاب شد. هدف از استفاده آرایه دایپلکردندی م مورد نظر در خصوص اهداف پروژه را فراهم    ی هات یقابل

به این صورت که   .طالعات تا اعماق بالتر بوددایپل نفوذ م-مورد نظر از سطح تا عمق با رزولوشن بال و هدف از استفاده آرایه پل

  دوقطبی مورد استفاده قرار گرفت.   -آرایه قطبی 12تا   6دوقطبی و پرش -آرایه دوقطبی 7تا  1پرش 

 عملیات داده برداری 2

ی،  به منظور دستیابی به بهترین مسیر جهت برداشت پروفیل مقاومت ویژه، در محل ورودی و خروجی، مسیرهای اندازه گیر

مورد بررسی و پیمایش مسیر قرار گرفت. با توجه به شیب زیاد و مسیر صخره ای و پرخطر بالی تونل، لزم بود مسیری انتخاب  

انتقال تجهیزات و دستگاه ژئوالکتریک به بالی تونل وجود داشته باشد.   متر    540یک پروفیل به طول    تاًینهاشود که امکان 

 1ر روی آن انجام گرفت، به گونه ای که خروجی تونل در میانه پروفیل قرار داشت. در شکل  طراحی و عملیات داده برداری ب 

نمایی از مسیر پروفیل با خط چین قرمز بر روی تصویر مشخص شده است، ضمن اینکه در کنار آن نمایی از زون خرد شده 

 . شودی مسینه کار در این قسمت تونل دیده 
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   نمایی از زون خرد شده در سینه کار تونلمسیر پروفیل و . 1شکل 

 پردازش و روش تحقیق  3

، مورد یکی ژه الکتریمقاومت و  ی دوبعد  ی هارفته شده پردازش دادهیمتداول و پذ  ی هادستورالعملبرداشت شده، مطابق    ی هاداده

ات به صورت همزمان از دو  ین عملیاند. در ادهیمربوطه ارائه گرد  ی ر توموگرام هایج آنها به همراه تصاویپردازش قرار گرفته و نتا

دایپلیآرا و پل-ه  بردار-دایپل  داده  منظور  به  است.    یدایپل  گ  ی هادادهاستفاده شده  افزار  ی ریاندازه  نرم  توسط   اصلی  شده 

RES2DINV  09ال  یبا شماره سرB7ی دوبعد  یکیالکتر  ژهیو  مقاومت  ی هاپردازش داده  ی نرم افزار موجود برا  نیتری، تخصص ، 

 ها پردازشصورت گرفته است. در    ی نظر  یطرح شده در بخش مبانم  ی هادستورالعملپردازش مطابق  .  اندمورد پردازش قرار گرفته

 . رددمشخص گ  یبه خوب یرسطحیز یواقع طیتا شرا دهیگرد  ی ها خوددارداده ی از دستکار نبر آن بوده تا حد امکا یسع

از    استفاده  نهایی،  و  تفسیر دقیق  و    ی هادادهبه منظور  کنار    ی هاچاه تکمیلی دیگر شامل زمین شناسی  اطراف در  اکتشافی 

 ی هانقشه ژئوفیزیکی اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به اینکه در منطقه مورد مطالعه تنها اطالعات تکمیلی موجود شامل    ی هاداده

و همچنین   منطقه  مقاطع    ی هاشیمایپزمین شناسی  تفسیر  لذا  است  بوده  این شرکت  کارشناسان  توسط  انجام گرفته شده 

بدون وجود اطالعات ژئوتکنیکی انجام شده است. همچنین به دلیل عمق زیاد   ژئوفیزیکی بیشتر از روی مقاومت ویژه الکتریکی و

متر و   540به طول    Pل  یدایپل بر روی پروف-. برداشت دایپل شودی ممطالعات، با افزایش عمق از دقت مطالعات تا حدی کاسته  

. در  باشد یم اهم متر    33269و    7ژه  یمقاومت و  ی ن مقدار عددیشتریب ن ویکمترمتر انجام گرفت.    10  ی کمترین فاصله الکترود

دوقطبی نمایش داده شده است. در   -دوقطبی وتک قطبی-به طور مجزا به ترتیب خروجی حاصل ازآرایه دوقطبی  3و    2شکل  

تفسیر و مقطع زمین شناسی حاصل از آن را نشان    6و    5مقطع حاصل از ترکیب دو آرایه نشان داده شده است و شکل    4شکل  

 .دهدی م
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 دوقطبی –مقطع مدل سازی شده مقاومت ویژه تونل آرایه دوقطبی . 2شکل 

 

 دوقطبی –مقطع مدل سازی شده مقاومت ویژه تونل آرایه قطبی . 3شکل 
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 دوقطبی و قطبی و دوقطبی – مقطع مدل سازی شده مقاومت ویژه تونل ترکیب دو آرایه دوقطبی . 4شکل 

 
 دوقطبی و قطبی و دوقطبی  –ژه ترکیب دو آرایه دوقطبی ی مقاومت و ی تفسیر مقطع نهایی مدلساز. 5شکل 

 

 

 دوقطبی و قطبی و دوقطبی  –مقطع زمین شناسیحاصل از تفسیر مقاومت ویژه تونل ترکیب دو آرایه دوقطبی . 6شکل 

 تفسیر -4

متر  در قسمت خروجی تونل    540ژئوفیزیکی در طول پروفیل به متراژ    ی هابرداشت با توجه به مقطع نهایی حاصل شده از  

 ( تغییرات مقاومت ویژه و لیه بندی زمین احتمالً بدین گونه است: 8-4)شکل 

 لیه سطحی:
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  50که شامل واریزه و رسوبات فرسایش یافته نابرجا هستند که دارای مقاومت الکتریکی   باشدیماین لیه شامل رسوبات کوارتز 

 .ردیگی ماهم متر هستند. و بیشتر بعد از پروتال خروجی جایی که ترانشه بردای دارد را در بر  250تا 

 اول:  لیه-2

. کل پروفیل برداشت باشدی مکه بصورت صخره ساز و ستبرا در دهانه خروجی مشهود    باشد ی ماین لیه شامل سازند آسماری  

که دارای مقاومت بیشتر    باشدی مخروجی شامل آهک ضخیم لیه    ی هادادهشده در روی این لیه قرار دارد. این سازند با توجه به  

.  باشدی ماهم متر    30که دارای کمتر از    شودی م اهم را داراست و یک ممبر مارن به همراه شیل نیز در این سازند دیده    350از  

بعد از یک مسافتی در   رسدی م ولی با توجه به شیب  به نظر    شودینمو مارنی در مسافت برداشت شده در تونل دیده  این عض

 خود تونل نیز مشاهد گردد.

های ژئوالکتریک و تفسیر این نتایج توسط تیم کارشناسی این  بر  اساس تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از مطالعات و برداشت

 باشد:های ژئوالکتریکی به شرح زیر میبدست آمده در خصوص شرایط زمین شناسی مسیر تونل بر پایه برداشت  شرکت و اطالعات

 الف( شرایط زمین شناسی تونل نزدیکی دهانه خروجی تا انتهای برداشت:  

.  باشد ی مبا حرکت از سمت خروجی به داخل تونل با سازند آسماری مواجه هستیم که دارای ضخامت زیاد و صخره ساز آهکی  

. در  باشد ی مپایینی سازند(   ی هاقسمتدر )  آهکی و آهک مارنی و مارن با کمی شیل ی هاهیل این سازند در این ساختگاه حاوی  

که با توجه به تغییرات مقاومتی به    گذردیممسیر برداشت از داخل سازند آسماری  واقع کل مسیر تونل در دهانه خروجی در  

این سازند دارد.    4a4که فراونی ممبرهای این سازند در مسیر تونل به شرح ذیل باشد که بیشتر همخوانی با ممبر    رسدی م نظر  

در مسیر تونل قبل از نردیک شدن   4a3تا     4a1  تریمیقد( بعد از دهانه خروجی و ممبرهای  4b)  4a4از ممبر    دتریجدواحد  

اسماری بیشترین صخره  سازی در منظقه را دارا هستند. همچنین پیش بینی    4aبه دهانه تونل وجود دارد. در واقع ممبر  

  متر حفاری در زون خرد شده این زون خاتمه پیدا کرده و وارد آهک آسماری شویم. قابل ذکر است این پیش  80پس از    شودی م

 بینی پس از ادامه حفاری مورد تایید قرار گرفت. 

 سنگ آهک   > سنگ آهک مارنی   >مارن با کمی شیل 

 نتیجه گیری 

با توجه به مطالعه ژئوالکتریک دو بعدی به روش مقاومت ویژه که بر روی تونل در حال احداث در جنوب کشور انجام شد نتایج  

ارزشمندی به دست آمد، در این مطالعه به منظور افزایش رزولوشن سطحی و افزایش عمق نفوذ به طور توامان از ترکیب دو 

در منطقه ای  های بنددوقطبی استفاده شد. به طور خالصه، ابتدا تفکیک لیه -قطبی دوقطبی و تک-آرایه ژئوالکتریکی دوقطبی

منطبق بر مطالعات زمین شناسی تکمیلی انجام شده بود.    کامالً هاکیتفککه قرار است تونل در آن حفر شود مشخص شد، این  

گسل در محدوده تعیین شد. همچنین بر    در نزدیکی دهانه تونل گسل خردگی، دلیل بروز زون خرد شده بود که مکان دقیق

متر از دهانه تونل تخمین زده شد که پس از حفاری مورد تایید قرار گرفت به گونه ای  80اساس نتایج ضخامت زون خرد شده  

 متر خرد شدگی در سنگ آهک به حداقل رسید.  79که پس از حفر حدود 
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