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  )JSIAU(،  مجله علوم پايه  دانشگاه آزاد اسالمي

  1385 پاييز 61 شماره 

  
  
  
 هاي مقاومت ويژه الكتريكي تأثير شيب بر تفسير منحني
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كرج، ايران دانشگاه آزاد اسالمي، ،واحد كرجگروه زمين شناسي،   
 مسعود نوروزيان

  تهران، ايراندانشگاه آزاد اسالمي، سازمان مركزي، 
 محمد كاظم حفيظي
 موسسه ژئوفيزيك ، دانشگاه تهران، تهران ، ايران

  كيدهچ
اند و خطاي محاسبه در   تنظيم شده20°هايي با شيب كمتر از  در ژئوالكتريك براي اليه) ها آباك(هاي مرجع  منحني

هاي رياضي و روش آناليز  در اين مطالعه با استفاده از مدل. يابد  به سرعت افزايش ميدرجه20°هاي با شيب بيش از  اليه
هايي با شيب بيش از  شوند؛ به نحوي كه براي اليه هاي مرجع تصحيح مي هارمونيك و نظريه تصوير انعكاسي، منحني

اند  هر منحني براي دو اليه در نظر گرفته شده است و بهترين نتايج زماني حاصل شده.  نيز قابل استفاده باشنددرجه°20
نزديك به مهرشهر (بالغ طور واقعي در ناحية شور ها به سپس اين منحني.  قرار دارند-1 و 1كه ضرايب انعكاسي بين 

 از جنس ماسه سنگ و گِلسنگ با ضريب انعكاس 43°هايي با زاويه شيب  در اين سايت اليه. اند آزمايش شده) كرج
  .براي سونداژها از آرايش شلمبرژه استفاده شده است.  وجود دارد-94/0حدود 

  
  
  
  ، آناليز هارمونيك، شوربالغ منحني هاي مقاومت ويژه الكتريكي، ضرايب انعكاسي: كليديه هايواژ
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  مقدمه

گيرد،  بندي زير سطحي مورد استفاده قرار مي اع مطالعات ژئوفيزيكي كه به منظور شناخت اليهيكي از انو
هاي دو اليه و سه اليه  هاي الكتريكي به كمك منحني هاي صحرايي توسط دستگاه برداشت. مطالعه الكتريكي است

اين تفسير تا زماني كه . دهند ار ميها را در اختيار مفسر قر اند كه اطالعات الزم در باره ضخامت اليه تفسير شده
ها  اما هنگامي كه شيب اليه. آورد  درجه داشته باشند، نتايج تقريبي الزم را فراهم مي20هاي زمين شيب حداكثر  اليه

گردد، خطا به نحو   نزديك مي-1 و 1از اين زاويه تجاوز كند، يعني زماني كه ضريب بازتاب الكتريكي به مقدارهاي 
در اين زمينه . عمق واقعي خواهد بود% 5تا % 4طوري كه خطاي تفسير براي عمق،  شود، به  زياد ميقابل توجهي

را كه در آنها يك اليه هادي بين دو اليه مقاوم ) 1991 (كاردارلي و برنابينيهاي به دست آمده توسط  منحني
  .كار گرفت توان به منظور تفسير به دار قرار گرفته است، مي شيب

دار است، به  هاي مقاومت ويژه روي زمين دو اليه كه مرز بين آنها شيب ري توزيع پتانسيل و منحنيبررسي نظ

=∞ها براي  اين منحني. شوند  ديده مي3 و 2، 1هاي  ها منجر شد كه در شكل اي از منحني ابداعِ دسته
1

2

ρ

ρ)  كه در

  و زواياي شيب)  دوم هستندها اول و  به ترتيب مقاومت ويژه اليه2ρ و1ρآن 

0،′30،°22 ،°30 ،°45 ،°60 ،°90 =α)  100 ،0و ) 1شكل
π ،50

π ،20
π ،10

π  ،5
π  ،4

π)  اند،  ايجاد شده) 3شكل

توان مالحظه  ، مي3هاي شكل  با استفاده از منحني. شود انجام ميشلمبرژه ودي در اين سه مورد به روش آرايش الكتر
آيد و سمت  ، سمت چپ منحني باال ميαهاي شيب تفاوت زيادي با يكديگر دارند، با افزايش  كرد كه وقتي زاويه
 بريم، خطاي قابل توجهي خواهيم داشت، به هاي اصلي دو اليه افقي را به كار اگر منحني. رود راست آن پايين مي

6به عنوان مثال اگر منحني .  بزرگ باشدαويژه هنگامي كه 
π =α را با آباك دو اليه افقي تفسير كنيم، 3 در شكل 

4≈
1

2
ρ
ρ 1 = 4/0 وhكه بايد   ، عمق واقعي خواهد بود درحالي∞=

1

2
ρ
ρ11= 1 وhباشد .  

 و برنابيني. كار گرفته شدند دار به معادالت انتگرال كه روش جديدي در رياضي بود، براي حل مسائل اليه شيب
دار عايق با اليه هادي بين آن دو پرداختند  دار براي دو اليه شيب هاي شيب  به بررسي ژئوالكتريكي ساختكاردارلي
 براي  آلفانوه در اين مدل به دست آمدند، با استفاده از حل معادالت انتگرالهاي نظري مقاومت ويژه را ك و منحني

دهند كه  دست آمده نشان مي نتايج به. زواياي شيب مختلف و فاصله آرايش الكترودي از محل اتصال محاسبه كردند
دست آمده از هاي الكتريكي به  برداشت. امكان به دست آوردن شيب، ناپيوستگي تحت شرايط مشخص وجود دارد

هاي نظريِ به دست  هاي موجود دو اليه و همچنين منحني به كمك آباك) نزديك مهرشهر كرج(روستاي شوربالغ 
هاي  توان دقت تفسير منحني اند كه مي  ارائه گرديده و با مقادير واقعي مقايسه شدهبرنابيني و كاردارليآمده توسط 

هاي مقايسه، با دو روش تصوير انعكاسي و آناليز  هاي دسترسي به منحني در اين مقاله راه. دسته دوم را مالحظه كرد
  .شوند گردند و نقاط ضعف و قدرت در هر يك بررسي مي هارمونيك معرفي مي
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  ها مواد و روش

  :شوند دار، دو نظريه بررسي مي دار يا گسل شيب در بحث در باره اليه شيب
  نظرية تصوير انعكاسي. 1
  آناليز هارمونيك. 2
 

  نظريه تصوير انعكاسي. 1
مبناي نظريه انعكاسي، بر تشابه ساختاري بين دو شاخه از فيزيك، يعني نورشناسي هندسي و الكتريسيته قرار 

در . يابد اي كاهش مي چگالي جريان الكتريكي مانند شدت پرتويِ نور با عكس مجذور فاصله از چشمه نقطه. دارد
 در محيط ديگري در 1ρاي در محيطي با مقاومت ويژه   از يك چشمه نقطهاينجا هدف تعيين توزيع پتانسيل حاصل

  .اند از يكديگر جدا شده) مسطح(اين دو محيط توسط يك مرز تخت .  است2ρهمسايگي خود با مقاومت ويژه 
ايِ نوري و پتانسيل را جايگزين شدت نور در يك نقطه  ايِ جريان را جايگزين چشمه نقطه چنانچه چشمه نقطه

هاي انعكاسي  توان همه چشمه بنابراين مي. اييم، مساله به شكل مساله متناظر آن در الكتريسيته تحويل خواهد شدنم
  .زدگي صفحه مرزي است، قرار داد اي كه مركز آن بيرون را روي دايره

  

  دار نمايش نظريه انعكاسي براي دو الية شيب
 مرزي الكتريكي، هنگامي ثبات وجود دارد كه وضعيت  نشان داد بين نقطة تصوير و شرايط1953 در سال اونز

هاي  تقارن قطب. هاي انعكاسي روي دايرة مذكور را نشان دهد اي از نقاط تصوير، توزيع متقارني از قطب دسته
  :انعكاسي، فقط زماني وجود دارد كه دو شرط زير برقرار باشند

  . باشندK = ±1 اليه زير كامالً هادي يا مقاوم باشد، يعني ضرايب بازتاب .1

زاوية شيب در رابطة  .2
m
π =α 1كه در آن اگر ( صدق كند = +K ،mصحيح و فرد، و اگر    عددي است 

1- = K ، mهاي تصوير براي  دهنده چنين توزيع متقارني از قطب نشان)  الف4(شكل ).  صحيح و زوج است
  . باشندm= 4 و k = -1وط به مواردي است كه ، مرب)ب.4( و شكل m=3 و K+ = 1مواردي است كه 

اند، قابليت محدودي  داري كه تا امروز فرض شده هاي شيب  به طور كلي نظريه تصوير انعكاسي در زمينه اليه
براي ديگر زواياي شيب، . كند اين نظريه، فقط به ازاي مقادير خاصي از زاويه شيب بسيار قوي عمل مي. دارد

براي . بسيار مقاوم يا هادي باشد) كف(محاسبات، زماني دقيق هستند كه اليه پاييني . خش استب نتيجه» يابي درون«
توان استفاده  بريم، مي هاي الكتريكي به كار مي مقادير بينابيني، روش تقريب را مانند هنگامي كه در تفسير منحني

 .نمود

دار و نيز تخمين  ريبي امتداد اليه شيبهاي صحرايي، جهت تق در روش نظريه انعكاسي با استفاده از بررسي
توانيم  مي)  درجه15تا 10(در مواردي كه زاويه شيب كوچك باشد. دست آورد توان به تقريبي زاويه شيب را مي

دار  هاي خود را با يك سري عمليات براي تعيين عمق روي خط شيب و بدون در نظر گرفتن اثر اليه شيب بررسي
پوشي است  ها قابل چشم دار براي اين گونه شيب ظاهري انجام دهيم، زيرا اثر اليه شيبروي مقادير منحني مقاومت 

تر از اين مقدار، بايد نمودار جديدي را مورد استفاده  براي زواياي شيب بزرگ. و در اين زمينه اتفاق نظر وجود دارد
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توان مستقيماً از طريق تناظر و  يهاي صحرايي را م هنگامي كه مقدار زاويه شيب معلوم شود، منحني. قرار دهيم

هاي موازي وجود  هايي كه براي اليه دار، درست مانند همان منحني تطبيق آنها با نمودار استاندارد براي اليه شيب
توان به دقت  هاي مختلف را مي هاي ايستگاه به منظور دقت بيشتر براي تعيين زاويه شيب، برداشت. دارد، تفسير كرد

توان براي نيل به نتيجة مطلوب  انچه زاويه شيب معلوم نباشد، يك روش تقريب تدريجي را ميچن. بررسي نمود
  .دنبال كرد

  

  دار آناليز هارمونيك در حل مسائل اليه شيب. 2
دار به صورت رابطه كاملي كه  اي روي زمين در نزديكي اليه شيب ميدان پتانسيل حاصل از يك چشمه، از نقطه

اين رابطه ما را به سمت نمودار ميدان پتانسيل و مقاومت ويژه . شود، وجود دارد نسيل حل ميبه كمك معادالت ديفرا
دار، در نظريه هارمونيك، به كمك  هاي شيب مسائل مربوط به اليه.كند هاي عمودي موجود هدايت مي پروفيل

  .شوند معادالت انتگرال حل مي
شود، به اين ترتيب كه   استفاده ميشلمبرژه نيمآرايش هاي خام، از  دست آوردن داده در اين راستا براي به

توان  هاي آن مي شود و از داده  حركت داده مي5 در شكل  yالكترود جريان به موازات صفحه در جهت محور 
آيند،   به دست ميشلمبرژه نيمهاي مقاومت ويژه كه با استفاده از آرايش  منحني. هاي مقاومت را محاسبه نمود منحني
اي از اين   نمونه6 در شكل. آيند  به دست ميشلمبرژههايي هستند كه توسط آرايش  ت نوع ساختار، شبيه منحنيبه عل

  .اند، نشان داده شده است ها كه دراين مقاله مورد استفاده قرار گرفته منحني
  

  بحث آخر دربارة نظرات مختلف
د، فقط زماني معتبر بودند كه زاوية شيب مضربي اولين معادالتي كه با استفاده از نظريه انعكاسي به دست آمدن

2از 
πها تغيير كند،  عالوه بر آن پس از مدتي ثابت شد اگر مقاومت اليه.  و اليه پاييني كامالً هادي يا مقاوم باشد

  .يعني اليه كامالً هادي يا مقاوم باشد، اين نظريه قابل اطمينان نيست
توان از حل  ها، بايد ديد كه طرح مساله چگونه است و چطور مي ستفاده ار آناليز هارمونيكبراي حل مساله با ا

توان يك مساله الكترواستاتيكي را كه يك نقطه  مي. دار بهره جست مساله الكترواستاتيكي براي حل مسائل اليه شيب
اي كه شامل يك نقطه  ح زمين، به مسالهاي مناسب به جاي سط ها و با انتخاب صفحه شارژ در آن باشد، با تغيير ثابت

تواند قدمي مناسب براي حل مسائل اليه  بنابراين حل يك مساله الكترواستاتيكي مي. جريان است، تبديل كرد
ها انجام  هاي موفقي با استفاده از تعميم نظرات پيروان نظريه آناليز هارمونيك كوشش. دار يا جريان مستقيم باشد شيب

 براي كار،  آلفانو اشاره كرد كه در آن معادالت انتگرال برنابيني و كاردارليتوان به كار ميان آنها ميشده است كه از 
دار كه در آن دو اليه مقاوم و يك  آنها روش خود را در زمينة خاصي كه سه اليه شيب. اند مناسب تشخيص داده شده
هايي را كه  اند، همه منحني  كه به كمك كامپيوتر انجام شدهحل اين معادالت. اند كار گرفته اليه بينابيني هادي است، به

  .دهد دست مي به ازاي زواياي شيب و ضرايب بازتاب الكتريكي مختلفند، به
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  عمليات صحرايي

 كيلومتري بخش مردآباد شهرستان كرج، 8دار در روستاي شوربالغ در  هاي شيب مطالعه الكتريكي در باره اليه
اين ناحيه شامل بخشي از رشته كوه البرز مياني و دشت كرج در . ي سدسازي انجام گرفته استبه منظور مطالعه برا

در جنوب اين ناحيه، رودخانه . در قسمت مركزي و جنوب است  دختر-شمال و بخشي از كمربند آتشفشاني اروميه 
شود   جنوبي مي-، بعد شمالي يابد  باختري جريان مي-ها از كوير اشتهارد با راستاي خاوري شور پس از زهكشي آب

اين منطقه بيشتر شامل مجموعه آتشفشاني و . ريزد و پس از پيوستن به رودخانه سرود به درياچه حوض سلطان مي
 وابسته به پيش از ائوسن در آن برونزهايآذرآواري ائوسن مياني و پسين در گستره البرز مركزي و ايران است و 

  .گسترش ندارند
شناسي آن   و نقشه زمين8 و نقشه توپوگرافي آن در شكل 7نقشه توپوگرافي محل برداشت سونداژها در شكل 

  .شوند  ديده مي9نيز در شكل 
ريز در  اين منطقه با رسوبات آبرفتي دانه. شود بندي قرار دارد، در شكل ديده مي اي كه بين دو ناحيه اليه آبراهه

  .ساليان دراز پوشيده شده است
. دست آمد  درجه به43گيري شد و زاويه شيب برابر با  سنگ در چند نقطه توسط كمپاس اندازه يب ماسهش

 4سونداژ . اند بندي انتخاب شده  به منظور مطالعه الكتريكيِ چگونگي اليهA از پروفيل 3 و 2، 1سونداژهاي شماره 
اين سونداژ هيچ نوع آنومالي قابل . ا درآمداجر سنگ به  در نزديكي آبراهه براي يافتن اليه ماسهBاز پروفيل 

ريز آبرفتي پوشيده شده  اي را تا عمق بررسي مورد نظر نمايان نكرد، بلكه نشان داد ناحيه توسط رسوبات دانه مالحظه
بندي  منحني در مطالعه اليه) ABيعني (ممكن است اين پرسش مطرح شود كه چرا با افزايش خطوط جريان . است

2علت اين امر در اين است كه با افزايش .  نشده استدر عمق بيشتر
AB  هاي الكتريكي   متر از منحني100بيش از

هاي موازي  هاي اليه ها بر اساس منحني هاي افقي ندارند و تفسير آن هاي اليه آمده، فرق چنداني با منحني دست به
  .هد د ها در اختيار ما قرار نمي  از شيب اليهشود و بنابراين اطالعات بسيار درستي انجام مي

  

  هاي مقاومت ويژه تفسير منحني
اين . شود  ديده مي10منحني صحرايي در شكل .  استA از پروفيل 3اولين برداشت سونداژ شماره 

نتايج . هاي افقي مربوط است، با خطاي اندكي تفسير گرديد افزاري كه به تفسير اليه منحني به كمك نرم
  ست آمده عبارتند ازد به

h) متر( ρ )اهم متر( 
12/2  234  
46/5  6  
5/11  86  
5/35  3  

  29  
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متر است كه بنا به شواهد موجود متعلق به ماسه   اهم234دست آمده در اليه اول،  مقاومت ويژه حقيقي به

هاي دوم و چهارم، به  مقاومت ويژه حقيقي اليه.  متر عمق داشته باشد12سنگ است كه طبق اين تفسير، بايد حدود 
علت وجود مقاومت كمتر . متر است كه در گستره مقاومت مربوط به رس و مارن قرار دارد  اهم6 و 3ترتيب حدود 

در اليه پاييني، بايد وجود رطوبت زياد باشد، زيرا روز قبل از برداشت در اين مكان باران باريده بود و شيب 
مقاومت در اليه سوم طبق شواهد موجود، بايد متعلق . تر شده بود پايينها موجب هدايت آب به طبقات  سنگ ماسه

  .سنگ باشد به ماسه
تواند نفوذ آب در برخي  علت اين موضوع مي. رود سنگ، كمتر از ميزاني است كه انتظار مي البته مقاومت ماسه

متر   اهم234سنگ را   ماسهاگر مقاومت. سنگ باشد كه در آن رس نيز نفوذ كرده است هاي شكسته شده ماسه قسمت
 -96/0متر فرض كنيم، ضريب بازتاب الكتريكي بين اليه اول و دوم برابر است با   اهم4و مقاومت رس را حدود 

=2344
2344

+
− =  Kدار و چه  هاي شيب ، مقدار ضريب بازتاب الكتريكي در چگونگي منحني، نقش مهمي چه در اليه
  :شوند كنيم كه نتايج زير حاصل مي هاي دو اليه تفسير مي اين منحني را با آباك. كند ا ميهاي افقي ايف در اليه

  
h) متر( ρ )اهم متر( 

4/0  260  
46/5  20  

                       

 =07/0دهد طور كه تفسير نشان مي همان
1

2
ρ
ρ30/0كه مقدار واقعي   ، درصورتي= 

1

2
ρ
ρنابراين در تفسير ب.  است

  . متر است4/0عمق نيز طبق تفسير دستي برابر با . اين دو روش، خطاي قابل توجهي نسبت به يكديگر وجود دارد
شناسي منطقه برداشت شده است، مقايسه گرديدند  ها با آنچه از مطالعه زمين گيري پس از اين دو تفسير، نتيجه

  : دست آمدند و نتايج زير به
h) متر( ρ )م متراه( 

6/0  327  
10  10  

  
با توجه به ضريب بازتاب .  سانتي متر است20دست آمده براي اليه اول در اين تفسير  تفاوت عمق به
 محاسبه شده است، همخواني مناسبي با آباك سه اليه موجود كه توسط روش معادالت 94/0الكتريكي كه حدود 

2=7/14نيمم در اين منحني در  نقطه مي.شود  محاسبه گرديده است، ديده ميآلفانوانتگرال 
AB نمايان شده است كه 

مقاومت، به ناحيه مقاوم  به عبارتي جريان الكتريكي پس از نفوذ از ناحيه كم. شود مقاومت زيادي در آن ديده مي
شود  ، استنباط مي متري اليه گِلسنگ8با توجه به ضخامت . سنگ است كند كه همان تناوب ماسه برخورد مي
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2=46 منحني پس از يك سير صعودي در. بندي در زير سطح زمين، تقريباً با همان شيب فوقاني است اليه

AB 
بندي در  چنانچه غير از اين باشد، به طور قطع تناوب اليه. بندي كند كه دليلي است بر تناوب اليه سير نزولي پيدا مي

2<63در اين روش چنانچه . دهد ترديد قرار ميزير سطح را مورد 
ABدار براي تفسير  هاي شيب هاي اليه  ، منحني

  .ها بايد بهره جست هاي دو اليه اصلي با توجه به شيب اليه چندان معتبر نيستند و به منظور تفسير از همان منحني
سنگ قرار  متري از اليه رسي، روي ماسه  سانتي100اصله بندي و در ف  به موازات اليهA از پروفيل 2سونداژ 
ها پس از تفسير به  مقاومت و ضخامت اليه. شود  ديده مي11منحني صحرايي اين سونداژ در شكل . گرفته است

  :كمك كامپيوتر به صورت زير است
  

h) متر( ρ) اهم متر( 

76/0  538  
41/2  36  
6/14  9  

  16  
  

 بگيريم، ضريب بازتاب الكتريكي برابر 16 و حداقل مقاومت را 538سنگ را   ماسهدر اين سونداژ اگر مقاومت

=05/0هاي افقي  در تفسير دستي با آباك، اليه. شود   ميK = -94/0با 
1

2
ρ
ρها عبارتند از  و مقاومت:  

680 =1ρ 2 = 34 و ρ . طبق شواهد .  متر است19وم تقربياً  سانتي متر و عمق اليه س80عمق اليه اول در تفسير اخير
متر   سانتي96سنگ يا به عبارتي ضخامت اليه اول  شناسي و با استفاده از يك رابطه ساده مثلثاتي، عمق ماسه زمين

 متر وجود داشته باشد، اما منحني 7 تا 6سنگ در عمقي حدود  است و طبق همين محاسبه ساده، بايد اليه ماسه
پس از آن با . يابد  متر به طور يكنواخت كاهش مي17كند و مقاومت تا عمق  ي را نمايان نمي آمده چنين چيز دست به

يكي اينكه سرعت كاهش مقاومت : دهنده دو موضوع است اين امر نشان. شويم رو مي افزايش مقاومت الكتريكي روبه
 به وسيله رس، دچار هوازدگي و به دليل فاصله كم تا اليه دوم است و ديگر اينكه اليه اين قسمت قبل از پرشدن

سنگ، در همين قسمت باالي سطح  اين نظر از اين رو قابل قبول است كه اليه فوقانيِ ماسه. فرسايش شده است
توان با تركيبي از رس در نزديكي محل سونداژ  هاي بسيار فراوان آن را مي زمين نيز نسبتاً سست است و واريزه

=026/0حقيقي بين دو اليه برابر است با هاي  نسبت مقاومت. مشاهده نمود
1

2
ρ
ρ كه با مقدار تفسير شده، تفاوت 

 متري سونداژ دوم همين پروفيل قرار دارد، به طور 100 كه حدود A از پروفيل شماره 1سونداژ . بسيار زيادي دارد
. دست نيامده است  تفاوت كه هموار بهكلي روند كاهش مقاومت مانند دو سونداژ ديگر را نشان مي دهد، با اين

دست  بينيم منحني مقايسه از ميان نقاط به دار را روي آن حركت دهيم، مي چنانچه منحني مقاومت ويژه اليه شيب
شود، بسيار شبيه  رفتاري كه در اين منحني ديده مي. كند آمده اين منحني صحرايي، با تقريب نسبتاً خوبي حركت مي
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 تفاوت آن به طور عمده در اين است كه تغيير مقاومت يا به عبارتي اليه سوم را زودتر نشان منحني قبلي است و

  :تفسير آن به كمك كامپيوتر نتايج زير را به همراه داشته است. هد مي
  
  

h) متر( ρ) اهم متر( 

    7  174  
75/1  54  
6/11  17  
5/13  6  

  507  
  

علت . سنگ دوم ظاهر شده است  متر ضخامت، اليه ماسه26ز دهد، پس ا همان طور كه اين تفسير نشان مي
سنگ  سنگ يا تخلخل ماسه وجود مقاومت الكتريكيِ كمِ اليه اول، احتماالً خردشدگي و نفوذ رس و آب در ماسه

  .است كه نفوذ آب را به داخل آن تسهيل كرده است
تفسير . شود  ديده مي12صحرايي آن در شكل منحني . متر است  سانتي60بندي  فاصله اين سونداژ تا امتداد اليه

  :هاي دو اليه و كمكي، نتايج زير را به همراه دارد دستي به كمك آباك
  

h) متر( ρ) اهم متر( 

8/0  240  
5/14  15  

  
در .  متر عمق دارد56/0به عبارتي با توجه به شيب، حدود .  متر است8ضخامت رس در اين ناحيه حدود 

كه  درحالي.  متر، سنگ مقاوم را نشان داده است26 اليه ضخامت بيشتري دارد و پس از حدود تفسير كامپيوتري، اين
منحني مقاومت اين سونداژ همان طور كه ديده .  متري بايد آشكار شود12سنگ در عمق حدود  سنگ كف يا ماسه

ر نيستند و علت آن هوازدگي اي كامالً يكنواخت نيست و تغييرات مانند دو سونداژ ديگ شود، با منحنيِ مقايسه مي
  .سنگ ميان رس است سنگ و وجود قطعات ماسه ماسه

اين سونداژ به منظور تعيين عمق رس و .  مشاهده كرد13توان در شكل   را ميB از پروفيل 4سونداژ 
الي بندي انجام گرفته است و هيچ گونه آنوم  متري از امتداد اليه100بندي احتمالي در فاصله  آشكارسازي اليه

فاصله الكترودي در اين سونداژ تا . شود سنگ اثري ديده نمي دهد، به عبارت ديگر از ماسه اي را نشان نمي عمده

63=2
ABدهد  مقايسه بين تفسيرها را نشان مي1جدول .  متر بوده است.  

  :توان به نكات زير توجه كرد با توجه به اين سونداژ و سه سونداژ ديگر مي
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شود، در عمق تقريباً با همين  سنگ و گِلسنگ كه به صورت متناوب در طرفين ديده مي بندي ماسه اليه .1

  .شيب امتداد دارد
تر سيالب  بندي است، توسط حركت آب و به طور دقيق محل آبراهه كه طبق شواهد موجود بين اين دو اليه .2

 .ها پر گرديده است و پس از آن توسط رسوبات رسي حاصل از حركت همين سيالبايجاد شده 

سنگ در محل آبراهه ديده نشده است و علت آن فرسايش و هوازدگي در عمق مورد بررسي  اليه ماسه .3
يافت  بندي طرفين، چنانچه فاصله الكترودها افزايش مي با توجه به اليه. است كه توسط رس پوشانده شده است

 .شد سنگ آشكار مي ماالً در عمق زيادتري ماسهاحت
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