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  چكیدي

 
تّ يُظٕر تررضی يذم غکطتگی ٔ گطم در دايُّ  ر ایٍ تذمیكد 

جُٕتی کِٕ آب يرغاٌ در ادايّ تالذیص ضؼذی ٔ در اَتٓای غرلی 

اَجاو  آرایع يرتؼی رٔظ ز ػًهیات ؾذرایی تا اضتفادِ ازغٓر غیرا

غذ کّ َػاٌ يی دْذ آرایع يرتؼی ٔ يرتؼی يتماعغ یکی از تٓتریٍ 

.ترای ٔ گطم ْا اضتيذم دلیك غکطتگی ْا رٔغٓا ترای غُاضایی 

تررضی ؾذت اَذازِ گیری ْای آرایع يرتؼی يتماعغ از تذهیم ضریة 

َا ًْخٕاَی َاًْطاَگردی اضتفادِ غذ.يمادیر پاییٍ ایٍ ضریة 

َػاٌ دُْذِ دلت تطیار تاالی اَذازِ گیری ْا يی تاغذ.ًْچُیٍ 

یافتٍ ضریة َا ًْطاَگردی ضًتی کّ دذٔد نثّ ْای غی يذفٌٕ  از 

يتری  31تا  11در يذذٔدِ را يػخؽ يیکُذ،ٔجٕد گطم را  جًهّ گطم

عغ ا اضتفادِ از آرایع يرتؼی يتماتاییذ کرد.تٕضظ پرٔفیم زَی ت

چٌٕ گطم یک گطم کًاَی اضت َیستؼییٍ کرد، را  يیتٕاٌ راضتای گطم

دارای غیة ْای يتفأتی در ػًك ْای تررضی غذِ َطثت تّ لطًت 

 .یص يی تاغذاَذازِ گیری غذِ در دیٕارِ تالذ
  

ضریة  آرایع يرتؼی يتماعغ، ضریة َا ًْطا َگردی، :كهیدي ٌاي َاژي

ضریة َاًْطاَگردي  ،راضتای غکطتگی ،َا ًْخٕاَی َاًْطاَگردی

 يؤثر
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Abstract 

In this study for determine of the location of fracture and faults in southern side cliff of 
Abmorqmountain in the direction of Saadi anticline in the east side of Shiraz city field operation 
by this method done. 
Result of this study show that the square array and cross -square array are the best to detecting 

of location of faults and fracture.To make cross-checking measurements of Square array   non-

conformance anisotropy factor analysis was used.  Low values of this ratio are indicative of high 

precision measurements. Well as by non-isotropy coefficient around the edges of an object 

buried in such a way that makes clear the fault, the fault is confirmed in the area.by using cross 

square- profiling the fracture and buried fault localization and their direction can be detected. 
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 مقدمً: .1

چٓار انکترٔد جریاٌ ٔ پتاَطیم در چٓار رأش يرتؼی  درآرایّ   

 , Habbergam) ْاترجى 1791در ضال  .لراريی گیرَذ  aيرتؼی تّ ضهغ 

ی يرتؼی يتماعغ را يؼرفی کرد. ایٍ آرایّ از دٔ  آرایّ (1970

اَذ، تػکیم غذِ  درجّ چرخیذِ 45يرتغ ْى يرکس کّ َطثت تّ ْى 

گیری از يمأيت اَجاو داد کّ  تٕاٌ ضّ اَذازِ يی تا یک يرتغ .اضت

در .تاغُذ يی ،، ْا غٕد. ایٍ يمأيت تّ يرکس َطثت دادِ يی

تر ْى  تّ  ؾٕرت ػًٕد يمأيت ٔیژِ گیری ایٍ آرایّ دٔ اَذازِ

 گیرد.  اَجاو يی
یژِ يیاَگیٍ ٔ ضریة در یک فضای َاًْطاَگرد دٔ پارايتر يمأيت ٔ

َػاَگر ظاْری  ضریة َاًْطاَگردی λ ،کّغٕد تؼریف يی َاًْطاَگردی

تر تاغذ،  ٔجٕد َاًْطاَگردی اضت. در ٔالغ ْرچّ ایٍ ضریة تسرگ

ْای يختهف تیػتر  ْای يمأيت ٔیژِ تّ جٓت گیری ٔاتطتگی اَذازِ

يذاضثّ کرد. يی تٕاٌ  ، را َیس nَاًْطاَگردی يؤثر لائى ،اضت.

ی ٔجٕد  ذار تاالی ایٍ ضریة َػاٌ دُْذِيم

دیگری کّ ترای  پارايترَاًْطاَگردی تاال اضت. 

َطثت َاًْگُی ضًتی آرایع يرتؼی يذاضثّ يی غٕد 

 کّ آٌ را يی تٕاٌ از عریك راتغّ:اضت ،

 

ِ گیری يی تٕاٌ در ْر ایطتگاِ اَذاز ٔ تا داغتٍ يمادیر 

 در خؿٕؼ اغیاء يذفٌٕ در ضغٕح زیریٍ خاک تذضترا اعالػات يفیذی 

يرتؼی يتماعغ ًْسياٌ در چٓار   چٌٕ در آرایع يرتؼی ٔ  آٔرد.

جٓت يختهف تّ تررضی يمأيت ٔیژِ پرداختّ يی غٕد در َتیجّ يی 

 َیس را A.N.C.Rتٕاٌ پارايتر َطثت َا ًْخٕاَی َاًْطاَگردی یؼُی

ردی،کّ از عریك راتغّ ًْطاَگ.َطثت َا ًْخٕاَی َا تذضت آٔرد

A.N.C.R=E/t  ّتذضت يی آیذ غذیذَا تّ جٓت گیری آرایع ٔاتطت

اضت.ترای تررضی ؾذت اَذازِ گیری ْای آرایع يرتؼی ٔ يرتؼی 

ًْچُیٍ يی تٕاٌ تا غٕد.يتماعغ از تذهیم ضریة فٕق اضتفادِ يی 

یؼُی زأیّ غیة گطم تا  αاضتفادِ از آرایع يرتؼی يتماعغ زأیّ 

 .یٍ را تذضت آٔردضغخ زي

 :رَش تحقیق.3  

 زمیه ضىاسی محدَدي مُرد مطانعً

يذذٔدِ يٕرد يغانؼّ در دايُّ جُٕتی کِٕ آب يرغاٌ ٔالغ غذِ   

اضت کّ از َظر ضاختاری در ادايّ تالذیص ضؼذی ٔ اَتٓای غرلی 

یک گطم يسدٔج يی  در ٔالغ ایٍ گطهع غٓر غیراز لرار يی گیرد.

درجّ ٔ دیگری N24ای ايتذاد آزیًٕتی .یکی از گطم ْا دارتاغذ

درجّ يی تاغذ،کّ در ایٍ يغانؼّ تًرکس يا تر N84دارای ايتذاد 

يٕرد أل يؼغٕف تٕدِ اضت.يیاَگیٍ غیة اَذازِ گیری غذِ ؾفذّ 

درجّ يی تاغذ کّ در دیٕارِ پرتگاْی دايُّ تالذیص W97گطهع 

اَذازِ گیری غذِ اضت.آْک ْای ضخت جٓرو در دايُّ کِٕ ،در زیر 

رضٕتات کٕارترَری يذفٌٕ يی گردد.يتٕضظ غیة الیّ ْای آْکی در 

درجّ تٕضظ کًپص اَذازِ گیری غذ، تُاترایٍ اَتظار يی  27دايُّ 

يتر از پای کِٕ،ضازَذ آْکی  11رٔد کّ تا فاؾهّ گرفتٍ تّ اَذازِ

اَذازِ گیری ْا در ایٍ تذمیك در دٔ يتری يذفٌٕ تاغذ.9/4در ػًك 

 يتر از ْى اَجاو غذِ اضت. 11پرٔفیم تّ فاؾهّ 

يتر  11کّ  يتر 71تّ عٕل  جٓت ترداغت دادِ ْا درپرٔفیم أل

يتر اضتفادِ  14تا پای کِٕ فاؾهّ داغت از يرتغ ْای تا ضهغ 

پرٔفیم ترای افسایع دلت اَذازِ گیری ،فٕاؾم َماط  گردیذ.در ایٍ

يتر تؼییٍ گردیذِ  11اَذازِ گیری)فاؾهّ يرکس تا يرکس يرتغ ْا(

تٕد تّ عٕری کّ ترداغت دادِ ْا دارای ْى پٕغاَی خٕتی تاغذ.در 
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دادِ ترداری ترای  O1,O2,O3,O4,O5) ایطتگاِ) 7عٕل ایٍ پرٔفیم در 

یطتگاِ ترداغت ْای دیگری از آرایع يرتؼی اَجاو غذ.در ْر ا

يمأيت ٔیژِ تا اضتفادِ از رٔظ پرٔفیم زَی يرتؼی يتماعغ َیس 

تّ ػًم آيذ تا لاتهیت ایٍ رٔظ ترای تؼییٍ راضتا ٔ غیة گطم 

ٔ...يٕرد ارزیاتی لرار گیرد.ترضی ْا َػاٌ يی دْذکّ ػًك ترداغت 

ذ ضهغ درؾ 01يتر یؼُی  4.4دادِ ْا در عٕل پرٔفیم تمریثَا يؼادل 

يرتغ تکار رفتّ يی تاغذ.الزو تّ رکر اضت کّ يثذأ ایٍ پرٔفیم در 

 (1)خظ چیٍ لريس،غکم در َظر گرفتّ غذِ اضت. O1ایطتگاِ 

 

 تؿٕیر غًاتیکی از پرٔفیم ْای أل ٔ دٔو ٔ ایطتگاِ ْای اَذازِ گیری:1غکم 

اَل: خط پرَفیم ومُدارٌای   

ٔ يذاضثّ ضریة  أل پص از ترداغت دادِ ْا در عٕل خظ پرٔفیم 

َا ًْطاَگردی در ْر ایطتگاِ اَذازِ گیری،تغییرات ضریة َا 

ة فاؾهّ ایطتگاِ تر دطيٕثر ضریة َا ًْطاَگردی ٔ  ًْطاَگردی 

 رضى غذ ْای اَذازِ گیری 

  
تر دطة ٔ ضریة َا ًْطاَگردی يٕثر تغییرات ضریة َا ًْطاَگردی :2غکم 

 فاؾهّ ایطتگاِ ْا

دیذِ يی غٕد ضریة َاًْطاَگردی در  2ًْاَغٕر کّ در غکم

يتری از يثذأ خظ پرٔفیم  31تا  11ایطتگآْایی کّ در فاؾهّ 

لرار دارَذ َطثت تّ َماط يجأر خٕد تیػتر يی تاغذ.در َتیجّ 

يیتٕاٌ تّ ٔجٕد گطم ٔ غکطتگی در ایٍ فاؾهّ پی ترد.تّ ػثارت 

تذ ایٍ افسایع يی یا λيتری،يمادیر  31تا  11دیگر چٌٕ در فاؾهّ 

 فاؾهّ را يیتٕاٌ زٌٔ گطهی در َظر گرفت .
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 (A.I.R) َطثت َاًْگُی ضًتی ٔ A.N.C.R)َاًْطاَگردی)ضریة َا ًْخٕاَی :3غکم  

نثّ  دیذ تّ خٕتی يی تٕاA.I.Rٌ از آَجا کّ تا اضتفادِ از َتایج 

يی 3 تا تٕجّ تّ غکم ْای غیء يذفٌٕ از جًهّ گطم را يػخؽ کرد

پی ترد،ٔ ًْچُیٍ  يتری 31تا  11در فاؾهّ  تٕاٌ تّ ٔجٕد گطم

َػاٌ دُْذِ دلت  َاًْطاَگردیَاچیس ضریة َا ًْخٕاَی  ْایريمذا

ایٍ دٔ ًَٕدار تاییذی تر  ؾذت دٔ تاالی اَذازِ گیری ْاضت.

 ًَٕدار لثم ْطتُذ.

 :(αزاَیً ضیب گسم)ومُدار  

 

 تؿٕیر غًاتیکی از گطم تؼذ از تررضی پرٔفیم أل:4غکم  

 خط پرَفیم دَوٌای  ومُدار

در ایٍ پرٔفیم دٔتارِ اَذازِ گیری ْا را اَجاو دادِ ٔنی ایٍ 

درؾذ  01يتر ،کّ ػًك َفٕر جریاٌ  31تار تا يرتغ ْای تّ ضهغ 

 3يتر يیثاغذ.اَذازِ گیری ْا در  14ضهغ يرتغ یؼُی دذٔد

(در O2,O3,O4(اَجاو غذیؼُی يٕازی ایطتگاِ ْای )ایطتگاِ)

یم أل ٔانثتّ در ایٍ پرٔفیم أنیٍ َمغّ ترداغت را َمغّ پرٔف

تررضی گردیذ،کّ  7تّ ؾٕرت غکم در َظر گرفتیى.ضپص َتایج 

 ًْخٕاَی خٕتی تا پرٔفیم أل يػاْذِ يی غٕد.
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تر ی يٕثر ضریة َا ًْطاَگردی ٔ تغییرات ضریة َا ًْطاَگرد :7غکم 

 دطة فاؾهّ ایطتگاِ ْا

:وتیجً گیری  
ًٕدا رْای رضى غذِ ترای ْر دٔ پرٔفیم )ًَٕدار  تا تٕجّ تّ َ 

ْای  ضریة َاًْطاَگردی ظاْری ٔ يٕثرٔ...(يی تٕاٌ تّ ٔجٕد 

پی ترد، ٔ ًْچُیٍ غیة گطم  يتری يثذا  31تا  11گطم در فٕاؾم 

چٌٕ گطم یک گطم کًاَی اضت  را در َماط يختهف تذضت آٔرد،کّ

لطًت  ْای تررضی غذِ َطثت تّ دارای غیة ْای يتفأتی در ػًك

.                يی تاغذ صتالذی اَذازِ گیری غذِ در دیٕارِ

                                                         

                                                         
  

                    مىابع:

هیٕ ، او تهفٕرد ٔ ًْكاراٌ ـ ژئٕفیسیك كارتردي ـ دت .1     

 ترجًّ دكتر دطٍ داجة دطیُیّ  1747

 
 "چاپ أل،اَتػاراتاؾٕل اکتػاف ژئٕفیسیکي( "1391.کالگری ع. )2  

 ؾفذّ. 744، تٓراٌ، اؾغر کالگري ػهي
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