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ىنجاری ىای مقاومت ویژه الکتریکی و قطبش القایی در  روش المان محدود برای بی

 اکتشافات معدنی 

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 
 

 
: چكيده  

 
هذل طاسی تَ رّع الواى هحذّد در دّ هزحلَ اًجام گزفتَ اطت: الف( اجظام هؼذًی حجین دارای هقاّهت ّیژٍ 

تؼذی اطتفادٍ ػذٍ اطت؛ ب( اجظام  2ر5َ در آى هذل طاسی الکتزیکی هتوایش تا هقاّهت ّیژٍ هحیظ اطزاف، ک
     تؼذی 3طاسی هؼذًی دارای تافت تْسیؼی کَ تثایي هقاّهت ّیژٍ تا طٌگ ُای هحیظ اطزاف ًذارد، کَ در آى هذل 

ْاری کار رفتَ اطت. دّ پاراهتز، هذل طاختاری را هؼخؾ هی کٌذ: هقاّهت ّیژٍ ّ قطثغ القایی. در ایٌجا اثز ًاُو تَ
 تَ ػالٍّ طاختارُای سهیي ػٌاطی در ًظز گزفتَ ػذٍ اطت.

ًتایج تزرطی ًؼاى هی دُذ کَ رّع الواى هحذّد اتشار هٌاطثی تزای هذل طاسی هقاطغ هختلف ژئْالکتزیکی اطت. 
تاکت ایي رّع تزآّرد درطتی اس تاثیز ًاُوْاری ُا در ػزایظ گًْاگْى سهیي ػٌاطی هاًٌذ هحیظ ُای چٌذ الیَ ای، کٌ

 ُا، گظل ُا ّ سّى ُای کاًی ػذٍ فزاُن هی کٌذ.
 
 

 طاسی هقاّهت ّیژٍ هذل، IPطاسی  كلیذ ّاژٍ ُا: رّع الواى هحذّد، هذل

 
 

Abstract: 
 
Finite element modeling of geoelectrical sections is carried out in two cases: (a) Ore bodies with a massive 
texture and an electrical resistivity in contrast with the resistivity of the surrounding rocks, where 2.5D 
modeling is applied; (b) Ore bodies with a disseminated texture having no contrast of resistivity with the 
surrounding rocks, where 3D models are under use. Two parameters characterize the constructed model: 
apparent resistivity and induced polarization. The effect of the anomaly as well as the geological structures 
is considered.  

Results show that finite elements are a good tool for the modeling of various geoelectrical sections. 
This method supply the correct evaluation of anomalies effects in geological conditions such as layered 
mediums, contacts, faults and mineralized zones. 

 
 

Keywords: Finite element method, IP modeling, Resistivity modeling. 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 مقدمو :
 
 تَ در هْرد کاًی ُای فلشی، داری اس کاًی ُای هختلف هی تاػذ.کتؼافات ژئْفیشیکی، گام اّل در فزایٌذ تِزٍ تزا

تزیي رّع ژئْفیشیکی هحظْب  ٍ ػوذ (IP)، رّع ُای هقاّهت ّیژٍ ّ قطثغ القایی شات پایَدلیل رطاًایی تاالی فل
 هی گزدد.

سّج تفظیز ّ هذل طاسی اطت. تزای تزخی هْارد ایذٍ ال، هذل حل هظائل ژئْفیشیکی تَ هؼٌای تکزار هؼیٌی اس 
ُای ًظزی ّجْد دارد، اها ایي هْارد تَ ًذرت در طثیؼت پیذا هی ػًْذ. هؼکالت هذل طاسی ّقتی پیچیذٍ تز هی 
 ػْد کَ ػوق کاّع افشایغ هی یاتذ کَ ایي هظالَ ُوزاٍ تا افشایغ اثزات ثاًْی ًاػی اس ًاُوْاری ّ ًاُوگٌی ُای
سهیي ػٌاطی در ػوق سهیي خْاُذ تْد.    در ایي تحقیق، هظالَ هذل طاسی هقاطغ ّاقؼی ژئْالکتزیکی تا اطتفادٍ 
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اس الواى ُای هحذّد تَ هٌظْر حل هؼادالت تیضْی در یک هحیظ ًاُوگي کَ هزتْط تَ حالتِای ژئْالکتزیکی پیچیذٍ ّ 
تَ کار رفتَ  IPی هذل طاسی در ُز دّ رّع هقاّهت ّیشٍ ّ ًاُوْار اطت، هْرد تزرطی قزار هی گیزد. ایي رًّذ تزا

 اطت.
ًحٍْ اًتؼار یک هیذاى الکتزیکی در یک هحیظ سهیي ػٌاطی  در ایٌجا کلیذ هذل طاسی هقاطغ ژئْالکتزیکی،

ًاُوگي اطت کَ سیز یک هحیظ ًاُوْار قزار دارد. تذیي هٌظْر اس هؼادلَ تیضْی در ػکل کلی آى اطتفادٍ ػذٍ اطت 
 :ػْد تا راتطَ سیز  تَ رّع الواى هحذّد هزتثظ هی کَ

(1                                   )              min [( ) ] [ ]
n

T T

n
v S

W U WQ dv w n U U ds      D D 

 nU؛ nSتزدار یکَ ػوْد تز هزس  nهاتزیض هقاّهت ّیژٍ؛  Dتْاتغ ّسًی؛  W  ّwپتاًظیل هیذاى الکتزیکی؛  Uکَ در آى 

 هی تاػذ. Vتار الکتزیکی تْسیغ ػذٍ در داخل حجن  Qهقذار ػزط هزسی ًیْهي ّ 
تا اطتفادٍ اس رّع الواى هحذّد پاراهتزی تا چِار گزٍ حل ػذٍ اطت. تَ طْر هؼوْل، هقطغ  هؼادلَ يای

ی آى تَ دلیل ًاُوْاری قزار گزفتَ ژئْالکتزیکی هوکي اطت تَ ؿْرت یک هظتطیل در ًظز گزفتَ ػْد کَ قظوت تاال
 (.1در تاالی هقطغ، تغییز ػکل دادٍ اطت )ػکل 

  گزٍ تاالی لثَ هظتطیل را ًؼاى  ػزایظ هزسی اس ًْع "ًیْهي" هی تاػذ کَ الکتزّدُای قزار گزفتَ در دّ
 ُذ. در قظوت دیگز هزس، تَ طْر هؼوْل اس ػزایظ ًیْهي ؿفز اطتفادٍ هی گزدد.د یه

، اًتؼار پتاًظیل الکتزیکی را در یک ػکل گظظتَ هی دُذ. ایي دادٍ ُا ًیاس تَ تفظیز ؿحیح دارد تا (1) هؼادلَ
اطالػاتی طاسگار تا آًچَ کَ در اًذاسٍ گیزی ُای هیذاًی جوغ آّری ػذٍ، تَ دطت آیذ. تذیي هٌظْر، تایذ دّ پاراهتز را 

 .(IP)در ًظز تگیزین، هقاّهت ّیژٍ ظاُزی ّ قطثغ القایی 

 

 
 . پاطخ الواى هحذّد اس یک هقطغ ژئْالکتزیک در یک هٌطقَ ًاُوْار1ػکل 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
 بحث :

 

 مدل سازی اثرات بی ىنجاری مقاومت ویژه ظاىری -1

 هفِْم هقاّهت ّیژٍ ظاُزی تَ ػٌْاى ًظثت تیي دّ هقاّهت ّیژٍ تا راتطَ سیز تیاى هی ػْد:

(2           )                                                                                           0 0. /a R U U    
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اختالف هزتْط تَ 0Uاختالف پتاًظیل الکتزیکی تیي دّ ایظتگاٍ هجاّر هقطغ ژئْالکتزیکی ُوگي،  Uکَ در آى 

0Rفضای ُوگي ّ  پتاًظیل الکتزیکی ًین
 

 هقاّهت ّیژٍ ًین فضای ُوگي تز حظة اُن هتز اطت.

تْطظ فزهْل ًظزی هزتْط تَ یک دّ قطثی الکتزیکی تزآّرد هی  0Uدر طی اًذاسٍ گیزی ُای هیذاًی، کویت 

 ػْد:

(3    )                                                                                                0 (1/ 1/ )a bU c R R  

فاؿلَ تیي ًقطَ اًذاسٍ گیزی تا aR ّbRپتاًظیل هیذاى الکتزیکی هزتْط تَ ًین فضای ُوگي؛  0Uدر ایي راتطَ، 

.0کتزّدُای جزیاى؛ ال / 2c R I  0، کَ در آىR
 

 ػذت جزیاى هی تاػذ. Iهقاّهت ّیژٍ ّ 

( را در دّ حالت حل هی کٌین، 1دّ راٍ حل تَ هٌظْر اًجام هذل طاسی ریاضی تَ کار رفتَ اطت؛ اتتذا هظالَ )

در  0U  ّU؛ تٌاتزایي ُز دّ حالت تقزیة ُای گظظتَ ای اس یکی تزای حالت ًاُوگي ّ دیگزی ًین فضای ُوگي

( خْاٌُذ داػت. راٍ حل دّم، تز اطاص یک رفتار خاؽ اس ػزایظ هزسی اطت. هقطغ ّاقؼی ژئْالکتزیک تایذ 2راتطَ )
 1هؼوْلی الواى هحذّد، داهٌَ هحذّدی را ُواًٌذ ػکل  هؼاتَ فضای ًاهحذّد پاییٌی در ًظز گزفتَ ػْد، اها هذل

ًتایج تغییز ػکل یافتَ ای را هی دُذ کَ  0Uًؼاى هی دُذ. تَ ػٌْاى یک ًتیجَ، اطتفادٍ اس حل ًظزی تزای کویت 

. تَ هٌظْر اجتٌاب اس ایي خطا، السم اطت کَ رّی هزس هحذّد تَ ًاهحذّد تْدى اػارٍ خطای قاتل تْجِی درتز دارد
 ػْد.

یک حل کالطیک تزای ایي هظالَ، اطتفادٍ اس "الواى ًاهحذّد" اطت. راٍ حل دیگزی تزاطاص الواى ُای 

دٍ تزای هقاطغ سهیي کَ ( ارائَ ػذٍ اطت. در ایٌجا یک حل طا1791ُیثزیذی ّ تثذیالت فْریَ تْطظ "تًْگ ّ رستْ" )
طاختار الیَ ای افقی آًِا ًاُوگٌی چٌذاًی ًذارد اطتفادٍ ػذٍ اطت. در ایي هْرد، ایي اهکاى ّجْد دارد کَ گزادیاى 

 ًزهال پتاًظیل در ًقاط هزسی تا اطتفادٍ اس راتطَ سیز تزآّرد ػْد:

(4                                                    )                                 
3 3( / / ).a a b b

dU
c

dn
 R R R R n 

dU/کَ در آى  dn  ػوْد تز گزادیاى هزسی پتاًظیل هیذاى الکتزیکی اطت؛aR  ّbR  تزدارُای فاؿلَ اس ًقطَ هزسی

 دار یکَ ػوْد در ًقاط هزسی اطت.تز nتا ُز یک اس الکتزّدُای جزیاى ّ  
 

در ایي حالت هی تْاى ػار الکتزیکی رّی گزٍ ُای هزسی را تَ طادگی هحاطثَ ًوْد ّ هقادیز هزتْطَ را در 
 ( ًتیجَ هی ػْد اضافَ ًوْد:1طوت راطت هؼادالت خطی ُوشهاى کَ اس هؼادلَ )

(5           )                                                                                                                KU=F 
تزدار ػار توزکش یافتَ در  Fدر گزٍ ُا ّ   Uتزدار هقادیز گظظتَ پتاًظیل  Uهاتزیض اؿلی طیظتن ،  Kدر ایي راتطَ، 

 گزٍ ُای هزسی اطت.
یک کٌتاکت ػوْد، تزای پاطخ ُای الواى یک هقایظَ اس هقادیز هقاّهت ّیژٍ ظاُزی رّی یک هقطغ سهیي تا 

ًؼاى دادٍ ػذٍ اطت. هؼاُذٍ هی ػْد کَ رّع الواى ًاهحذّد، تفظیز دقیق  2هحذّد ّ الواى ًاهحذّد در ػکل 
 تزی اس تی ٌُجاری ًاػی اس کٌتاکت ػوْدی ارائَ هی دُذ.

 
هت ّیژٍ ظاُزی تز حظة اُن هتز رّی . هقایظَ پاطخ ُای الواى هحذّد ّ الواى ًاهحذّد تزای تی ٌُجاری هقا2ّػکل

 اُن هت 111تَ  1ّهت ّیژٍ یک کٌتاکت ػوْدی تا تثایي هقا

 (IP)مدل سازی اثرات بی ىنجاری قطبش القایی   -2
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در ایٌجا هذل طاسی الواى هحذّد تزای قطثغ القایی هزتثظ تا هؼخـَ ُای فیشیکی هقاطغ سهیي، تَ دّ رّع 
ریاضی تَ ػٌْاى پتاًظیل در ططح یک سهیي دّالیَ، کَ هزس تیي جظن هؼذًی  تَ ػکل IPاطتفادٍ ػذٍ اطت. پذیذٍ 

ُوگي ّ طٌگ ُای اطزاف آًزا ًؼاى هی دُذ، هذل طاسی ػذٍ اطت. اجظام هؼذًی کاًی ػذٍ، تافت هخـْؿی 
ن در حجن دارًذ ّ اجظام حجی IPدارًذ کَ تَ ؿْرت ّاقؼی ُوگي ًیظتٌذ. اجظام دارای تافت تْسیؼی، پزاکٌذگی 

ّ  (1757) ( ّ "طیگل"1753تزاطاص راتطَ "تلیل" ) IPهی تاػٌذ. هحاطثَ اثز  یوزکش یافتَ رّی ططح هزست IPدارای 

0تا فزف  (1792) ُوچٌیي تزآّرد "کْهارّ" 0( )IPC U U CU 
 

 اًجام ػذٍ اطت.

اًذاسٍ گیزی ػذٍ رّی  IPخ تا در ًظز گزفتي ایي حقیقت کَ در تؼضی هْارد ًاُوگٌی هحیظ هوکي اطت رّی پاط
تزای یک هحیظ ًاُوگي اطتفادٍ کزدٍ این.  IPتؼذی الواى هحذّد در  2ر5ططح سهیي تاثیز گذار تاػذ، اس هذل طاسی 

 اطفادٍ هی ػْد: IP، اس راتطَ "تلیل" تزای هحاطثَ اثز Uپض اس هحاطثَ پتاًظیل هیذاى الکتزیکی 

(6                                 )                                                               (1/ )IP
V

U c U R dV  

گزادیاى پتاًظیل  Uتزدار فاؿلَ اس ًقطَ اًتگزالگیزی تا ًقطَ هؼاُذٍ ّ   R؛ IPپتاًظیل هیذاى  IPUکَ در آى 

 یکی اّلیَ  اطت کَ اس طزیق حل هذل الواى هحذّد هحاطثَ ػذٍ اطت.هزتْط تَ هیذاى الکتز
تزای هذل طاسی طَ تؼذی اجظام دارای تافت حجین در هحیظ ُوگي، اس فزهْل "تلیل" تا اطتفادٍ اس تثذیل 

 فزهْل "گزیي" اطتفادٍ ػذٍ اطت:

(9       )                                                                                 (1/ ) ( / )IP
S

U c R dU dn ds  

گزادیاى پتاًظیل الکتزیکی اّلیَ رّی هزس  dU/dnتزدار اًتگزال گیزی اس ًقطَ اًذاسٍ گیزی تا ًقطَ هؼاُذٍ ّ  Rکَ در آى 
S ( َهحاطثَ هی ػْد.4اس جظن اطت کَ تْطظ راتط ) 

هحذّد تزای هزس جظن ّ تا اطتفادٍ اس رّع ُای اًتگزال تَ ؿْرت ػذدی تا اطتفادٍ اس هفِْم الواى ُای 
اًتگزال گیزی ػذدی تزای الواى ُای هحذّد هحاطثَ ػذٍ اطت، کَ تؼذاد ًقاط اًتگزال گیزی را تز اطاص  اطتاًذارد

 (.3اًذاسٍ ًظثی الواًِا تَ ؿْرت خْدکار تؼزیف هی کٌذ )ػکل 
 

 
 

 حظة درؿذ. تز IP. یک هذل طاسی طَ تؼذی اس اثز تی ٌُجاری 3ػکل 
 

 ًوایغ دادٍ ػذٍ اطت. 4در ػکل  IPتزای دّ الیَ در ػوق ُای هختلف، هقطغ 
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 اس دّالیَ در ػوق ُای هختلف تزحظة درؿذ. IP. هقطغ ّاقؼی 4ػکل

 
 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
 
 

 نتيجو گيري :
 

، ایي رّع اهکاى رّع الواى هحذّد اتشار هٌاطثی تزای هذل طاسی هقاطغ پیچیذٍ ژئْالکتزیکی اطت. در تؼضی هْارد

ُا ّ گظل ُای رّی تزاّرد درطتی اس تاثیز ًاُوْاری ُا ّ ػزایظ سهیي ػٌاطی در هحیظ ُای الیَ ای، کٌتاکت 
 سّى ُای کاًی ػذٍ را فزاُن هی کٌذ. اجظام هؼذًی یا

ی الواى اطتفادٍ اس ًظزیَ الواى هحذّد، هفِْم جذیذی اس تْطؼَ ّ کارتزد ژئْفیشیک را ارائَ هی دُذ. هذل طاس
هحذّد اس هْقؼیت ُای پیچیذٍ سهیي ػٌاطی ًَ تٌِا ًؼاًَ ای اس درطت تْدى تفظیز دادٍ ُای هیذاًی اطت، تلکَ 
ػاهل هِوی تزای تْطؼَ یک هفِْم جذیذ ّ تکٌیک هزتْطَ تا ػٌْاى "هقطغ ّاقؼی" اطت ّ رّع ػٌاطی خاؿی 

 .گیزی ُای هیذاًی هی تاػذ تزای اًذاسٍ
ّجْد هظائل  ُوچٌیي، کٌٌذ را پیؼٌِاد هیتفظیز هؼتثزی اس دادٍ ُای هیذاًی  یکی،تزهقاطغ ّاقؼی ژئْالک

هْرد  هزتْطَ حالت ُایتایذ  تزای پاطخ تَ ایي هظائلکَ دٌُذ  را ًؼاى هیسیادی هزتثظ تا تفظیز دادٍ ُای هیذاًی 
 .تزرطی قزار گیزد

 

 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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