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 چکیده 
در اين بين، روش ت هستند. شناسي آن متفاوهاي ژئوفيزيکي بر مبناي خواص فيزيکي مواد و شرايط زمينروش

ود. تنوع بويژه و بارپذيري وجود داشته باشند، مفيد خواهد ژئوالکتريک در جايي که تباين خواص الکتريکي مقاومت

ه منظور ب قيتحق نيها منجر به کاربرد روزافزون اين روش در اکتشاف منابع متنوع شده است. اخواص الکتريکي سنگ

در شهر  تيهاي ساختماني مرمراف سنگجهت اکتش يکيالکتر يريو بارپذ ژهيو هاي ژئوالکتريکي مقاومتآزمايش روش

نظر  ازن آ تيفيک يسهندسه، عمق و برر ت،يمرمر يهاهيمحل ال نييمطالعه، تع نياز ا يفسا انجام شده است. هدف اصل

  آن جهت استخراج مشخص شود. تيتا قابل باشديدرز و شکاف م

 

  سنگ مرمريت –سازي وارون دلم -بارپذيري الکتريکي  – ويژه الکتريکيمقاومت – ژئوالکتريکهای كلیدی: واژه

 

  مقدمه -1
ششده قراردارد.  در شهرستان فسا، بخش رازيجنوب شرق ش يلومتريک 180 باًيمورد نظر در فاصله تقر يمحدوده اکتشاف

در  يرد. محدوده اکتشافمحدوده قرار دا يلومتريک 8قادرآباد است که در فاصله  يروستا يروستا به محدوده اکتشاف نيکترينزد

 يهاهديمتأثر از پد زيآن ن يو مورفولوژ يختارير طيزاگرس واقع شده است؛ لذا شرا يشناسنيزون زم خوردهنيبخش چ

 شکل دهنده ساختار منطقه است. يشناسنيزم

 – يغربند شمالو کم عرض با رو ليعبارت از رشته ارتفاعات طو ياهيناح اسيمنطقه در مق يعموم يشناسختير

 يرفولوژمو ني. ارنديگيو همراستا را در بر م ليکم عرض و طو يهاکه معموالً به طور متناوب دشت باشديم شرقيجنوب

منطقه  يمورفولوژ ياصل کرهي. پباشديم NW-SE يهانيبا سطح محور چ خوردهنيزون زاگرس چ يخوردگنياز چ يناش

 نيمود ان نيهمترشده است. م ياديز يهاشکل رييو حمل و نقل رسوبات( باعث تغ شيفرسا ،ي)هوازدگ ينرويتوسط عوامل ب

 در مقابل يتيدولوم يآهک يسازندها ينحو که مقاومت باال نيسازندها بد شيبه نرخ متفاوت فرسا توانيها را مشکل رييتغ

 يشتريها با سرعت و شدت بسبب شده مارن شيامل فرسادر مقابل عو يمارن يسازندها نييو در عوض مقاومت پا شيفرسا

مانده و يتر باقها مرتفعازندس نيسبب شده ا يآهک يهاسنگ شياما شدت فرسا ند؛ينما جاديتر را او نقاط پست افتي شيفرسا

 شيتر فرسات باالشد ي. از طرفميها در اطراف محدوده مشاهده نمائو رشته کوه غيصورت ست هساز بها را چهرههم اکنون آن

 شيرساف ليمشاهده شود. به دل هاسيقدعمود بر محور تا يعرض يهاها سبب شده درهو گسل يشکستگ يهادر امتداد زون

دامنه  ياحدوده و در پمناهموار بخش پست  ييبا نما ييهامخروط افکنه ها،البيحمل س ريو تأث يو مارن يآهک يسازندها

 را بوجود آورده است. مياز آلوو يعيوس يهاشده است که انباشته جاديا

                                                         

 استاديار، دانشکده مهندسي معدن، دانشگاه تهران -1



 
 

 

با توجه  ( و1باشد )شکل زاگرس مي خوردهنيچ يزون ساختار يبه طور کلي از نظر ساختماني منطقه مورد مطالعه رو

 اتيعمل انياست )گزارش پا يجنوب شرق -يبه قرارگيري در اين پهنه، به موازات روراندگي زاگرس، داراي روند شمال غرب

 . ]1[ (1397 اکتشاف،

 

 
.های ساختاری ایرانحدوده مطالعاتی مرمریت ششده در زونم -1شکل   

 

 عمراني ي امورنهيمزي امروزي چه در ر جامعهيناپذاز انکاريو نايران ني در کشور ئيتز هايتنوع و گستردگي منابع سنگ

. رديورت گمقوله ص نيشتري به ايف توجه بهاي مختلدگاهيکند که از دجاب مييني ائيي کاربردهاي تزنهيو چه در زم

هاي سنتي، هاي تزئيني کشور است که همواره اکتشاف آن مبتني بر روشهاي ساختماني مرمريت از جمله سنگسنگ

اند. بردهي بهرههاي متنوع ژئوفيزيکي جهت اکتشاف چنين منابعشناسي بوده است. اخيراً از روشبازديدها و شواهد زمين

ف از مطالعات هد .]5-2[اند ها بودهنگاري انکساري و ژئورادار از جمله پرکاربردترين روشويژه الکتريکي، لرزهقاومتهاي مروش

باشد )شکل ژئوفيزيک در محدوده مرمريت فسا، اکتشاف ذخاير احتمالي مرمريت و بررسي کيفيت سنگ جهت استخراج مي

ها براي روش ژئوالکتريکي در اين محدوده جهت بررسي توانايي اين هايتست روش (. هدف اصلي فاز اول مطالعه حاضر2

و جبهه کار د، 2در شکل باشد. هاي مرمريت ميشناسي و متعاقباً تعيين موقعيت و عمق احتمالي اليههاي زمينشناسايي اليه

درز و  اديشدت ز انگريب ست کهداده شده ا شيب( نما-2کوه ) هيدر پا يگريالف( و د-2در خط الراس کوه ) يکيمتفاوت 

ر د يت خردشدگاست. شد افتهيکاهش  شتريبه سمت اعماق ب ياز شکستگ زانيم ني. اباشديم تيمرمر يهاهيشکاف در ال

استخراج  يبرا يلحداق تيفيشده است که ک تيماکادام از مرمر هيال کيباعث بوجود آمدن  کهاست  يکوه به حد يجبهه باال

هاي مورد نظر، شناسي و توپوگرافي محدودهوجه به بازديد ميداني انجام شده از معدن و شرايط زمين. با تباشديرا دارا نم

 شود. براي انجام مطالعات پيشنهاد مي يانکساز ينگارويژه الکتريکي و لرزههاي مقاومتاستفاده از روش

 



 
 

 

ن شود ولي در اير(  نيز استفاده ميئورادا)ژ ناز روش رادار نفوذي زمي تيهاي ساختماني مرمرهرچند در اکتشاف سنگ

مناسب به نظر  GPRمحدوده با توجه به توپوگرافي دستخورده، خشن و همچنين عمق اکتشافي مورد نظر، استفاده از روش 

تنها  ،اتمطالعباشد. لذا، در فاز اول سازي ميي برجا و توپوگرافي نرم قابل پيادههايي با رواليهرسد و تنها براي محدودهنمي

 ير جبههد تيرمرم هيال تيبه صورت همزمان انجام شده است تا وضع يکيالکتر يريو بارپذ يکيالکتر ژهيوبرداشت مقاومت

 آن ارائه گردد. تيفياز ک يکوه مشخص شود و اطالعات يباال

 

 
 )الف(

 
 )ب(

شه سنگ در قسمتی از جبهه كار موقت، )الف( جبهه سنگ و الای از ماسهوضعیت مورفولوژی محدوده مرمریت فسا با روالیه -2شکل 

.كار خط الراس كوه، )ب( جبهه كار پایه كوه  

 

 شناسی منطقه مورد مطالعهزمین -2
 يهازاگرس که کوه خوردهنيزاگرس قرار دارد. بخش چ يشناسنيزون زم خوردهنيدر بخش چ يمحدوده اکتشاف

 يشناسني. ساخت زمشوديمحدود م نابيار داشته و به سمت شرق به گسل مقر رانيزاگرس را در بر دارد، در جنوب غرب ا

 و جهت شمال معموالً قائم يحوربه هم و فشرده با سطح م کينزد يهانيکلياز رشته آنت ياو شامل مجموعه مي، مالآن ساده

 يهاارنهمراه با مارن و م تيز آهک با دولوممتشکل ا هيناح نيا خوردهنيبخش عمده رسوبات چاست.  يجنوب شرق - يغرب

بعد  به يياالب اسيخورده زاگرس از دوره تر ني. منطقه چشونديمشخص م فيظر شيکم و ب يبندنهيبوده که با چ يآهک

 داده ليا تشکممتد ر يذارمداوم، توأم با رسوبگ ينيبا فرونش ياداشته، حوضه رانيا يهاقسمت ريبا سا ريکامالً مغا يوضع

را در  کيالئوزوئپرسوبات پلتفرم  بيکه بطور هم ش استحوضه بالغ بر چند هزار متر  نيدر ا ييايرسوبات دراست. ضخامت 

 .]1[ پوشانديزاگرس م هيناح



 
 

 
 يمرکز انريبستان و شرق ادر شرق زاگرس کامالً مشابه رسوبات شرق عر يآغاز نيدار کامبررسوبات نمک اديضخامت ز

ده است خور نيچ سنستويپلئ-ويزمان پل يعني يآلپ ييگرس منحصراً در مراحل آخر کوهزازا ميرسوبات ضخ ياست. بطور کل

 نمود: ميها را به سه قسمت تقسآن توانيو م

 يپلتفرم اتيبا خصوص اسيرسوبات تا اواخر تر -الف

 وسنيم اسيرسوبات اواخر تر -ب

 .ستوسنيلئپ-وين پلبه زما يانيپا يآلپ ييبعد ازکوهزا ايهمزمان  ييرسوبات کنگلومرا -ج

جنوب  - ينامتقارن با محور شمال غرب يهانيچ يسر کيزاگرس از  خوردهنيگونه که اشاره شد منطقه چهمان   

ناهماهنگ  يهانيچ وسنيمو  کيژوراس ،يآغاز نيکامبر - يکه در رسوبات کوالب ياست، بطور دهيگرد ليتشک يشرق

 يکل تمسيدر س يمختصر راتييزاگرس تغ خوردهنيدر غرب چ نيکامبر ينمک يو گنبدها دهيگرد ليتشک يمتعدد

 نموده است.  جاديا خوردهنيچ

ها از آن ت و تنوع جنسضخام اديز راتييتغ يرسوبات وجود دارد ول نيب يبيشزاگرس هم خوردهنيبا آنکه در منطقه چ

وده نم جاديا يوبدرکف حوضه رس ميمال اريبس يهاياست که ناهموار يزائيحرکات خشک ينشانه نوع گريبه محل د يمحل

ل کام يپسرو که نشانه يتيهمراه با رسوبات التر يشناسنهينبود چ کياز نقاط  ياريدر حال حاضر در بس ليدل نياست. به هم

 .]1[ گردديمشاهده م ،استيدر

 يخوردگنيور چمح داشته و با جنوبي – يزاگرس جهت شمال خوردهنيچ يف محور اصلالبرخ هايمحور ناهموار   

راحل مه و در بود يو پر تحرك پلتفرم عرب ياهيآن است که زاگرس قسمت حاش نيموضوع مب نيعربستان مطابقت دارد. ا

ست. ا دهيگرد ليمابه سمت جنوب غرب مت يخوردگنيچ حورم يجيتدر راتييحوضه در اثر تغ نيدر ا يرسوبگذار ييانتها

از  ينفوذ يهاسنگ از يآثار ينمک يزاگرس وجود نداشته و منحصراً در گنبدها خوردهنيدر منطقه چ يآتشفشان يهاتيفعال

بجز  زين يگوندگر يهاتي. از نظر فعالدهندينسبت م نيها را به اواخر پر کامبرمشاهده شده است که سن آن ابازيد ليقب

از  ها وجود ندارد. زاگرسسنگ نيز اا يزدگرونيمشاهده شده، ب ينمک يکه در گنبدها يدگرگون يهااز سنگ يقطعات

و  پوشانديا ممنطقه ر نيکم عمق ا يحوضه رسوب اسيتا اواخر تر نيپلتفرم بوده، از پرم کيبصورت  نيتا پرم نيلوريس

 به اسير تر. از اواخدر آن بوجود آمده است يريو رسوبات تبخ ليمرکب از ش يمحل يهاکربناته و رخساره ،يبيرسوبات تخر

 يهااندر دور ياهيعربستان با تراف حاش ياهيبخش حاش گريشده و به عبارت د ليتبد قيتراف عم کيبه  هيناح نيبعد ا

 .]1[بوده است  ييماگما تيفاقد هرگونه فعال ينيفرونش تيبا خاص کيو سنوزوئ کيمزوزوئ

 

 
ها ژئوالکتریک.یش روشمحدوده مورد مطالعه مرمریت ششده جهت آزما -3شکل   



 
 

 

ر سازند د يکار اکتشاف نهيقابل مشاهده است و س يکواترنر يهاجهرم و نهشته - يسازند آسمار يدوده اکتشافدر مح

با  يتيمتا روشن و آهک دولو يواحد سنگ آهک به رنگ خاکستر يرو يکيکترژئوال ليجهرم قرار دارد. سه پروف - يآسمار

 .  (3)شکل  قرار دارد يمارن يهاهيتناوب ال
 

 برداشت ژئوالکتریکی -3
ه متشکل از يک سرانف  IRISسنج ساخت شرکت ته و مقاومتگيري شارژيبيليدر اين مطالعات از يک سيستم اندازه

جريان  و يک دستگاه مولد ELREC10وات و يک دستگاه گيرنده  5000با توان  VIP 5000دستگاه فرستنده جريان مدل 

 2012 داشته و در سال فاده شد. سيستم مذکور با آخرين تکنولوژي روز دنيا مطابقتوات است 5000الکتريسيته ژاپني با توان 

ويژة ت از روش مقاومتدر اين مطالعا ها استفاده گرديد.براي پتانسيل الکترودي 20هاي ساخته شده اند. همچنين از کابل

 با دوقطبي -قطبي و  دوقطبي –اي دوقطبي هکيب آرايههاي بکار رفته شامل ترالکتريکي و بارپذيري استفاده شد. آرايش

 1000پروفيل تعداد  3متر در فاز اول برداشت بوده که مجموعاً در محدوده مورد مطالعه در طول  10و  15ي الکترود فواصل

-ايپل )قطبيد -و در آرايه پل n=10تا  n=1بي( از دوقط-ايپل )دوقطبيد -انجام شده است. در آرايه دايپل IP&RSقرائت 

 70تا عمق حدود  متري 10و  15برداشت گرديد. بر اساس اين روش ترکيبي، با فواصل الکترودي  n=10تا  n=1وقطبي( از د

ي مورد مطالعه در امتداد سه پروفيل هاي صحرائي در محدودهها مورد مطالعه قرار گرفته است. برداشتمتر در مسير مقطع

ه پروفيل بوده است. در مجموع س تيهاي احتمالي مرمري و شناسايي محدودههاي الکتريکآزمايشي جهت بررسي قابليت روش

شد.  ي( طراح2 ليروف)پ غربي جنوب – ي( و شمال شرق3و  1 يهالي)پروف شرقي جنوب – يشمال غرب يبا امتداد تقريب

ز ا يائه اطالعاتوه و ارک يباال يدر جبهه تيمرمر هيال تيوضع نييدر اينجا تع IP&RSهدف از مطالعات اکتشافي به روش 

 يهاه پروفيل آريهسمتر انتخاب شد. در امتداد هر  200حدود  يمتر و دوم و سوم 270طول پروفيل اول . باشديآن م تيفيک

 به توجه با متر 100 ات 50 بين 3 و1 پروفيل دو بين فاصله. است شده برداشت دايپل – پل و دايپل –تلفيقي دايپل  يالکتريک

را  1 ليفدر مرکز، پرو زين 2 ليباشد. پروفمتغير مي کترودهامناسب جهت نصب ال يهابه مکان يسطح و دسترس توپوگرافي

 (.3کرد )شکل  يرا بهتر بررس يآن دامنه جنوب يقطع کرده است تا بتوان بر مبنا

بق با منط يايشتا نمنرم شد  يبلوک يها، مدلهاي ژئوالکتريکيسازي دادهسازي فضاي مدل جهت وارونبعد از گسسته

 يالکتريک يويژه و بارپذيرمقاومت ينهاي يهابه ترتيب مدل ۶تا  ۴ يهامنطقه داشته باشند. در شکل يشناسواقعيت زمين

که  يحاصل شده است به نحو يدرپيپ يسازبار وارون 1۴و  1۴، 1۶بدست آمده به ترتيب بعد از  يهاترسيم شده است. مدل

ار از جبهه ک ات حاصلمشاهد ،يرا داراست. با توجه به بازديد صحراي يابرازش با داده مشاهده نيشتريداده حاصل از مدل ب

ب متنوع در کت يهاو سنگ هايکان يحاصل از خواص الکتريک يموجود در منطقه و در نظر گرفتن اطالعات الکتريک

 هيا رو الب تيمرمر يواحدها ييز خواص ژئوفيزيکاز تما يمنطقه مشخص شد. نتايج حاک درموجود  تيمرمر هيال ،يژئوفيزيک

 يتا حدود يکيالکتر يريو بارپذ ژهيومقاومت يکيوارون داده ژئوالکتر يسازمدل دارد. رندهيدر برگ طيو مح يآهک/يسنگماسه

با  تيمرسنگ مر ،يکيالکتر ژهيومقاطع مقاومت يبگذارد. در تمام شيمنطقه را به نما يشناسنيزم تيتوانسته است واقع

سه  يرو نيخط چ با تيمرمر هيال يبيکرده است. مرز تقر زيخود را متما يبخوب نهيباالتر نسبت به زم يکيمقاومت الکتر

است.  ريمتر متغ 30تا  10 نيب يکيمدل الکتر يبرمبنا هيال نيشده است. صخامت ا ميترس ژهيومقاومت يکيالکتر ليپروف

به  يکيالکتر ژهيوکه با مقاومت باشديتر مم 30صفر تا حداکثر  نيب يراتييتغ يدارا زيسنگ/کنگلومرا/آهک( ن)ماسه هيروال

از  ،يريبارپذ ريدر مقاد شيافزا يبا مقدار زين يکيالکتر يريبارپذ يهاکرده است. مدل کيتفک تيمراتب کمتر خود را از مرمر

ن وجود مار ليبه دل توانديم يريبارپذ شيکرده است. افزا انيرا نما تيمرمر رندهيبستر دربرگ شتر،يمتر ب ۴0تا  30 نياعماق ب

 ها باشد.در آهک



 
 

 

 
 )الف(

 
 )ب(

مرز الیه  .پذیری الکتریکیدل بارم -ویژه الکتریکی، بدل مقاومتم -، الف1های الکتریکی در امتداد پروفیل سازی دادهمدل -4شکل 

 مرمریت با خط چین نمایش داده شده است.

 



 
 

 

 
 )الف(

 
 )ب(

مرز الیه  .پذیری الکتریکیدل بارم -ویژه الکتریکی، بدل مقاومتم -، الف2های الکتریکی در امتداد پروفیل سازی دادهمدل -5شکل 

 .مرمریت با خط چین نمایش داده شده است



 
 

 

 
 )الف(

 
 )ب(

مرز الیه  .پذیری الکتریکیرمدل با -الکتریکی، بویژه دل مقاومتم -، الف3های الکتریکی در امتداد پروفیل سازی دادهمدل -6شکل 

 .مرمریت با خط چین نمایش داده شده است

 
 

 



 
 

 
 تيفيز کط الراس اخنسبت به  يبه سمت دامنه جنوب تيمرمر هياست که ال نيا انگريب يکيالکتر ژهيومقاومت يهامدل

 برخوردار يکمتر يشکستگ واز درز و شکاف  تيمرمر . هرچه سنگباشديتر مقابل توجه زيبرخوردار است و تناژ آن ن يباالتر

جود )عدم و باشديخوردار مبر يباالتر يکيالکتر ژهيوگذاشت که از مقاومت واهدخ شيرا به نما يترباشد معموالً سنگ متراکم

 ارد.د يدامنه جنوب تيمرمر يهاباالتر سنگ تيفياز ک ي(؛ لذا شواهد حاکهايآب در شکستگ

که  رسديم اما به نظر باشديدشوار م يکيالکتر يهامدل ياز رو تيشدن سنگ مرمر يماکادام دهيورد پداظهار نظر درم

 يرو 1 ليپروف شده است. مرکز تيدر سنگ مرمر يبه صورت جزئ يکيالکتر ژهيومنجر به کاهش مقاومت دهيپد نيرخداد ا

ستنباط االف( قابل -۴)شکل  يکيالکتر ژهيومدل مقاومت (. آنچه از7 لکوه قرار گرفته است )شک ياز جبهه کار باال يقسمت

 تيسنگ مرمر يکيالکتر ژهيو، مقاومت(S8-S11 يهاستگاهيخود رخنمون )ا يو رو لياست که در مرکز پروف نياست ا

با  که يه جنوبت دامنسم تيرمرم هيال ريآن به اندازه مقاد شياما افزا دهديشدت باال را نشان م يشده، تا حدود يماکادام

 به مراتب يکيمت الکترخط الراس کوه با مقاو يدامنه جنوب تيمرمر يهاهيال رسدي. به نظر مستينشان داده شده ن نيخط چ

مانه گه حفر چند مبرم ب ازين ،يقطع جيده باشد. جهت حصول به نتاها کمتر رخ داشدن در آن يماکادام دهيباالتر، تا حدود پد

مايش بهتر رد. براي ناظهار نظر ک تيسنگ مرمر تيفيدرمورد ک يتا با احتمال باالتر باشديم هامحدوده نيدر ا ياکتشاف

 ئه شد.ارا 8کل در ش يبه صورت سه بعد ليدر امتداد سه پروف يکيبه طور همزمان مقاطع الکتر ،يکيژئوالکتر يهامدل

 

 

 ه. كار باالی كو روی قسمتی از جبهه 1مركز پروفیل ژئوالکتریکی  -7شکل 

 



 
 

 

 

 
پذیری مدل بار -ویژه الکتریکی، بمدل مقاومت -های الکتریکی در امتداد سه پروفیل، الفسازی دادهنمایش سه بعدی مدل -8شکل 

الکتریکی. 
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 گیرینتیجه -9
 ينه زمسبت به ت را ناند سنگ مرمريويژه الکتريکي بخوبي توانستهسه مقطع ژئوالکتريکي با مقادير باالتر از مقاومت

 تفکيک کنند.

  متر متغير است. 30تا  10صخامت اليه مرمريت برمبناي مدل الکتريکي بين 

 يه با الدهد. شايان ذکر است اين متر نشان مي 30ضخامتي بين صفر تا حداکثر  سنگي/آهکي تغييراترواليه ماسه

 تر خود را از مرمريت مجزا کرده است. ويژه الکتريکي به مراتب کممقاومت

 تر، بستر آهکي/مارني متر بيش ۴0تا  30مدل بارپذيري الکتريکي با افزايش جزئي مقادير بارپذيري، از اعماق بين  سه

 دربرگيرنده مرمريت را نمايان کرده است.

 ويژه الکتريکي حاکي از اين است که اليه مرمريت به سمت دامنه جنوبي نسبت به خط الراس کوه هاي مقاومتمدل

 ري برخوردار است.از کيفيت باالت

 ش تري را به نمايهرچه سنگ مرمريت از درز و شکاف و شکستگي کمتري برخوردار باشد معموالً سنگ متراکم

هاي نگباالتري از ستوان نتيجه گرفت کيفيت تري برخوردار خواهد بود. ميويژه الکتريکي باالخواهد گذاشت و متعاقباً مقاومت

 ارد.مرمريت در دامنه جنوبي وجود د

 ه د گمانجهت اطمينان از کيفيت سنگ مرمريت و تفکيک آن از محدوده ماکادامي شده، نياز مبرم به حفر چن

 باشد.اکتشافي روي دامنه جنوبي مي

 

 تشکر و قدردانی
را  و قدرداني ها کمال تشکربابت در اختيار قرار دادن دادهدانشگاه تهران  آزمايشگاه ژئوفيزيکدانم از برخود الزم مي

 داشته باشم.
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