
 

   

هاي  هاي نقشه ها و مشخصه استاندارد عالمت
  ژئوفيزيكي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1396 تيرماه  ن- 173 نشريه شماره

  





 

  
  

  
  
  
  

 هاي هاي نقشه ها و مشخصه استاندارد عالمت
  ژئوفيزيكي

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1396 تيرماه  ن- 173 نشريه شماره





 

أ 

  بسمه تعالي 
  

  پيشگفتار 
هـا در   به كارگيري مناسـب و مسـتمر آن   ضوابط، معيارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشي از امروزه نقش و اهميت

ناپذير ساخته است. نظر به وسعت دامنه علوم و فنون در جهـان   ها را ضروري و اجتناب پيشرفت جوامع، تهيه و كاربرد آن
 تخصصي واگذار شده است.  -فني  امروز، تهيه ضوابط، معيارها و استانداردها در هر زمينه به مجامع

با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرايط اقليمي و محدوديت منابع آب در ايران، تهيه استاندارد در بخش آب 
اي برخوردار بوده و از اين رو طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور براي نيل بـه ايـن    و آبفا از اهميت ويژه

هـاي   تخصصي با عنوان كميته –هاي اصلي صنعت آب و آبفا اقدام به تشكيل مجامع علمي  ص كردن رستههدف، با مشخ
  تخصصي نموده كه نظارت بر تهيه اين استانداردها را به عهده دارند. 

  گردد: استانداردهاي صنعت آب با در نظر داشتن موارد زير تهيه و تدوين مي
 ان شاغل در بخش عمومي و خصوصي نظر بان و صاحها و تجارب كارشناس استفاده از تخصص  
 خذ معتبر و استانداردهاي بينĤالمللي  استفاده از منابع و م  
 ها، نهادها، واحدهاي صنعتي، واحـدهاي مطالعـه، طراحـي و     هاي اجرايي، سازمان گيري از تجارب دستگاه بهره

  ساخت 
 ها طرحابي برداري و ارزشي ايجاد هماهنگي در مراحل تهيه، اجرا، بهره   
 ها و اتالف منابع مالي و غيرمالي كشور  كاري پرهيز از دوباره  
 كننده استاندارد  توجه به اصول و موازين مورد عمل سازمان ملي استاندارد و ساير موسسات معتبر تهيه  

وين و يـا  طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور به منظور تسـهيل در امـر اسـتفاده از اسـتانداردها، تـد     
ترجمه نشريات و كتب تخصصي مرتبط با استانداردها را نيز در دستور كار خود داشته و نشريه حاضر در راستاي نيل بـه  

  اين هدف تهيه شده است. 
ها به نوعي در ارتباط با تهيه اسـتانداردهاي صـنعت آب و    اني كه فعاليت آننظر بآگاهي از نظرات كارشناسان و صاح

  موجب امتنان خواهد بود.باشد،  آبفا مي
در قالـب نشـريه داخلـي طـرح تهيـه       1396تهيه شده است و در سال  1371شايان ذكر است نشريه مذكور در سال 

 ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور تنظيم شده است.
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  ]ن- 173شماره  نشريه[ »هاي ژئوفيزيكي هاي نقشه ها و مشخصه استاندارد عالمت« تهيه و كنترل

  :كننده تهيهعضاي گروه ا
شناسـي و مهندسـي   المللي زلزلهپژوهشكده بين  اكبر اسالميعلي

  زلزله
  ژئوفيزيك  مهندسيليسانس فوق

  شناسي ليسانس زمين فوق كارشناس آزاد  فيروزه امامي
 دكتراي ژئوفيزيك شركت مهندسين مشاور صحرا كاو  منوچهر بهاور

  دكتراي فيزيك  صحرا كاوشركت مهندسين مشاور  حسينيه حسن حاجب
  ژئوفيزيكليسانس فوق شركت مهندسي آب و فاضالب كشور  وحيده زرگرصالح
، كارشـــناس  شناســـي زمـــين  ليســـانس كارشناس آزاد  فرهنگ شيرواني

  ژئوفيزيك
ــانس شركت سهامي مديريت منابع آب ايران  علي نصيريان ــين  ليس ــي زم ــناس  -  شناس كارش

  ژئوفيزيك و هيدروژئولوگ
  دكتراي ژئوفيزيك  دانشگاه تهران  المحسين نوروزيغ

  :)طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشورآب مديريت منابع كميته تخصصي (اعضاي گروه تاييد كننده 
 دكتراي منابع آب دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران بهرام ثقفيان

 سيشنا ليسانس زمين كارشناس آزاد فضلعلي جعفريان

 ليسانس مهندسي هيدرولوژي فوق سدشركت مهندسين مشاور بهان عباسقلي جهاني

 دكتراي علوم و مهندسي آبياري خمينيالمللي امامدانشگاه بين كارآراسته پيمان دانش

طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب خاني فاطمه قبادي حمزه
 كشور

 آب -دكتري مهندسي عمران 

 فوق ليسانس آب زيرزميني كت مديريت منابع آب ايرانشر حسن نقوي

ليسانس ژئوفيزيك) نيز در تهيه اين استاندارد با كميته ژئوفيزيـك   شادروان مرحوم مهندس اميرحسين موسوي (فوق
  همكاري داشتند.
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 1  مقدمه

 
 

  مقدمه

  مقدمه

هاي زيرزمين را كـه از نظـر    تواند ناشناخته ها و ابزار تجربي مي فيزيكي و با كمك روش هاي ژئوفيزيك، به ياري پديده
  شناس مخفي است، آشكار نمايد.  زمين

هاي مجرب بـه صـورت نقشـه     ها و سازمان طور معمول از طرف گروه  هاي ژئوفيزيكي، به گيري ها و اندازه بررسي  نتيجه
چنـين   هـا و هـم   كند تا اين نقشه هاي مختلف، ايجاب مي دست آمده از بررسي  اي بهه شود. نياز به مقايسه نتيجه مي ارائه

ها، مقابلـه و مقايسـه    ها، به صورت استاندارد عرضه شود تا ضمن ايجاد هماهنگي بين نقشه كار رفته در آن  هاي به عالمت
  پذير باشد. ها نيز، به سادگي امكان نتيجه

  هدف  -
هاي ژئوفيزيكي، به تهيـه و انتشـار    هاي نقشه ها و مشخصه هدف يكنواخت كردن عالمتكميته تخصصي ژئوفيزيك، با 

بـرداري،   هـا (نقشـه   هـاي مربـوط بـه سـاير رشـته      ها اقدام نمـوده اسـت. در ايـن مجموعـه، عالمـت      استاندارد اين عالمت
  ربوط و يـا اسـتانداردهاي بـه   هاي م شناسي، هيدروژئولوژي و غيره) براساس استانداردهاي تهيه شده از طرف كميته زمين

  هاي ژئوفيزيكي مورد استفاده قرار گرفته است. كار رفته در سطح كشور، پذيرفته شده و در نقشه

  دامنه كار  -
  شناسي و مهندسي آب است.  دامنه كار اين نشريه در حل ابهامات و مسايل زمين





 

  1 فصل1

هاي  هاي كلي نقشه مشخصه
  ژئوفيزيكي
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  هاي ژئوفيزيكي هاي كلي نقشه مشخصه -فصل اول 

  1موقعيت نقشه -1- 1

هـاي طبيعـي و    هاي ژئوفيزيكي نسبت به يكديگر و نسبت به عارضـه  گيري دهنده موقعيت محل اندازه اين نقشه، نشان
افي، باشد. اين نقشه، با مقياسي متناسب با حجم عمليات و طرح، شـامل اطالعـات توپـوگر    مصنوعي موجود در منطقه مي

هـاي   ها و راه ها، مسيل ها و آبراهه ها، رودخانه ها و چشمه هاي ژئوفيزيكي قبلي، محل چاه گيري شناسي و محل اندازه زمين
شـود. محـل كليـه     شناسـي و هيـدروژئولوژي تهيـه مـي     هـاي زمـين   اصلي و فرعي است، كـه براسـاس اسـتاندارد نقشـه    

  شود. ستفاده از استاندارد روش مورد نظر آورده ميهاي ژئوفيزيكي روي اين نقشه، با ا گيري اندازه

  2هاي ژئوفيزيكي مقطع -2- 1

دهنـده   ها، محـور قـائم نشـان    شوند. در اين مقطع مي ارائههاي ژئوفيزيكي  ها، اغلب به صورت مقطع نتيجه تفسير داده
نـوع طـرح و متناسـب بـا     هاي قائم و افقي بايد بر اساس  گر موقعيت بر سطح زمين است. مقياس عمق، و محور افقي بيان

برابـر مقيـاس افقـي     10يكديگر انتخاب شوند. مقياس افقي، اغلب همان مقياس نقشه موقعيت و مقياس قائم حداكثر تـا  
كه مقطع براي آن رسم شده، براسـاس اسـتاندارد روش مـورد نظـر، در دو      3شود. نام خط برداشتي (پروفيلي) انتخاب مي

هـا بـا    تـر و مـرز بـين اليـه     قطع، وضعيت پستي و بلندي سطح زمين با خـط ضـخيم  شود. روي اين م طرف آن نوشته مي
گيـري   هاي فيزيكي، اندازه ها و كميت گيري شود. ساير اطالعات مربوط به محل اندازه هايي با ضخامت كمتر آورده مي خط

 شود. هاي روش مربوط آورده مي شده و براي هر اليه، با توجه به استاندارد عالمت

 هاي ژئوفيزيكي داده 4هاي پربندي ها و مقطع نقشه -3- 1

هاي ژئوفيزيكي تهيه گردد. بـراي   هاي پربندي از داده ها و مقطع هاي مهندسي آب، اغلب الزم است تا نقشه در بررسي
گيري روي نقشه موقعيت يا مقطع مربوط آورده شـده و پربنـدها رسـم     هاي مورد نظر در محل هر اندازه اين منظور، داده

شود و در صورتي كـه پربنـد بسـته يـا طـوالني       طور معمول در دو انتهاي پربند نوشته مي  ند. مقدارهاي پربندي بهشو مي
  كنند. باشد، يك قسمت مناسب از پربند را بريده و عدد مربوط را يادداشت مي

                                                       
1- Location Map 
2- Geophysical Sections 
3- Profile  
4- Contour Maps and Sections 
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 1نمودارها - 4- 1

گيري شده و در امتداد  كميت اندازه هاي ژئوفيزيكي، گاه به صورت نمودار تغييرات گيري هاي خام مربوط به اندازه داده
گـر موقعيـت در    دهنده كميت مورد نظر و محور افقي بيـان  شوند. در اين نمودارها، محور قائم نشان خط برداشت ارائه مي

ها  انتخاب  هاي قائم و افقي نمودارها، بايد بر اساس نوع  طرح و متناسب با گستره كمي داده باشد. مقياس سطح زمين مي
  شوند. نقاط داده شده با عالمتي مشخص و سپس به هم مربوط مي  روي اين نمودارها، اغلب شوند.

 2ها راهنماي نقشه - 5- 1

شود. صـفحه راهنمـا در انـدازه     هاي ژئوفيزيكي، در قسمت راهنماي نقشه آورده مي ها و اطالعات نقشه توضيح عالمت
4A تا كردن نقشه، صفحه راهنما در رو قـرار گيـرد. صـفحه     شود تا پس از اي از نقشه برحسب مورد آورده مي و در گوشه

  راهنما شامل سه بخش بااليي، مياني و پاييني به شرح زير است.

  بخش بااليي -1-5-1
  به فارسي و در زير آن به انگليسي آورده شده است. » جمهوري اسالمي ايران«عنوان  ،باالي صفحه و در وسط

  بخش مياني -1-5-2
  كار رفته در نقشه به شرح زير:  .. به.شناسي و ژئولوژيكي، زمينهاي ژئوفيزيكي، هيدرو شامل عالمت

 ها به انگليسي در سمت چپ و خود عالمت در وسط. ها به فارسي در سمت راست و معادل آن شرح عالمت 
گيري، مقدارهاي كمي  هاي اندازه ها شامل: محل ايستگاه هاي ژئوفيزيكي براساس استاندارد روش عالمت

هاي زيرزميني، جهت تغييرات مقدارهاي كمي  ها، جهت حركت آب هاي پربندي، گسل يژئوفيزيكي، منحن
  ژئوفيزيكي و...

 ها و غيره بر حسب مورد  هاي عميق، نيمه عميق، رودخانه ئولوژيكي شامل: محل چاهژهاي هيدرو عالمت
  ).ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه 175نشريه شماره (براساس 

 ها، شيب، جهت و غيره. ي شامل: سازندهاي زمين ساختي، گسلسشنا هاي زمين عالمت  
 شود. در صورت نياز به مقياس رنگي، اين مقياس در زير بخش مياني آورده مي 

  

                                                       
1- Diagrams 
2- Legend 
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  بخش پاييني -1-5-3
  گيرد: در پايين صفحه راهنما به صورت جدول مشخصات شامل اطالعات زير به فارسي و انگليسي قرار مي

 كارفرما (وزارت، سازمان و.(.. 

 (نوع بررسي)» هاي ژئوفيزيكي بررسي«بارت ع  
 عنوان نقشه  
 منطقه مورد مطالعه  
 شماره نقشه و تاريخ  
 مقياس نقشه  
 (امضاي مسوول تهيه نقشه) كنترل 

  جمهوري اسالمي ايران
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN  

  LEGEND  راهنما
. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

 Color Scale  مقياس رنگي

 

  كارفرما:
  

Client: 

  هاي ژئوفيزيكي:بررسي
 

Geophysical Investigations 

 منطقه Map type نوع نقشه Contractor  كار مجري يا پيمان
  

Area 

 Chek  كنترلScale of Map مقياس نقشه .PL no   شماره نقشه

       Date تاريخ
  

  





 

 
 

  2فصل 2

  هاي ژئوفيزيكي  استاندارد نقشه
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  ي ژئوفيزيكيها استاندارد نقشه -فصل دوم 

 اي هاي لرزه روش -1- 2

 1روش شكست مرزي -2-1-1

  نقشه موقعيت -1-1- 1- 2

  باشد: هاي موقعيت و اطالعات اختصاصي زير مي شامل اطالعات كلي استاندارد شده نقشه

  
 ها)، با خط ممتد مشخص شده و هر كدام با يك حرف بزرگ التين  ت (پروفيلهاي برداش محل و امتداد خط

)A  تاZگردد. گذاري مي ) در دو انتها و در داخل يك مربع نام 

  
 ها با مربع توپر كوچك و شماره گيرنده در باالي  ، محل گيرنده2ها در صورت نياز به نمايش محل كليه گيرنده

 شود. ، فقط محل اولين و آخرين گيرنده نشان داده ميترشود، در غير اين صو آن مشخص مي

  
 با مربع تو خالي و يك ضربدر در داخل آن و شماره چشمه در باالي آن، نشان داده  3اي هاي لرزه محل چشمه

 شود. مي

 

 4مسافت -نمودارهاي زمان  -1-2- 1- 2

شــامل اطالعــات كلــي اســتاندارد شــده نمودارهــا و اطالعــات  
  باشد: اختصاصي زير مي

هاي خام مربوط به زمـان ورود قرائـت    اين نمودارها، كه دادهدر 
داده هاي شكست مرزي در محل هر گيرنـده نشـان    شده براي موج

دهنده محل گيرنده نسبت بـه چشـمه، و    ، محور افقي نشانشود مي
هاي شكسـت مـرزي (اغلـب بـر      موج 5گر زمان سير محور قائم بيان

  باشد. حسب ميلي ثانيه) مي

                                                       
1- Refraction Method 
2- Receivers 
3- Seismic 
4- Time - Distance 
5- Travel Time 
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) مشخص شده و در زيـر   |قائم (   ها، با خط تيره و محل گيرنده )(ها، با پيكان سرباال  قي محل چشمهروي محور اف
هاي شكست مرزي در محـل هـر گيرنـده     شود. در اين نمودارها، زمان ورود موج ها، شماره چشمه يا گيرنده نوشته مي آن

هاي مربوط به هـر   با دايره توپر مشخص، و داده 2هاي معكوس ي و براي برداشتبا دايره توخال 1هاي مستقيم براي برداشت
  گردند. ديگر متصل مي چشمه، به ترتيب به يك

هاي مربوط به هر چشمه  در صورتي كه بر اساس روش انتخابي، بيش از دو محل چشمه منظور شده باشد، داده :توجه
  نشان داده خواهد شد. شود با عالمت خاصي كه در راهنماي نقشه آورده مي

 3اي هاي لرزه قطع -1-3- 1- 2

هاي ژئوفيزيكي و  مقطع ي هشامل اطالعات كلي استاندارد شد
  باشد: اطالعات اختصاصي زير مي

 پايين  ها با يك پيكان سر محل چشمه)(  و شماره
  و...). 2Sو 1S( شود چشمه در باالي آن مشخص مي

 اي با يك خط تيره  هاي لرزه محل تالقي با ديگر مقطع
قائم و يك مربع در باالي آن كه نام مقطع دوم را در 

  شود. بر دارد مشخص مي
 شود. اي در هر اليه (برحسب متر بر ثانيه) نوشته مي هاي لرزه سرعت موج  

  ها ساير نقشه -1-4- 1- 2

ي رسوبي و غيره، بر حسب ها اليهضخامت  عمق سنگ كف، هم هاي پربندي هم نقشههاي مورد نياز از قبيل  ساير نقشه
  هاي باال تهيه شوند. ها و استاندارد نقشه گونه نقشه مورد و نياز، بايد بر اساس استاندارد كلي اين

 4روش بازتاب - 2-1-2

  نقشه موقعيت -2-1- 1- 2

هاي برداشت با خـط ممتـد    امتداد خطهاي موقعيت بوده و روي آن، محل و  شامل اطالعات كلي استاندارد شده نقشه
  گردد.  داخل يك مربع نامگذاري مي ) در دو انتها و درZتا  Aدوتايي مشخص و هر كدام با يك حرف بزرگ التين (

  

                                                       
1- Direct 
2- Reverse 
3- Seismic Sections 
4- Reflection Method 
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  ها ساير نقشه -2-1-3
هـاي روش   هـا و هماهنـگ بـا اسـتاندارد نقشـه      گونه نقشـه  هاي مورد نياز بايد بر اساس استاندارد كلي اين ساير نقشه

  د.نمرزي تهيه شوشكست 

 1گيري سرعت (درون چاهي) روش اندازه - 2-1-4

  نقشه موقعيت -4-1- 1- 2

هـاي موقعيـت بـوده كـه روي آن،      شامل اطالعات كلي استاندارد شده نقشـه 
گيري شده، داخل يك مربع و در محل چاه مربـوط نوشـته    هاي اندازه شماره چاه

  شود. مي
  

 2نمودار سرعت -4-2- 1- 2

مقياسـي متناسـب بـا     در اين نمودار، محور قائم بر حسب عمـق بـا  
شود. عمق از سطح زمين (بر حسـب متـر) در    عمق مطالعه انتخاب مي

شود. در سمت راست محور قائم، اطالعـات   سمت چپ محور نوشته مي
ئم اسـتاندارده  ها با استفاده از عال دست آمده از حفاري شناسي به  زمين

هاي  شود. نمودار تغييرات سرعت موج شناسي نشان داده مي شده زمين
شناختي با مقيـاس   اي بر حسب عمق، در سمت راست ستون زمين لرزه

شـود. ايـن    افقي در باالي نقشه (اغلب بر حسب متر بر ثانيه) رسم مـي 
ـ   هاي تراكمي با خط ممتد و براي موج نمودار، براي موج ه هاي برشـي ب

  شود. چين (كه در راهنماي نقشه گفته شد) نشان داده مي صورت خط
  

                                                       
1- In-Hole 
2- Velocity Log 



 هاي ژئوفيزيكي هاي نقشه ها و مشخصه استاندارد عالمت  14

 

  هاي الكتريكي روش - 2- 2

 1هاي مقاومت ويژه روش - 2-2-1

  نقشه موقعيت -1-1- 2- 2

  باشد: ي موقعيت و اطالعات اختصاصي زير ميها نقشهشامل اطالعات كلي استاندارد شدة 
 انجـام2هاي (سونداژهاي) الكتريكـي محل گمانه

گمانـه در بـاالي    ي هرشده با دايره توپر كه شما
  شود. آن نوشته شده است، مشخص مي

 
 شود. ي گمانه در باالي آن نوشته شده، نشان داده مي هاي الكتريكي قبلي، با دايره توخالي كه شماره محل گمانه  
 يكسان در داخـل دايـره و   هاي الكتريكي) با يك حرف بزرگ التين  ي گمانه (مجموعه 3خط برداشت يا پروفيل

  شود. در دو انتهاي آن مشخص مي

  هاي پربندي ها و مقطع نقشه -1-2- 2- 2

  باشد: هاي پربندي و بر حسب مورد، شامل اطالعات اختصاصي زير مي شامل اطالعات كلي استاندارد شده نقشه

 4نقشه مقاومت ويژه ظاهري -

  فاصله الكترودهاي فرستندة جريان(AB)  متـر   بر حسب
 شود. اي نقشه مشخص ميدر راهنم

 در زيـر   5ظاهري بر حسب اهـم متـر    مقدار مقاومت ويژه
 شود. موقعيت نوشته مي  محل گمانه مربوط، روي نقشه

  AB=  200متر 
هـا و   فاصله پربندي (بر حسب اهم متر) متناسب با گسـتره داده 

  شود: ر انتخاب ميبه ترتيب زي 2در صورت امكان با رعايت ضريب تقريبي 
3 ،5 ،7 ،10 ،15 ،20 ،30 ،50 ،70 ،100...،  

                                                       
1- Resistivit Methods 
2- Electrical Sounding 
3- Profile 
4- Apparent Resistivity Map 
5- Ohm-Meter 
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هايي) با مقاومـت ويـژه متفـاوت اسـتفاده       توان از مقياس رنگي براي مشخص كردن مناطقي (زون روي اين نقشه، مي
ا، انتخاب و ه باشد كه متناسب با گستره داده طور معمول بر اساس طيف نور مرئي از قرمز تا بنفش مي كرد. اين مقياس به

  شود. در راهنماي نقشه مشخص مي

  1نقشه مقاومت عرضي -
ي  زير محـل گمانـه   در 2مربع مقدار مقاومت عرضي بر حسب اهم متر

شود. فاصله پربندي (بر حسب اهم  مربوط، روي نقشه موقعيت نوشته مي
ها ودر صورت امكان با رعايـت ضـريب    داده  متر مربع) متناسب با گستره

  : شود به ترتيب زير انتخاب مي 2تقريبي 
500 ،700 ،1000 ،1500 ،2000 ،3000 ،5000...،  

هاي) با مقاومـت عرضـي متفـاوت اسـتفاده      توان از مقياس رنگي براي مشخص كردن مناطق (زون روي اين نقشه، مي
ها، انتخاب و در راهنمـاي   ناسب با گستره دادهباشد كه مت كرد. اين مقياس، بر اساس طيف نور مرئي از قرمز تا بنفش مي

  شود. نقشه مشخص مي

  مقطع مقاومت ويژه ظاهري -
هاي الكتريكي با يك خط تيره قائم و شـماره گمانـه در    محل گمانه

شود. فاصله پربندي و استفاده  باالي آن، روي مقطع مربوط مشخص مي
يـژه ظـاهري   ها، ماننـد نقشـه مقاومـت و    از مقياس رنگي در اين مقطع

ها با يك خط تيـرة قـائم و    همان مقطع است محل تالقي با ديگر مقطع
  شود. يك دايره در باالي آن كه نام مقطع دوم را در بر دارد مشخص مي

سـنگ كـف و يـا هـم      ارتفـاع  همسنگ كف،  3عمق همهاي  نقشه -
 ضخامت رسوبات آبرفتي

ر حسب مورد، روي عمق يا ارتفاع سنگ كف و يا ضخامت رسوبات آبرفتي، ب
شـود. فاصـله    نقشه موقعيت و در محل گمانه مربوط برحسـب متـر نوشـته مـي    

ها انتخاب و نوع كميت مورد استفاده (ارتفاع،  ي داده پربندي، متناسب با گستره
  شود. ضخامت، عمق و غيره) در راهنماي نقشه مشخص مي

                                                       
1- Transversal Resistance Map 
2- Ohm-m2 
3- Isodepth Map 
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  1مقطع ژئوالكتريك -1-3- 2- 2

اي ژئوفيزيكي و اطالعـات  ه شامل اطالعات كلي استاندارد شده مقطع
  باشد: اختصاصي زير مي

 هاي الكتريكي با يك خط تيره قائم و شماره گمانه  محل گمانه
  شود. در باالي آن روي مقطع مربوط مشخص مي

 ها با يك خط تيره قائم و يك دايره  محل تالقي با ديگر مقطع
در باالي آن، كه نام مقطع دوم را در بر دارد، مشخص 

  شود.  مي
 در زير هر گمانه  2اومت ويژه هر اليه (بر حسب اهم متر)مق

  شود. نوشته مي
 شود. ها نوشته مي شناختي در داخل اليه م زمينيها براساس استاندارد عال در صورت امكان، جنس اليه 

 3هاي الكترومغناطيسي روش -2-2-2

  روش الكترومغناطيسي زميني -2-1- 2- 2

  ي موقعيت نقشه -
  باشد: هاي موقعيت و اطالعات اختصاصي زير مي ارد شده نقشهاين نقشه، شامل اطالعات كلي استاند

 .جهت شمال جغرافيايي و در صورت لزوم، جهت شمال مغناطيسي  
   هر خط برداشت (پروفيل) با يك حرف التين در داخل يك دايـره و

 شود. در يك طرف آن مشخص مي

 شود. را قطع كرده، مشخص ميها روي هر خط برداشت، با خطوط قائم كه خط برداشت  گيري محل اندازه 

  
 گيـري شـده از آن، بـا عالمـت      هاي برداشت انـدازه  گالوانيك، محل لوپ و خط 4چشمه ثابتهاي  در روشRC 

 شود. مربوط مشخص مي با فاصله 5(سيگنال گيرنده)

                                                       
1- Geoelectrical Cross Section 
2- Resistivity in Ohm-m 
3- Electromagnetic Methods 
4- Fixed Source 
5- Receiver 
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 گيرنـده در   و 1فرسـتنده هاي چشـمة ثابـت القـايي، محـل      در روش
 شود. ده ميامتداد خط برداشت (مطابق شكل) نشان دا

  

 هاي پربندي نقشه -

هـا هماننـد    هاي الكترومغناطيسي استخراج شوند، استاندارد نقشه مقاومت ويژه الكتريكي از روشدر مواردي كه ارقام 
  ها در روش مقاومت ويژه خواهد بود. استاندارد نقشه

  2هاي تفسير الكترومغناطيسي نقشه -
 شوند: كترومغناطيسي، با توجه به روش اجرايي به شرح زير كدبندي ميدست آمده از عمليات ال به  3هاي هنجاري بي

 باشند. طور كامل مشخص شده و داراي قابليت رسانندگي بااليي مي هايي كه به  هنجاري بي 

  
 باشند. هايي كه خوب مشخص شده و داراي قابليت رسانندگي متوسط مي هنجاري بي 

  
 باشند. شده و داراي كميت قابل توجه نمي هايي كه با شدت خيلي كم مشخص هنجاري بي 

  
 هـا نقشـي نداشـته و     شوند و تـاثير رواليـه در آن   هايي كه بر اساس شواهد مطمئن تعيين مي هنجاري بي

 باشند. گر ضخامت اليه رسانا مي نمايان

 ها  وان عمق آنتهايي كه ب هنجاري بي(a)  يين نمود.تع متر از سطح زمين  15تا  10را با اطمينان در حد 

 باشند. دهنده جهت جريان معكوس مي هايي كه نشان هنجاري بي 

 كامل دارند.  مغناطيسي انطباق  هاي داده  با كه   هايي هنجاري بي 

 عـدم انطبـاق كامـل و بـه      :كامل ندارند، شامل  هاي مغناطيسي انطباق هايي كه با داده هنجاري بي
 ف چپ.طرف راست، و يا عدم انطباق كامل و به طر

 هاي مشكوك (حاصل از عوامل آتشفشاني، مصنوعات شاخص و غيره). هنجاري بي 

 شود.  ها مشخص مي ها، چگونگي تهيه نقشه هاي روش توجه: در دستورالعمل

                                                       
1- Transmitter 
2- Electromagneticls Interpretation Maps 
3- Anomaly 
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  1روش الكترومغناطيسي هوايي -2-2- 2- 2

ها   هاي نقشه هها و مشخص ها، در روش الكترومغناطيسي هوايي براساس استاندارد عالمت هاي نقشه ها و مشخصه عالمت
  باشد. در روش الكترومغناطيس زميني مي

  (IP) 2روش قطبش القايي -2-2-3

  نقشه موقعيت -3-1- 2- 2

  براساس استاندارد روش مقاومت ويژه.

  نقشه مقاومت ويژه ظاهري -3-2- 2- 2

  براساس استاندارد روش مقاومت ويژه.

  پربندي قطبش القايي نقشه -3-3- 2- 2

هاي قطبش القـايي بـر حسـب     ها، كميت در اين نقشهباشد.  هاي پربندي مي شامل اطالعات كلي استاندارد شده نقشه
  شود. نشان داده مي (mv/v)ولت بر ولت  ميلي

  نمودارهاي قطبش القايي -3-4- 2- 2

شامل اطالعات كلي استاندارد شده نمودارها و اطالعات اختصاصي زير 
  باشد: مي

 گيري شده روي هر مقطع، با  نمودار مقاومت ويژه ظاهري اندازه
)( شود خط چين رسم مي a. 

 گيري شده روي همان  نمودار مقادير قطبش القايي اندازه
)M(شود مقطع، با منحني پر رسم مي a. 

 (SP) 3روش خود پتانسيل -2-2-4

  نقشه موقعيت -4-1- 2- 2

  براساس استاندارد روش مقاومت ويژه.

                                                       
1- Airborne Electromagnetic Methods 
2- Induced Polarization Method 
3- Self-Potential Method 
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  نقشه پربندي هم پتانسيل -4-2- 2- 2

هـا،   باشـد. در ايـن نقشـه    اي پربندي ميه شامل اطالعات كلي استاندارد شده نقشه
  شوند. نمايش داده مي (mv)ولت  گيري شده بر حسب ميلي مقدارهاي اندازه

  

  نمودار تغييرات خودپتانسيل -4-3- 2- 2

باشـد. در ايـن    شامل اطالعات كلـي اسـتاندارد شـده نمودارهـا مـي     
گيـري روي سـطح زمـين و     دهنده محل اندازه نمودارها، محورافقي نشان

گيـري شـده (برحسـب     بيـانگر مقـدار خودپتانسـيل انـدازه     محور قـائم، 
  باشد. ولت) مي ميلي

  

  1روش اتصال به جرم -2-2-5
هاي مربوط به  باشد. در نقشه ها در اين روش، براساس استاندارد روش خود پتانسيل مي هاي نقشه ها و مشخصه عالمت

3هاي  اين روش، مقادير خطوط پربندي با نسبت
1 ،2

3و 1
  شود. گيري شده نمايش داده مي حداكثر مقدار اندازه 2

  روش گراني -3- 2

  نقشه موقعيت -2-3-1
هاي موقعيت و اطالعات  اين نقشه شامل اطالعات كلي استاندارد شده نقشه

  باشد: اختصاصي زير مي
 شود. ده ميگيري با دايرة كوچك توپر نشان دا هاي اندازه ايستگاه  
  جنوبي است و از  –خط مبنا با يك خط ممتد كه معموال شمالي

در دو “  .B.L”گذرد نشان داده شده و با عالمت  مركز منطقه مي
  شود. طرف آن مشخص مي

 هاي برداشت كه در حد امكان موازي يا عمود بر خط مبنا  خط
كند، نشان داده  سمت خارج مشخص مي ها را از مركز به و با يك شماره كه رديف آن“ L”هستند با حرف 

                                                       
1- Mise a' a la Mass 



 هاي ژئوفيزيكي هاي نقشه ها و مشخصه استاندارد عالمت  20

 

كه در شمال، جنوب، غرب و يا شرق مركز  در دنباله شماره رديف بر حسب اين Eو  N ،S ،Wشوند. حروف  مي
  روند. عمليات قرار داشته باشند به كار مي

  هاي پربندي نقشه -2-3-2
هـاي پربنـدي و اطالعـات     شامل اطالعات كلي استاندارد شده نقشه

  باشد: اختصاصي زير مي
 .نوع كميت نشان داده شده  
 هنجاري،  نوع كميت نشان داده شده در نقشه (گراني، بي

  شود. و غيره) در راهنماي نقشه مشخص مي 2اي منطقه 1بازماند
 در 3گال واحد مقادير پربندي (معموال بر حسب ميلي (

  شود. راهنماي نقشه مشخص مي
 شود. يدر مواقع لزوم، خط مبنا نيز روي اين نقشه مشخص م  
 شود. چين ضخيم مشخص مي ، روي نقشه با خط4هنجار هاي) بي محدوده مناطق (زون 

  نمودارهاي گراني -2-3-3
نمودارها و اطالعات اختصاصـي    شامل اطالعات كلي استاندارد شده

  باشد: زير مي
 شود. منحني مقادير اندازه گيري شده با خط ممتد رسم مي  
 قياس منحني هاي محاسبه شده با خط چين و با م منحني

  شوند. گيري شده، رسم مي مقادير اندازه
 يا مانند آن  5هاي تصحيح شده براي تغييرات روباره منحني

 شوند. هاي قبلي رسم مي چين و با مقياس منحني با نقطه

  هاي تفسيري گراني نقشه -2-3-4
  ني، به شرح زير است:هاي تفسيري تهيه شده بر منباي اطالعات گرا هاي عمومي و اختصاصي نقشه ها و عالمت مشخصه
 يسشنا ها، بسته به نوع، براساس استاندارد زمين گسل 

                                                       
1- Residual 
2- Regional 
3- Milligal 
4- Anomaly Zone 
5- Overburden 
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 تاقديس 

 ناوديس 

 هنجار گستره تقريبي مناطق بي 

 تقريبي گسلش  ناحيه 

  
  روش مغناطيسي - 4- 2

  1روش زمين مغناطيسي - 2-4-1

  نقشه موقعيت -1-1- 4- 2

  باشد: ر ميهاي موقعيت و اطالعات اختصاصي زي اين نقشه شامل اطالعات كلي استاندارد شده نقشه
  جهت شمال جغرافيايي و در صورت لزوم جهت شمال مغناطيسي  
 شوند. ها مشخص مي هاي برداشت، با يك حرف التين در يك طرف آن خط 

 شود. ها در زير خط برداشت، با خطوط قائم مشخص مي گيري محل اندازه 

 چنين  در خط برداشت مستقيم، با حروف التين، شماره رديف و هم
 شود. قريبي ثبت ميراستاي ت

 شناختي يا عمود بر راستاي  كه اغلب موازي امتداد زمين 2خط مبنا
 شود. در دو طرف آن مشخص مي“ B.L”هاي برداشت است، با عالمت  خط

 هاي برداشت و خط مبنا، با شماره رديف خط  محل تقاطع خط
 شود. برداشت در زير آن مشخص مي

 ت شده، براساس استاندارد باال، به هاي از پيش برداش در صورت لزوم، خط
  شود. صورت خط چين نمايش داده مي

                                                       
1- Magnetic Methods 
2- Base Line 
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  هاي پربندي نقشه -1-2- 4- 2

هاي پربنـدي و اطالعـات    شامل اطالعات كلي استاندارد شده نقشه
  باشد: اختصاصي زير مي

 گيري شده (مولفه)، در راهنماي نقشه  نوع كميت اندازه
  شود. مشخص مي

 ه، اغلب بر حسب واحد مقادير پربندي در راهنماي نقش
 شود. نانوتسال (گاما) مشخص مي

  مناطق بيشينه با عالمتH  و مناطق كمينه با عالمتL شود. نشان داده مي  
 ندهاي ممتد، و مقدارهاي منفي با بهاي بازماند مغناطيسي، مقدارهاي مثبت با پر هنجاري در مورد بي

  شوند. چين نمايش داده مي پربندهاي خط
 شود. اين مقياس، بر مبناي طيف نور، از  طور معمول از مقياس رنگي نيز استفاده مي ، بههاي پربندي در نقشه

  شود. قرمز پررنگ تا آبي پررنگ انتخاب مي

  نمودارهاي مغناطيسي -1-3- 4- 2

ــات    ــا و اطالع ــده نموداره ــتاندارد ش ــي اس ــات كل ــامل اطالع ش
  باشد: اختصاصي زير مي

  در شده روي هر مقطع،  گيري مقدارهاي اندازهنمودار
  شود. باالي مقطع و با منحني ممتد رسم مي

  نمودارهاي محاسبه شده با منحني خط چين و با همان
  شوند. گيري شده رسم مي مقياس منحني اندازه

  هاي تفسيري مغناطيسي نقشه -1-4- 4- 2

هاي تفسيري كـه بـر مبنـاي     ، مشخصات و عاليم عمومي و اختصاصي نقشهساس استاندارد روش زمين مغناطيسيبرا
  باشد. شناسي يا هيدروژئولوژي مي هاي زمين شوند، مانند نقشه ت مغناطيسي تهيه مياطالعا

 هاي با روند حركت غير مشخص گسل 

 افت آن است. گسل نرمال كه بخش خط چين، مشخص كننده فرو 

 ها مشخص كننده صفحه باالي آن است. گسل رورانده كه دندانه 

 ان داده شده است.گسل امتداد لغز كه جابجايي نسبي در آن نش 

 تاقديس 



 23  ژئوفيزيكي هاي نقشه استاندارد -  دوم فصل

 

 
 

 ناوديس 

 ها در  دهنده گسترش آن هاي كم ژرفاي آذرين كه نشان گستره تقريبي سنگ
 سطح است.

 هم ريختگي ساختاري  به 

 ساختي نمكي هاي زمين گسترش تقريبي محدوده 

  
 هاي مغناطيسي كم ژرفا توده 

  

  روش هوا مغناطيسي -2-4-2

  نقشه موقعيت -2-1- 4- 2

هـاي موقعيـت و    د شـده نقشـه  شامل اطالعات كلي استاندار
  باشد: اطالعات اختصاصي زير مي

  جهت شمال جغرافيايي و در صورت لزوم، جهت
  شمال مغناطيسي 

 هاي پرواز كه  ها، به صورت خط گيري مسير اندازه
شناختي ناحيه است،  اغلب عمود بر روند اصلي زمين

شود. در باالي هر خط، عدد خط  نشان داده مي
  شود. مسير نوشته مي مربوط به آن 1ثابت

 شود و  تر رسم مي كه تقريبا عمود بر خطوط پرواز است، به صورت خط ممتد ضخيم 2خط كنترل يا خط بست
  گردد. در دو طرف آن مشخص مي C.L.3با عالمت 

  ي پربنديها نقشه -2-2- 4- 2

  .د روش زمين مغناطيسيبراساس استاندار

                                                       
1- Fiducial Line 
2- Tie Line  
3- Control Line 
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  نمودارهاي مغناطيسي -2-3- 4- 2

  سي.براساس استاندارد روش زمين مغناطي

 1گرمايي روش زمين - 5- 2

  نقشه موقعيت -2-5-1
  باشد: هاي موقعيت و اطالعات اختصاصي زير مي شامل اطالعات كلي استاندارد شده نقشه

 گيري دما با عالمت  محل اندازهT شود. در داخل يك دايره مشخص مي  
 دما،  هاي هم شود. در نقشه گراد) نوشته مي در باالي عالمت (بر حسب درجه سانتي ،گيري شده دماي اندازه

  شود. عمق مربوط (بر حسب متر) در راهنماي نقشه آورده مي

  نقشه پربندي -2-5-2
  باشد: هاي پربندي و اطالعات اختصاصي زير مي شامل اطالعات كلي استاندارد شده نقشه

 شود. گيري دما در راهنماي نقشه نوشته مي  تاريخ اندازه  
 شود. ب ميها انتخا داده همتناسب با گستر ،پربندي هاي هفاصل 

  روش پرتوسنجي -6- 2

  نقشه موقعيت -2-6-1
  باشد: هاي موقعيت و اطالعات اختصاصي زير مي اين نقشه شامل اطالعات كلي استاندارد شده نقشه

  
 شوند. ها مشخص مي ها) با يك حرف التين در يك طرف آن هاي برداشت (پروفيل خط  
 ود.ش ها روي خط برداشت با نقاط توپر نشان داده مي گيري محل اندازه  

  هاي پربندي نقشه - 2-6-2
  باشد: هاي پربندي و اطالعات زير مي شامل اطالت كلي استاندارد شده نقشه

 شود. گيري شده در راهنماي نقشه آورده مي نوع كميت اندازه  
 شود. واحد مقادير پربندي در راهنماي نقشه مشخص مي  

                                                       
1- Geothermal Method 
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  نمودار راديواكتيويته -2-6-3
گيري شده با منحني ممتد رسـم   اشد. در اين نمودارها، مقادير اندازهب ميعات كلي استاندارد شده نمودارها شامل اطال

  شود. مي

 

  نگاري روش چاه - 7- 2

كار رفته اسـت. نگـار    نگاري، وابسته به استاندارد تجهيزات به هاي مختلف چاه هاي روش هاي نقشه ها و مشخصه عالمت
  شود. نگاري مي زارش چاههاي تغييرات پارامترهاي فيزيكي نسبت به عمق) تهيه و ضميمه گ (منحني

  نقشه موقعيت -2-7-1
نگـاري شـده بـا     هاي چـاه  باشد. در اين نقشه چاه هاي موقعيت مي اين نقشه شامل اطالعات كلي استاندارد شده نقشه

  شوند. عالمت مقابل مشخص مي

  

  ها ساير عالمت -2-7-2
هـاي   ناخت روشژئوفيزيـك و نقـش آن در مهندسـي آب، شـ    «نشـريه  هـاي مختلـف، در    هاي مربوط به روش عالمت

  آورده شده است. 1»نگاري چاه

  2اي هاي مجموعه روش - 8- 2

كـار رفتـه براسـاس اسـتانداردهاي آن      هاي به هاي روش ها و مشخصه اي، بسته به نياز، از عالمت هاي مجموعه در روش
  ها استفاده خواهد شد. روش

                                                       
  طرح تهيه استانداردهاي مهندسي آب كشور ن -114نشريه شماره  -1

2- Multi – System Method 
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