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و یح ءاء کلَّ شَینَ الْملْنَا مع30-االنبیاء( ج( 
  زنده نمودیم را چیزي هر آب و از

  .پیشرفت علمی کشور عزیزمان ایران کوشیدند که در راه تقدیم به آنان
  .مجموعه مطالب این کتاب با دیدگاه اصول هیدروژئوفیزیک نگارش شده است

    :مولفین گفتارپیش
دادن یک جهت فکري علمی درست در مطالعات  ،هدف از نگارش این کتاب

یابی ژئوفیزیکی اعم از اکتشافات معدنی، ژئوفیزیک مهندسی که شامل مطالعات مکان
سازي، زمین هاي راهها و تونلمناسب سد و نشت از سدهاي خاکی، مطالعات مسیر راه

یابی دفن زیرزمینی، مکان برداري بیش از حد از منابع آبلغزش، فرونشست در اثر بهره
هاي محیط زیستی و نیز اکتشاف منابع آب زیرزمینی هاي خانگی، مطالعات آلودگیزباله

، به دانشجویانی که عناوین پایان    مسئله پرداخته شده در این کتاب به عنوان مهمترین
ویژه الکتریکی هاي مقاومتهاي خود را در مقاطع کارشناسی ارشد در مورد روشنامه
امیدواریم این . اند، استانتخاب نموده IP & Rsالقایی  )پالریزاسیون(قطبش و 

هاي بزرگ کارشناسی ارشد که سرمایهمجموعه به دانشجویان مراکز تحصیالت تکمیلی 
ملی کشور براي آبادانی و پیشرفت همه جانبه ایران عزیز هستند، این دیدگاه را پس از 

برداري صحرایی نمایند، چگونه در نرم خواندن این مجموعه بدهد که چگونه داده
    به صورت بهینه مدل Res1dinv-Res2dinvافزارهاي مطرح شده در این مجموعه 

لذا در این . مایندهاي بدست آمده را تفسیر نتر چگونه شکلسازي نمایند و از همه مهم
تجارب علمی و عملی خود را در مورد نحوه  ایم، بخشی ازسعی نموده مجموعه

از که در مطالعات این شاخه  اي خودسابقه حرفه که در طی IP & Rsمطالعات 
   .میائه نموده باشبراي دانشجویان عزیز ار ژئوفیزیک داشتیم،

 Res2Dinvدر این کتاب، به آموزش کامل یکی از نرم افزارهاي برتر ژئوفیزیک یعنی 
هاي ترین نرم افزارها در رشتهیکی از کاربردي افزار این نرم. پرداخته شده است

در این مجموعه سعی شده اصولی را . شناسی استژئوفیزیک، اکتشاف معدن و زمین
بر مبناي آن طراحی شده به صورت خالصه ارائه نماییم تا دانشجویان  که این نرم افزار
. سازي و چگونگی انجام آن در نرم افزار ذکر شده آشنا شوندهاي مدلبا مفاهیم روش
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ویژه الکتریکی و هاي مقاومتگیري بر روي دادهقبل از انجام هرگونه تفسیر و نتیجه
لذا در . هایی صحیح و منطقی بدست آوریممدلالقایی، ابتدا باید ) پالریزاسیون(قطبش 

  . سازي مناسب شرح داده شوداین مجموعه سعی شده است تا مراحل انجام یک مدل
هایی از متن  زیر بوده که قابل هاي یک و دو این نوشتار، عمدتا ترجمه بخشفصل

  :دسترسی براي عموم است
Loke, M. H., 2016. Tutorial : 2-D and 3-D electrical imaging surveys. 
Available at: http://www.geoelectrical.com  

 ،  Res1Dinvهايافزار فصل سوم آن نیز شامل مطالبی برگرفته از راهنماي نرم

Res2Dinv، Res3Dinv کمی  و فارسیبه زبان دیگر عمدتا  و مرجع و چند کتاب
و براي ارائه  اندذکر شده به زبان انگلیسی بوده که در مراجع کتاب همگیمنابع 

القایی از متن ) پالریزاسیون(ویژه الکتریکی و قطبش مختصري از کاربردهاي مقاومت
در این فصل، سعی شده تا ذهن خواننده را به سمت برقراري . ها استفاده شده استآن

. شناسی کاربردي تشویق نماییمم علوم زمینهاي ژئوفیزیکی و مفاهیارتباط بین مدل
 ها و تهیه خروجی در نرم افزار همچنین در فصل سوم به چگونگی مراحل ورود داده

Res1Dinv هاي مورد نیاز براي اکتشاف منابع آب زیرزمینی پرداخته شده و نقشه
در سونداژزنی یک  Res1dinvها در نرم افزار برتري خروجی پردازش داده. است

مطالعات اولیه در اکتشافات مس  ،زیرزمینیاکتشاف منابع آب  بعدي به منظور
لذا اکیدا به مفسرین و . کامال مسجل و حتمی استپورفیري و منابع اورانیوم 

شود که از این نرم افزار براي دادن حکم تحلیلی برتر استفاده پردازشگران توصیه می
اشاره مختصري شده  Res2Dinvافزار هاي مختلف نرم در این فصل به بخش. نندک

سازي بهینه در این نرم افزار، نمایش داده در انتها، مراحل قرائت تا ارائه یک مدل. است
هاي مورد استفاده عالوه بر آن، در این فصل به توضیح کامل یکی از قالب. شده است

این قالب به . تپرداخته شده اس) ترکیبی(به نام آرایه عمومی Res2Dinv در نرم افزار 
 پردازد تا از آن طریق، به یک مدل با کیفیتهاي مختلف میچگونگی ترکیب آرایه

استفاده از . شناسی است، نائل شویمکننده کامل ساختارهاي زمین خوب که توجیه
 منابع حتی و پورفیري خصوص به فلزي معادن اکتشافهاي ترکیبی ما را قادر به آرایه

سازي البته دو قالب دیگر مدل. نمایدمی IP&Rsبه روش  زمین 350m تا عمق اورانیوم
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در این فصل، چگونگی . اندهم در این فصل تشریح شده Res2Dinvدر نرم افزار 
 در نرم افزار Square و  offset pole-dipole، gradient هاي سازي با آرایهمدل

Res2Dinv ب آرایش هندسی و نیز چگونگی اعمال خطاي دستگاه و محاسبه ضری
عالوه بر آن، . تري بدست آیندهاي صحیحسازي، بیان شده تا مدلواقعی در مدل
سازي درصد اثر فرکانس و اختالف فاز و نیز چگونگی اعمال اثر قطبش چگونگی مدل

در  .استسازي بحث شده هاي مختلف مدلمنفی، در حالت) IP(القایی ) پالریزاسیون(
 و اکتشافات معدنی نکاتی کلیدي از مباحث هیدروژئوفیزیکز نیکتاب هاي آخر پیوست

  .براي خوانندگان ارائه شده است
 

   محمود قوامی الهیجی
 ghavami49@yahoo.com-ghavami49@gmail.com :ایمیل

   09198297927 :شماره همراه
 09109730821 :شماره تلگرام همراه

  از مرکز تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان  ژئوفیزیک محضکارشناس ارشد 
  )تربیت معلم تهران سابق ( از دانشگاه خوارزمی شناسی محضزمینکارشناس 

اده از روش قطبش القایی هیدروژئوفیزیک با استف: و پژوهشی گرایش مطالعاتی
  لکتریکیویژه او مقاومت

  
   محسن کرجی

    karajimohsen@gmail.com:ایمیل
   09103829158: همراهشماره 

از دانشگاه آزاد واحد علوم و  ژئوفیزیک ژئوالکتریککارشناس ارشد 
  تحقیقات تهران

  از دانشگاه آزاد محالت شناسی محضزمینکارشناس 
اده از روش قطبش هیدروژئوفیزیک با استف: و پژوهشی گرایش مطالعاتی
  ویژه الکتریکیالقایی و مقاومت
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  شناسیشناسی و سنگتیمور اسالم کیش دکتري کانی
  
  
  
 
 
 
  
  
  

  فرزاد شیرزادي تبار دکتري ژئوفیزیک الکترومغناطیس
  
  
  
  
  
  
  

  شناسیزلزله محمد طالبی دکتري ژئوفیزیک
  
  
  
  
  
  
  
  

  قانی کارشناس ارشد آب زیرزمینیامان اهللا ده
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  مقدمه
  هاي آب زیرزمینی را  تعیین کنیم؟توانیم عمق سفرهآیا ما می
  الیه مواد معدنی را تعیین کنیم؟ توانیم ضخامتآیا ما می

  .پذیر استامکان ، چشمان بینا و حساسبا ارزیابی دقیقچنین اموري 
آمیختگی و وابستگی قابل داراي ظاهري،  ضمن تنافردر  مطالعات نتایج ،در مورد زمین

ها در وجود بوته ،و سبز ايهاي قهوههاي شطرنجی چمن به رنگتکه. هستندتوجهی 
 ،عمق است هاي زیرزمینی کمخیزي متوسط که مبین وجود آبمیان اراضی با حاصل

ع ها  واقی که مورد هجوم  انبوهی از سوسکدرختان پژمردگی گندم در اثر کمبود آب،
 بایست مورد بررسی قرارمی کههستند  ايهظقابل مالح موارد غیره، همگیاند و شده

  .ها نیازمندیمبدان ،هستند که براي تشخیص مسائل هایینشانهها در حقیقت این .گیرند
ها چه مقدار برف روي کوه مثال. تواند مطرح شودمسائل مشابهی میآب هم در مورد 

در چه مدتی  چه میزانی است؟ هاها چقدر است؟ تراکم آناست؟ عمق آنشده انباشته 
  ها چیست؟براي ما انسان هااهمیت آن د؟نشوبرف آب میهاي و با چه سرعتی توده

ولی مسلماً روزي . تفسیر کنیمبه طور دقیق دانیم چگونه نتایج را در حال حاضر ما نمی
ط به رطوبت خاك و با اطالعات مربو هابه این مهم دست خواهیم یافت و آن

یک عمق در که هواشناسی تلفیق خواهیم کرد و ممکن است بتوانیم میزان آبی را 
 گرددکه وجود آب بوسیله تراکم و فشردگی زمین محدود می یجای کیلومتري زمین
هاي همین اراضی را بوسیله متهنیز احتماال خواهیم توانست،  .مشخص نماییم

توانیم مدلی اگر این امر به وقوع بپیوندد، می. ر کنیمیا توسط اشعه لیزر حف مخصوص و
اما . گیري سیکل برگشت آب به اقیانوس و اتمسفر موفق سازدبسازیم که ما را در پی

هاي حجیم و قابل ذهنتنها وسائل مدرن و . کار عظیم و طاقت فرسایی در پیش است
ها با محیط ات و هم آهنگی آنتوانند ما را در انجام و کنترل عملیمی هاانعطاف کامپیوتر

  .یاري کنند
بع امن که یابدکند، در میهاي زیرزمینی کار میدر اکتشاف آبکه خصوصاً  ژئوفیزیستی

 هاي جهانی مربوط بهتکنیک در صورت استفاده از آخرین تجارب و اواطراف  با ارزش
چنین . د شدنخواه تري ادارهبه نحو شایسته ،نفت خام، کانی و غیره گاز،منابع  مدیریت
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دهیم که اما ما در اغلب موارد ترجیح می ،ی همیشه وجود داردیهاروابط و وابستگی
رشد شدید جمعیت در سطح جهان و محدودیت منابع موجود،  .ها را نادیده بگیریمآن

ست که ا براي موفقیت در این امر، ضروري. کند که بیشتر بیندیشیمما را مجبور می
خود را از جهان این بدان معناست که دریافت  .خود را بهتر درك کنیم عملکرد  امروز
 .بهبود ببخشیم ،هاي مختلف علومخود و از ارتباط تکنیکی رشتهاطراف پویا و دینامیک 

هاي یک بعدي و است که بین برداشتشده این کتاب براي نخستین بار کوشیده در 
هاي ژئوالکتریکی سازي برداشتمدلبه  مربوطو کلیه مسائل  ایجاد گرددقواعد آن پلی 

  .شوندگردآوري و بررسی معدنی، سایر مواد نیز زیرزمینی و  هايآب

  اهمیت اکتشاف
گونه که تقاضاي جامعه نسبت به مصرف آب تازه و قابل شرب روز به روز همان

 صنایع براي افراد و هاي زیرزمینی نیز،به همان ترتیب اکتشاف آب ،یابدافزایش می
هاي سطحی که امکان زیرزمینی در مقایسه با آب امروزه منابع آب .کنداهمیت پیدا می

هاي است که استفاده از آب حواض .ندهست ترها رو به رشد است پاكلودگی آنآ
زیرزمینی به عنوان یکی از منابع طبیعی  آب .شودتشدید مینیز زیرزمینی در آینده 
حفظ تا حدي هاي خشک نیز موجودیت خود را در سال که است فراوان، ذخیره ارزانی

آب زیرزمینی بخشی از یک سیستم غیر قابل مشاهده است که مطالعه مستقیم  .کندمی
درك اهمیت آن چندان ساده  بنابراین براي عموم مردم، .باشدآن با اشکاالتی مواجه می

و دست  هاسیله دولتبه واز آن حفاظت اولیه  ونگه داشتن  كبه همین لحاظ پا .نیست
آشنایی کامل با تکنولوژي توان گفت که در مجموع می. اندرکاران از ضروریات است

   هاي زیرزمینی از اهمیت فوق العادهسازي الیه آبدار جهت حفاظت آباکتشاف و مدل
  .اي برخوردار است

  هاي زیرزمینی مخاطرات آب
در روز گرم . و آب را مایه حیات گویندراز این. دارد نآب در زندگی بشر اهمیت بنیادی

شود، ضرورت وجود آب در زندگی انسان نمایان تابستان وقتی جریان شیر آب قطع می
تواند بدون غذا چند روزي را بگذراند اما بدون آب به زودي از پا انسان می. گرددمی
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سطحی و  هاي مستقیم از آب زیرزمینی به صورت مستقیم یا غیرآب منابع . آیددر می
بنابراین استفاده پایدار از این منابع به معناي برداشت محدود . شوند بارندگی تغذیه می

هاي اخیر در بسیاري از کشورهاي جهان برداشت آب از منابع  در سال. هاست از آن
این امر به معناي استخراج و . استبوده ها بیشتر  زیرزمینی از میزان تغذیه سالیانه آن

. است دار زمین ذخیره شده  هاي آب بی است که در طول هزاران سال در الیهاستفاده از آ
هاي زیرزمینی در منطقه روز به روز افت کرده و سرانجام به جایی  با این کار سطح آب

هاي  پایین افتادن سطح آب. خواهد رسید که آبی براي استخراج وجود نخواهد داشت
مناطق با ارتفاع کمتر که آب جاري (دست  زیرزمینی به معناي خشک شدن مناطق پایین

و از بین رفتن ) یابند ها جریان می تحت اثر جاذبه به سمت آن ،دار هاي آب در الیه
  .است هاهاي آن ها و چشمه ها، قنات چاه

هاي اول تا سوم برداشت بیش از حد از  میالدي رتبه 2005چین، هند و ایران در سال 
مکعب آب  ایران به طور متوسط ساالنه پنج میلیارد متر. ندا منابع زیرزمینی آب را داشته

این مقدار آب معادل آب . کند برداري می دار زمین بهره هاي آب الیه حد مجاز ازبیش از 
هاي  سطح آببراي نمونه، . مورد نیاز جهت تولید یک سوم کل غله تولیدي کشور است

ه منطقه کوچک اما بسیار پراهمیتی شرقی ایران، ک  زیرزمینی در منطقه چناران در شمال
متر در سال  8/2دهه نود میالدي به صورت میانگین  اواخربراي کشاوزي است، در 

هاي حفر شده جهت تامین آب کشاوزي و همچنین تامین آب  چاه. است  افت داشته
  .اند آشامیدنی شهر مشهد عامل این اتفاق بوده

هاي ان را وادار به فکر کردن در مورد سئوالها از جمله مواردي هستند که انساین مثال
  :کنندمی زیر

  براي استفاده مطلوب از آب چه کار باید کرد؟  •
  کنید؟آیا آب را به طور سالم و در حد نیاز استفاده می •
  آیا آب به اندازه کافی و در همه جا در دسترس بشر هست؟ •
 اشید؟توانید روزي را تجسم کنید که آب نداشته بآیا می  

 .زیرزمینی هستند هاي آب هزاران سوال مشابه دیگر که مبین مخاطراتو 
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  وضعیت آب در کره زمین
این آب به مصارف آشامیدن، . مقدار آب موجود در کره زمین تقریبا ثابت است

اگر کره زمین از . بخشدرسد و زندگی بشر را بهبود میمیغیره  کشاورزي، صنعت و
اي که بیشتر سطح آن را شود یعنی کرهیعی آن آبی دیده میشود، رنگ طب مشاهدهفضا 

ها و دریاها  بخش اعظم سطح زمین را اقیانوس به عبارت دیگر،. آب پوشانده است
ما . آن یخ زده است% 2ها است و هاي کره زمین درون اقیانوسآب% 97. ستفراگرفته ا

 ز یکی از دو منبع زیر بدستم که اکنیمی باقیمانده تهیه% 1یاز خود را از آب مورد ن
  :آیدمی

 در این میان، .هاي زیرزمینیو یا از آب) ها و نهرها ها، دریاچه رودخانه(سطح زمین 
هاي شدیدي شده هاي زیرزمینی در تمام دنیا موجب بروز نگرانیکشف آلودگی آب

  .است

  آب شیرین
ین، یعنی آبی که میزان آب شیر. هایش به آب شیرین نیاز داردانسان براي انجام فعالیت

ها و دریاها شور هستند و استفاده از آنها آب اقیانوس. هاي آن بسیار کم باشدنمک
    هاست که این امر به احداث مرکز تصفیه خانه آب با مکانیزمنیازمند تصفیه کردن آن
هاي به آبعمدتا سبب شده که انسان  کارهزینه باالي این . هاي پیشرفته نیاز دارد

حجم آب شیرین در جهان . ها و اتمسفر زمین قانع باشدشیرین موجود در خشکی
براي مصرف آب شیرین اندك . است آناز حجم کل % 8/2بسیار کم و در حدود 

هاي شیرین جهان زیرا مقداري از آب .هایی هم وجود داردمحدودیت ،موجود در جهان
  قابل بهرهآسان رد که به صورت هاي قطبی و کوهستانی قرار دابه شکل یخ در یخچال

هاي ها و آب هاي شیرین موجود در رودها، دریاچهآب اما انسان به. باشندبرداري نمی
آنها  براي دسترسی و استحصالالبته . دسترسی داردبا سهولت بیشتري زیرزمینی 
 الزم است بههاي داخلی زمین موجود هستند،  هاي زیرزمینی که در الیهآبخصوصا 

هاي پمپ آب، ایجاد دستگاه استفاده از کشی،چون اکتشاف، حفر چاه، کانالائلی هممس
  .پرداخته شودتاسیسات و لوله کشی 
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  گردش طبیعی آب
 هايتها حالاین آب. هاي موجود در زمین همواره در حال تغییر شکل هستندآب

. سیار وسیع استهاي طبیعی آب ب جلوه. گیرندمایع، جامد و گاز به خود میمختلفی از 
. دهدهاي زیرزمینی را تشکیل میمقداري از آن در زمین نفوذ کرده و آببه عنوان مثال، 

  . شودها، تنه و ریشه درختان ذخیره می ها، برگ قدري از آن هم در درون شاخه
روز یک بار بین آسمان و  9آب موجود در اتمسفر زمین بر اثر گردش طبیعی آن هر 

حجم آبی که . شوددر هر سال این عمل چندین مرتبه تکرار می. ودشمی زمین جابجا
کیلومتر  40000شود، در حدود می در هر سال به وسیله گردش آب در طبیعت فراهم

را مورد  کیلومتر مکعب آن 25000تواند انسان با تکنولوژي امروزي می. مکعب است
ه زمین یکسان نیست و در هاي جوي در همه جاي سیارریزش. برداري قرار دهدبهره

 .ستا هابرخی جاها بارندگی بیشتر از سایر مکان

  هاي ایرانوضعیت آب
ایران در نواحی خشک و بیابانی، مقدار  هايعمده بخش با توجه به قرار گرفتن

در تمام طور یکنواخت ه و ریزش جوي نیز ب کم است هاي ایرانبارندگی و حجم آب
ایران حدود قدار متوسط بارندگی ساالنه در سطح کشور م .گیردصورت نمیمناطق آن 

در مجموع  .استمیلیارد متر مکعب آب  413حدود  باشد که معادلمیلیتر میلی 250
شود و لذا تعرق مجدداً وارد جو می -ها بالفاصله از طریق تبخیردرصد از بارندگی 72

   است بسیار اندك میحجم آب قابل استحصال، که عمده آن نیز در مناطق کوهستانی 
هاي از مساحت خشکی% 1/1که  کشور ایران با این). درصد نزوالت جوي 28( باشد

از . هاي جهان را در اختیار دارداز آبهاي موجود در خشکی% 345/0، فقط دجهان را دار
لی وفصدر صورت محلی و  ههاي جوي بدر اغلب مناطق ایران ریزش ،سوي دیگر

همچنین  ).در پاییز و زمستان(نی به آب براي کشاورزي نیست است که نیاز چندا
محدودیت منابع آب و توزیع  .شودطور یکنواخت در کشور توزیع نمی بارندگی به

هاي موجود سطحی و دال بر این است که بایستی منابع آب ،فصلی نامناسب بارندگی
برداري زي دقیق، بهرهریی و مطالعه کرده و با برنامهیزیرزمینی را به خوبی شناسا
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. اندبا این مشکل مواجه بوده ابتداالبته مردم ایران از . ها صورت گیرداز آن تريصحیح
با  اند وپرداختههاي زیرزمینی برداري از آببهره به قنات و کاریز و ابداع با حفر آنها

  .دهندهاي سطحی را مورد استفاده قرار میاحداث سد و بندهاي متعدد نیز آب

 چه باید بدانیمآن

  .هاي شیرین قابل استفاده توسط انسان بسیار محدود استحجم آب -1
  .جهانی است مقدار بارندگی ساالنه ایران بسیار کمتر از  میانگینمیزان  -2
 یدر زمان هاپراکندگی بارش در همه جاي ایران یکسان نیست و بیشتر بارندگی -3

  .ب براي کشاورزي نیستکه نیاز چندانی به آ گیردصورت می
منابع را خوب شناخت و بر آن  ابتدا بایستی ،از منابع آب تربرداري صحیحبراي بهره -4

   .ریزي دقیق انجام دادها برنامهروي آن

  سازي مدل
باشد که نه تنها براي اهداف علمی، بلکه هاي ذهنی بشر میسازي یکی از تکنیکمدل

از طریق به کارگیري . گیرددفعات مورد استفاده قرار می براي انجام امور روزمره بشر به
از طرف دیگر، در دنیاي امروزي . بردتوان به تنوع و پیچیدگی یک پدیده پیها میمدل
، سازيکه بدون استفاده از مدل اندقدر زیادند و مسائل آنقدر در هم تنیدهها آنداده

. خواهد بودمشکل یر مشاهدات بسیار ها، انجام مطالعات و تفستنظیم و پردازش داده
امروزه بسیاري از وقایع مهم که . ترین مدل تصویري در علوم زمین، نقشه استساده

       هاي زمیناند، توسط مدلشناسی بر روي زمین اعمال شدههاي زمیندرطول زمان
نند ما) تکتونیکی(ساختی بسیاري از فرایندهاي زمین. شناسی قابل بازسازي هستند

ها، ها و اقیانوسها، پیدایش دریاها و پیدایش رشته کوهخوردگیها، گسلخوردگیچین
گذاري، پیدایش و تکامل زمین و حیات روي آن، فرآیندهاي فرسایشی و رسوب

هاي هاي مختلف حوضهتشکیل و مهاجرت نفت و نهایتاً تجمع در مخازن نفتی، مدل
. شناسی معنادار و قابل فهم هستندهاي زمیندلتوسط م..... ها و رسوبی، شکل حوضه

با گسترش و پیشرفت علوم زمین و همچنین علوم نوین مانند علم رایانه و نیز به 
کارگیري هر چه بیشتر علوم ریاضی و آمار در علوم زمین، نرم افزارهاي گوناگون براي 
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 ازيستوان گفت که مدلدر مجموع می. سازي و طراحی ساخته شده استمدل
سازي یک محیط با سازي به طور کلی یعنی شبیهمدل. اي از واقعیت استخالصه

در اغلب موارد به علت وجود انواع . هاي متفاوت نسبت به محیط واقعیاندازه
     حقیقی در مدلمایز از جنس، مواد و مصالح محیط ها، مواد و مصالحی متمحدودیت

دا اجزاي محیط واقعی انتخاب شده و متناسب با سازي ابتدر مدل. رودکار میه سازي ب
به . شودسازي، خصوصیاتی از هر یک از اجزاي واقعی انتزاع میهدف مورد نظر از مدل

 واقعی، یک موجودیت تجریديعبارت دیگر، ابتدا به ازاي هر یک از اجزاي محیط 
ابه با هاي تجریدي مشسپس با برقراري ارتباط در میان موجودیت. شودساخته می

  .شودسازي میارتباطی که بین اجزاي واقعی است، مدل واقعی شبیه

  سازي هدف از مدل
ماکت ماشین مثالی از . باشدسازي شناخت محیط مورد مدل میهدف از مدل: شناخت

 .جنبه شناخت است

گاه براي معرفی و ارائه خصوصیات یک موجودیت واقعی، یک مدل از آن ارائه  : تبیین
هاي خوبی هستند که این جنبه از شناسی و جغرافیایی مثالهاي زمیننقشه. شودمی

 .کنندسازي را بیان میاهداف مدل

نکته دیگري که بایستی در . شودسازي یک یا هر دو هدف باال در نظر گرفته میدر مدل
هایی از مهندسی در شاخه. باشدسازي بدان توجه کرد، روش ساخت یک مدل میمدل

هاي استانداردي براي ساختن مدل سازي حائز اهمیت فراوان است، قطعاً روشکه مدل
. باشدسازي طبیعتاً نیازمند مصالحی براي ساخت مدل میهر روش مدل. وجود دارد

سازي هاي مدلسازي نرم افزاري، زبانهاي مدلمصالح الزم براي تولید مدل در روش
در بعضی از . بحث استاتر از این فرتوضیحات بیشتر در این خصوص، . ندباشمی

اما گاهی مدل بسیار پیچیده . شودبسیار ساده است و به راحتی ساخته میموارد، مدل 
در بعضی از موارد نیز مدل . نمایداست، هر چند که از نظر منطقی غیر ممکن می

سازي در علوم زمین، ترین نوع مدلشاید ساده. تر از موجودیت واقعی استپیچیده
گانه زمین  شناسی و ژئوفیزیکی براي ساختار سهلی باشد که بر اساس مطالعات زمینمد
  .مطرح شده است)  پوسته ، گوشته ، هسته (
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هاي سازي دادهها براي مدلدر تدوین این مجموعه، سعی بر گردآوري بهترین روش
نی مانند آب زیرزمی. ژئوالکتریکی با تاکید بر اکتشاف منابع آب زیرزمینی بوده است

یابی به این منابع از طریق دست. ترین منابع استفت خام و اورانیوم یکی از اساسین
ما حداکثر کوشش خود . گرددسازي که نقطه اشتراك آنها است میسر میاکتشاف و مدل
ایم تا این مجموعه، رضایت بیشترین خواننده از اقشار مختلف را جلب را به کار برده

. لوم زمین تشنه کسب اطالعات در حیطه مربوط به خود هستندمشاوران ع. نماید
عمران هرگز یک  زیست،شناسی، معدن، محیطهاي ژئوفیزیک، زمینعالقمندان رشته

به منظور مفید بودن مطالب مندرج . سازي پیشرفته در اختیار نداشتندمنبع بر اصول مدل
سازي ول اساسی مدلهاي درگیر در رشته اکتشاف، توجه خاص به اصبراي گروه

) قایی ویژه الکتریکی و قطبش المطالعات مقاومت( هاي ژئوالکتریک پیشرفته برداشت
هاي مندرج در این کتاب محدود است، اگر چه موضوع. به عنوان یک منبع شده است

امید . اما در هر مورد شرحی مکفی براي درك و دریافت کامل آنها بیان گردیده است
ان، کتاب حاضر را که محصول تحقیق، تالش و تجارب عملی است، است که خوانندگ

ما چاپ فعلی این کتاب را به عنوان یک اثر . منبع اطالعاتی با ارزشی تشخیص دهند
مسلماً به . کنیمهاي آینده ارزیابی میعلمی بنیادین براي تدوین کتب مشابه در دهه

مندان به این    تمامی عالقه فکري و یاريمنظور گردآوري و چاپ آثار بعدي به هم
مجموعه در خصوص توضیح اشکال، حذف برخی مطالب، پیشنهاد، انتقاد موثر و 

چنانچه این مهم عملی گردد محققاً مجموعه آتی ضمن تغییرات . سازنده نیازمندیم
این کتاب براي کسانی است که اطالعات . بسیار از کیفیت باالتري برخوردار خواهد شد

چون مطالب کتاب طوري . ئوفیزیک را دارند یعنی با ژئوفیزیک آشنا هستنداولیه از ژ
است که باید اطالعات کلی از ژئوفیزیک داشت و فرصت توضیح تمام مطالب 

که طالب و خواستار رفع نقائص و هاییما معتقدیم آن. ژئوفیزیکی در این کتاب نیست
ما در . دانندعلی را کامل نمیتکمیل آثاري مانند مجموعه حاضر هستند، هرگز کتاب ف

  . ماند، به عهده آینده استچه که میحد توان علمی خود کوشیدیم و آن
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  :فارسی - نامه انگلیسی واژه

 Anomaly بی هنجاري
 Anticline تاقدیس
 apparent resistivity ویژه ظاهريمقاومت

 Aquiclude آکی کلود
 Aquifer آبخوان

 Aquifuge آکی فوژ
 Aquitard آکی تارد

 Archie's law قانون آرچی
 bed rock سنگ بستر
 Chargeability بارپذیري

 Conductivity رسانش
 Conglomerate سنگ جوش
 cross-borehole درون چاهی

 cut-off تانهحد آس
 damping factor عامل میرایی

 data interpretation هاتفسیر داده
 delay time زمان تاخیر
 depth of penetration عمق نفوذ

 dipole-dipole دوقطبی -دوقطبی
 electrical resistivity ویژه الکتریکیمقاومت

 electrode spacing فاصله الکترودي
 electromagnetic coupling غناطیسیجفت شدگی الکتروم

 equatorial dipole-dipole دوقطبی استوایی -دوقطبی



 

 

 flatness filter فیلتر هموارسازي
 Fréchet derivative مشتق فرْشت

 frequency-domain حوزه فرکانس
 general array آرایه عمومی

 hydraulic conductivity رسانایی هیدرولیکی
 igneous rock نسنگ آذری

 Impermeable ناتراوا
 induced polarization قطبش القایی

 land fill محل دفن زباله
 land slide زمین لغزش

 metal factor ضریب فلزي
 metal factor عامل فلزي

 non-uniqueness نایکتایی
 percent frequency effect درصد اثر فرکانس

 Permeability تراوایی
 PFE رصد اثر فرکانسد

 pole-dipole دوقطبی -قطبی
 pole-pole قطبی -قطبی

 Porosity تخلخل
 pseudo-section شبه مقطع

 Robust پایدار -محکم
 Sandstone ماسه سنگ

 self-potential پتانسیل خودزا
 subsurface dam سد زیرزمینی

 time-domain حوزه زمان
 time-lapse resistivity الکتریکی ویژهتهاي زمانی مقاومسري
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 transverse resistance مقاومت عرضی
 transverse resistivity ویژه عرضیمقاومت
 true resistivity ویژه واقعی یا حقیقیمقاومت

 vertical electric sounding گمانه زنی قائم الکتریکی
 water content محتوي آب

 water table سطح ایستابی
 Wenner-Schlumberger array شلومبرژه -آرایه ونر

  



 

 

  :پارسی مراجع
، ژئوالکتریک، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهاي 1391، .، احمدي، س.آریامنش، م  -1

 .مسلح

  .، زمین شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی1391، .آقانباتی، ع  -2
هاي آب سد زیرزمینی راهکاري براي حفاظت از سفره ،1388، .، کاظمی، ل.زاده، حآقا  -3

  .زیرزمینی، همایش ملی مدیریت بحران آب
جهت  VESالکتریک قائم  هاي سونداژبعدي داده دوسازي مدل ،1389 ،.آبادي، اابرند   -4

مشخص نمودن الیه آبدار در منطقه گچین استان هرمزگان، رساله ارشد دانشگاه آزاد واحد 
  .علوم و تحقیقات

شناسی مهندسی در ، کاربرد زمین1390، .، حسین میرزایی، ز.، دادخواه، ر.اجل لوئیان، ر  -5
  .ها، انتشارات علويتونل

شناخت و تحلیل کاربردي زمین لغزش، ، 1392، .ل، فاتحی، .، رمیرصانعی، .اجل لوئیان، ر  -6
  .انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان

  .زیر سطحی، انتشارات دانشگاه پیام نور شناسی، زمین1385، .، ندیمی، ع.ارزانی، ن  -7
، نقشه برداري معدن، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی 1391، .اهللاستوار، رحمت  -8

  .امیرکبیر
  .، انتشارات دانشگاه تهران)صحرایی(شناسی روي زمین ، زمین1374، .اسفندیاري، بیژن  -9
  .انتشارات دانشگاه تبریزهاي زیرزمینی، ، اصول شناخت آب1389، .اصغري مقدم، الف  -10
  .شناسی ساختمانی، انتشارات دانشگاه تهران، مبانی زمین1391، .الیاسی، م  -11
شناسی و معدنی، انتشارات هاي زمینهاي تهیه و کاربرد نقشه، روش1392، .پور، عامام علی  -12

  . دانشگاه ارومیه
  .رانشناسی ساختمانی، انتشارات دانشگاه تهزمین ،1377، .پناه، اایران  -13
هاي هاي فعال با استفاده از روش، بررسی ساختار گسل1390، .بنی مهدي دهکردي، ج  -14

ژئوفیزیکی مطالعه موردي گسل شمال تبریز، رساله ارشد دانشگاه مرکز تحصیالت تکمیلی 
 .علوم پایه زنجان

  .، مکانیک خاك، انتشارات دانشگاه تهران1386، .، طباطبایی، ا.بهنیا،ك  -15
 .، معرفی روش پتانسیل خودزا1390، .رودسري، م ،.اللهی، ع بیت  -16

  .، ژئوتکنیک زیست محیطی، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف1393، .پاك، ع  -17
  .شناسی ساختمانی، انتشارات علويهاي ترسیمی در زمین، تمرین1374، .پورکرمانی، م  -18
  .پیام نوردانشگاه شناسی ساختمانی، انتشارات ، زمین1379، .پورکرمانی، م  -19



 - 25 -                                                                               مراجع                

 

  .شناسی ساختمانی کاربردي، انتشارات یکان، زمین1385، .، آرین، م.ورکرمانی، مپ  -20
شناسی ساختمانی، انتشارات هاي اساسی زمین، روش1381، .، معتمدي، ح.م پورکرمانی،  -21

  .دانشگاه شهید بهشتی
 .اي بر مکانیک سیاالت، انتشارات نشر دانشگاهی، مقدمه1385، .پوستی، ب  -22

به تصویر  ،1392 ،.ح ،فردوسی ،.غ ،احمدزاده ،.ع ،رفعت هراب ،.م ،نجهان بی ،.ا ،پیروز  -23
هاي جانبی واقع در زیر سطح زمین توسط به کارگیري آرایش الکترودي کشیدن ناهمگنی

  .گیري شدههاي اندازهبعدي داده سازي معکوس دودو قطبی متقارن و مدل -قطبی
و ارزیابی ذخائر معدنی، انتشارات  سازي فیزیکی، مدل1392، .، خوبانی، ع.تخم چی، ب  -24

  .دانشگاه صنعتی شاهرود
  .، هیدرولوژي زیرزمینی، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا1379، .ترابی تهرانی، پ  -25
  .، ژئوفیزیک، انتشارات دانشگاه پیام نور1383، .توکلی، ش  -26
سازي کانسار مس شیخ عالی از طریق ، تعیین مشخصات هندسی کانی1379، .جعفري، م  -27

  .و مگنتومتري، دانشکده مهندسی معدن اصفهان IP&Rsهاي سازي و تلفیق دادهعکوسم
، کاربرد گرادیان نرمالیزه در اکتشاف خود پتانسیل، رساله 1392، .جعفري شمس آبادي، م  -28

  .ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
طال دار با استفاده از  یهاي باریت، اکتشاف رگه1393، .، ادیبی، م.، مرادي، ع.جوادي پور، ش  -29

ها، سی و سومین گردهمایی و تاثیر فواصل الکترودي در آشکارسازي رگه IP&Rsروش 
 .ملی علوم زمین

شناسان و مهندسان، انتشارات ، ژئوفیزیک کاربردي براي زمین1373، .حاجب حسینیه، ح  -30
  .دانشگاه تهران

،  انتشارات تلفورد و همکاران ي، ژئوفیزیک کاربرد1375، .، زمردیان، ح.حاجب حسینیه، ح  -31
  .دانشگاه تهران

هاي زیرزمینی، ، شناخت و اصول کاربردي در اکتشاف آب1392، .، جندقیان، پ.حاجیان، ع  -32
  .انتشارات ارکان دانش

شناسی زیست محیطی، انتشارات دانشگاه زمین ،1388، .، غفوري، م.حافظی مقدس، ن  -33
  .صنعتی شاهرود

 .، اصول ژئوالکتریک کاربردي، انتشارات ستایش1390، .، رنجبر، ح.حجت، ا  -34

  .هاي سنگی، انتشارات دانشگاه تهران، ژئوشیمی اکتشافی محیط1387، .حسنی پاك، ع  -35
  .، اصول اکتشافات ژئوشیمیایی، انتشارات دانشگاه تهران1389، .حسنی پاك، ع  -36
  .دانشگاه تهرانهاي اکتشافی، انتشارات ، تحلیل داده1390، .، شرف الدین، م.حسنی پاك، ع  -37



 

 

غیر فلزي، انتشارات  -سازي کانسارهاي فلزي، مدل1392، .، شجاعت، ب.حسنی پاك، ع  -38
  .دانشگاه تهران

   .، مبانی اکتشافات ژئوفیزیک، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد1384، .حیدریان شهري، م  -39
انتشارات  شناسی مهندسی و ژئوتکنیک،، زمین1386، .، عبدي لر، ي.، مومنی، ع.خانلري، غ  -40

  .دانشگاه بوعلی سینا همدان
  .، پترولوژي تجربی و کاربردهاي آن، انتشارات دانشگاه تهران1376، .درویش زاده، ع  -41
  .نشر موسسه امیرکبیر شناسی ایران،، زمین1380، .درویش زاده، ع  -42
  .شناسی دگرگونی، انتشارات دانشگاه پیام نور، سنگ1381، .درویش زاده، ع  -43
سازي زمین زیست محیطی، ، مدل1388، ض .، شفائی تنکابنی، س.، فدولتی ارده جانی  -44

  .انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود
سازي پارامترهاي برداشت توموگرافی سازي و بهینهمدل، 1394، .، عباسی، م.دهقان، ا  -45

بعدي به منظور اکتشاف کانال مدفون، دومین کنگره بین المللی  ویژه الکتریکی دومقاومت
  .اسی کاربردي دانشگاه آزاد اسالمی مشهدشنزمین

اي زایی مس تودههاي ترکیبی ژئوالکتریکی در اکتشاف کانه، کاربرد آرایه1395، .راکی، م  -46
  . زاد در بوانات، هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیکآتشفشان

ز متال پاباز با استفاده ا، اکتشاف ژئوالکتریکی در محدوده پلی1395، .، باقرپور، ا.راکی، م  -47
  .هاي ترکیبی و مقایسه آن با نتایج حفاري، هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایرانآرایه

، استفاده از آرایه ترکیبی براي بهبود دقت عمقی 1395، .، قدس، ع.، گنج خانی، م.راکی، م  -48
  .جویی تونل، هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیکدر پی

، انتشارات  Res2dinv ver 3.25، خود آموز کامل نرم افزار 1387، .م، رحمانی جوینانی  -49
  ).ع(دانشگاه افسري امام علی 

، آشنایی با ژئوفیزیک گارلند، انتشارات نشر 1369، .، شجاع طاهري، ج.رحمتی، م  -50
  . دانشگاهی

پیمایی، انتشارات ، اصول برداشت و تفسیر نگارهاي چاه1385، .، چهرازي، ع.رضایی، م  -51
  .دانشگاه تهران

ویژه ه نظري و عملی زمین لغزش با استفاده از روش مقاومت، مطالع1389، .رمضانی، ع  -52
  .الکتریکی، رساله ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

در  IP&Rsهاي مگنتومتري و ، کاربرد روش1395 ،.سرمدي دوست، م ،.ریاحی مدوار، ح  -53
 .متال خرانق، هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران اکتشاف کانسار پلی



 - 27 -                                                                               مراجع                

 

 ،CRPویژه ترکیبی مطالعه تجسس در آرایه مقاومت ،1382 ،.ف ،عبدالهی ،.ع .م ،ریاحی  -54
    .10 - 1صفحه  ،مجله فیزیک زمین و فضا 29جلد 

هاي هوایی با کاربرد در منابع طبیعی، اصول تفسیر عکس، 1378، .، دالکی، ا.زبیري، م  -55
  .انتشارات دانشگاه تهران

نجش از دور و کاربرد در منابع طبیعی، انتشارات ، آشنایی با فن س1375، .، مجد، ع.زبیري، م  -56
  .دانشگاه تهران

  .شناسی ساختمانی، انتشارات دانشگاه شیراز، مبانی زمین1383، .سامانی، ن  -57
  .، تحلیل و سنتز ساختاري، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی1381، .، یزدجردي، ك.سامانی، ن  -58
دفن پسماند شهري زنجان با استفاده ، ارزیابی زیست محیطی محل 1394، .سبزي اتیوند، م  -59

مرکز هاي الکتریکی، رساله ارشد دانشگاه جوییهاي هیدروژئولوژیکی و پیاز داده
  .تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

  .، سنگ شناسی رسوبی، انتشارات دانشگاه تهران1381، .سحابی، ف  -60
  www.mining-engineer.mihanblog.comقابل دسترس در  Res2dinvشرح نرم افزار   -61

  .21تعداد صفحات 
هاي زیرزمینی، انتشارات ، هیدرولوژي و هیدرولیک آب1389، .، مشریعتمداري طالقانی  -62

  .مرکز نشر دانشگاهی
 ، هیدرولیک انتقال رسوبات، انتشارات دانشگاه شهید چمران1387، .شفاعی بجستان، م  -63

  .اهواز
   .انتشارات دانشگاه شهید بهشتیشناسی ساختمانی، ، فنون نوین زمین1383، .شهریاري، س  -64
  .شناسی اقتصادي، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، زمین1380، .شهاب پور، ج  -65
در کانسار مس  FAHPشناسی و ژئوفیزیک با روش تلفیق اطالعات زمین، .شیرمرد، ح  -66

  ). 1393و سومین گرد همایی علوم زمین سی ( پورفیري نیسیان 
  .، زمین و منابع آب، انتشارات دانشگاه پیام نور1386، .صداقت، م  -67
شناسی ساختمانی، انتشارات جهاد دانشگاهی هاي ترسیمی در زمین، روش1390، .صفایی، ه  -68

  .واحد صنعتی اصفهان
  .انشگاهی واحد تهران، اصول و کاربرد سنجش از دور، انتشارات جهاد د1375، .طاهرکیا، ح  -69
  .هاي زیرزمینی، انتشارات دانشگاه رازي، آب1387، .طاهري تیزرو، ع  -70
بروجرد، رساله ارشد دانشگاه شهید  5000/1، اکتشاف ژئوشیمیایی 1383، .طباطبایی، ي  -71

  .بهشتی تهران



 

 

،  اکتشاف آهن تنورچه به روش مغناطیس 1392، .، رحیمی، ع.، اسالم کیش، ت.عابدي، م  -72
  .دانشگاه دامغان شناسی اقتصادي ایرانهفتمین همایش انجمن زمین سنجی، 

منطقه  IP&Rsهاي ژئوفیزیکی ، آنالیز داده1392، .، رحیمی، ع.، اسالم کیش، ت.عابدي، م  -73
شناسی اقتصادي طرق کاشمر به منظور اکتشاف کانسار مس، هفتمین همایش انجمن زمین

 .ایران دانشگاه دامغان

 .تصویرسازي الکتریکی دو بعدي، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، 1387، .عباسی، ب  -74

هاي تخمین پارامترهاي هیدروژئولوژیکی با روش ،1392 ،.ح ،محمدزاده ،.ف ،عزیزي  -75
ژئوالکتریک و برآورد حجم تقریبی و حجم آب قابل استحصال از آبخوان دشت امامزاده 

  .21ره شما ،ايمجله جغرافیا و توسعه ناحیه ،جعفر گچساران
توسط آرایش مربعی در روش  هاها و شکستگی، آشکارسازي گسل1392، .عرشیان، م  -76

  .ویژه، رساله ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقاتمقاومت
  .سازي دو بعدي ذخائر معدنی، انتشارات دانشگاه امیرکبیر، مبانی مدل1391، .عطائی پور، م  -77
  .شارات پیک فرهنگ، مبانی ژئوفیزیک، انت1378، .عکاشه، ب  -78
  .شناسی کانسارها، موسسه انتشارات امیرکبیر، زمین1389، .، س)مترجم(رضاییعلی  -79
  .، اصول هیدرولوژي کاربردي، انتشارات بنیاد فرهنگی رضوي1380، .علیزاده ، ا  -80
  . شناسی زیست محیطی، انتشارات دانشگاه تهران، زمین1389، .غضبان، ف  -81
با استفاده از ) استان مرکزي( ف کانسار پلی متال آفتابرو ، گزارش اکتشا1392، .فاتحی، م  -82

  .  IP&Rsهاي ژئوفیزیکی روش
شمال ( سازي مس در منطقه خونیک شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانی، کانی1392، .فتاحی، ح  -83

  . ، رساله ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران)شرق قائن 
  .ترانتشارات سایه گس، اقتصاد معدن، 1383، .فضلوي، ع  -84
  .، اصول ژئوفیزیک اکتشافی، انتشارات آییژ1383، .العسگري، مقاسم  -85
 .هاي زیرزمینی، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، آب1389، .ح. قبادي، م  -86

  .شناسی مهندسی زیست محیطی، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، زمین1394، .ح. قبادي، م  -87
  .انتشارات دانشگاه بوعلی سیناشناسی مهندسی کارست، ، زمین1386، .ح. قبادي، م  -88
  .، انتشارات سیماي دانشهاي زیرزمینیهاي ریاضی آب، مدل1391، .، ثعبانی، ع.قدرتی، م  -89

، ژئوفیزیک در باستان شناسی، 1394، .، ملک پور دهکردي، ك.، رضوي راد، ف.قربانی، ا  -90
  . انتشارات دانشگاه یزد

  .عدنی و طبیعی ایران، انتشارات آرین زمینشناسی اقتصادي ذخایر مزمین ،1386، .قربانی، م  -91



 - 29 -                                                                               مراجع                

 

هاي معدنی ایران، انتشارات آرین شناسی اقتصادي کانسارها و نشانه، زمین1387، .قربانی، م  -92
  .زمین

ویژه، ین در منطقه خنجین با روش مقاومت، بررسی امکان وجود آب شیر1392، .کرجی، م  -93
  .رساله ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

  .، ژئوهیدرولوژي، انتشارات دانشگاه تهران1393، .وانی، پکرد  -94
هاي آذرین و کانسارهاي ماگمایی، انتشارات ، ژئوشیمی پترولوژي سنگ1388، .کریم پور، م  -95

  .دانشگاه فردوسی مشهد
  .شناسی اقتصادي کاربردي، انتشارات ارسالن، زمین1389، .کریم پور، م  -96
  .وژي کارست، انتشارات ارم شیراز، هیدروژئول1389، .ح کریمی وردنجانی،  -97
، مطالعات ژئوالکتریک به منظور 1388، .،  چارانی ، ا.، محرابی، ح.محمد زاده مقدم، م  -98

، اولین همایش ملی معدن و علوم .ارزیابی ذخایر آب زیرزمینی دشت ده محمد، شمال طبس
  .وابسته

  .ارات دانشگاه گیالنهاي زیرزمینی، انتش، استخراج آب1379، .، م)مترجم(محمدي فتیده  -99
هاي زیرزمینی، انتشارات دانشگاه شهید ، هیدرولیک آب1389 ،.محمودیان شوشتري، م  -100

  .چمران
  .، مبانی اکتشاف معدنی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر1391، .مدنی، ح  -101
د شناسی ساختمانی و تکتونیک،  انتشارات جهاد دانشگاهی واح، زمین1380، .مدنی، ح  -102

  .واحد عالمه طباطبایی
، مبانی زمین شیمی زیست محیطی، 1390، .، فرقانی تهرانی، گ.، مدبري، س.مر، ف  -103

  .انتشارات نشر دانشگاهی
هاي دگرگونی، انتشارات دانشگاه تربیت ، اطلس سنگ1381، .، بهاري فر، ع.مسعودي، ف  -104

  ).خوارزمی( معلم تهران
هاي دگرگونی، ها و ریز ساختبر بافتاي ، دیباچه1378، .، قائمی، ف.مظاهري، س  -105

  .انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
هاي دگرگونی، انتشارات دانشگاه تربیت معلم ،پترولوژي سنگ1377، .معین وزیري، ح  -106

  .)خوارزمی(تهران
هاي آذرین، انتشارات ، پتروگرافی و پترولوژي سنگ1377، .، احمدي، ع.معین وزیري، ح  -107

 ).خوارزمی(اندانشگاه تربیت معلم تهر

شناسی مهندسی در کارست، انتشارات قرارگاه سازندگی خاتم ، زمین1393، .مقدس، ش  -108
  .شرکت مهندسی سپاسد -االنبیاء



 

 

  .، رسوب شناسی، انتشارات آستان قدس رضوي1372، .موسوي حرمی، ر  -109
 . ، هیدروژئولوژي کاربردي، انتشارات دانشگاه تهران1378، .مهدوي، م  -110

  .نشست پوسته زمین -هاي زیرزمینیان آببحر ،.ك ،نجیب نیا  -111
   .انتشارات آرادهاي زیرزمینی، اي بر آب، مقدمه1388، .نخعی، م  -112
در اکتشاف ذخیره طالي اپی  IP&Rsهاي ژئوفیزیکی ، استفاده از روش1384، .نوروزي، ا  -113

  .ترمال زاگلیک اهر، رساله ارشد پژوهشکده علوم زمین
  .یکی در ژئوفیزیک اکتشافی، انتشارات دانشگاه تهرانهاي الکتر، روش1392، .نوروزي، غ  -114
اي شکست مرزي در اکتشافات ژئوفیزیکی، هاي لرزه، کاربرد روش1393، .نیک روز، ر  -115

  .انتشارات دانشگاه ارومیه
شناسی و تهیه نقشه، انتشارات دانشگاه هاي هوایی در زمین، کاربرد عکس1374، .وامقی، ا  -116

  .تهران
  .مکانیک خاك، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان ،1378، .وقائیان، م  -117
  .، مدیریت آب در کشاورزي، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد1385، .نیا، سهاشمی  -118
، گزارش اکتشاف کانسار مس و طال چرگر شهرستان ابهر با استفاده از 1391، .هرسج ثانی، م  -119

  . IP&Rsروش 
  .رات نشر دانشگاهیشناسی زیست محیطی، انتشا، زمین1380، .هرمزي، ا  -120
شناسی، هاي زمیناي بر ساختارها و نقشه، دیباچه.، رستگار الري، ع.، ك)مترجم(یزدجردي  -121

  .انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 .سنگ، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، زغال1388، .یزدي، م  -122

  .541نشریه شماره  )اکتشاف مس ( فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف فلزات پایه   -123
شناسی در مطالعات منابع آب کارست و سازندهاي سخت در مرحله تفسیر مبحث زمین  -124

 . شناسایی وزارت نیرو

چاه، چشمه و (گیري آبدهی و محاسبات تخلیه منابع آب انتخابی دستورالعمل انتخاب، اندازه  -125
 .وزارت نیرو) قنات

طحی در مطالعات منابع آب کارست و هاي ژئوفیزیکی سدستورالعمل انتخاب روش بررسی  -126
  .سازندهاي سخت وزارت نیرو

الف وزارت  -419ها و قنوات نشریه شماره کمی چاه) حریم( دستورالعمل تعیین محدوده  -127
  .نیرو

  .هاي اکتشافی آبرفتی و پیزومترهاي مجاور وزارت نیرودستورالعمل تعیین محل چاه  -128
  .اي وزارت نیروهاي مشاهدهدستورالعمل تعیین محل حفاري و نگهداري چاه  -129



 - 31 -                                                                               مراجع                

 

هاي آب در آبرفت و سازندهاي سخت و تهیه دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه  -130
 .وزارت نیرو 577حفاري نشریه شماره  گزارش

  .وزارت نیرو) PC-PH(تعادل آب زیرزمینی به روش دیاگرام  PHدستورالعمل تعیین   -131
 .الف وزارت نیرو -122نشریه شماره  دستورالعمل تهیه بیالن نمکی آب زیرزمینی  -132

ها نشریه اکتشافی بزرگ مقیاس و رقومی کردن آن -شناسیهاي زمیندستورالعمل تهیه نقشه  -133
  .وزارت صنایع و معادن 532شماره 

  .دستورالعمل ژئوالکتریک و روش استفاده از آن در بررسی منابع آب زیرزمینی وزارت نیرو  -134
 552هاي آبرفتی نشریه شماره ابی در در مطالعات آبخوانهاي ردیدستورالعمل کاربرد روش  -135

 .وزارت نیرو

دستورالعمل مطالعات مرحله شناسایی اقلیم شناسی و هیدرولوژي کارست و سازندهاي   -136
  .سخت وزارت نیرو

دستورالعمل و راهنماي انجام آزمایشات ردیابی در کارست و سازندهاي سخت وزارت   -137
  .نیرو

هاي کارستی و سازندهاي سخت العات هیدروژئوشیمی در محیطدستورالعمل و راهنماي مط  -138
 .وزارت نیرو

 .دستورالعمل مطالعه شناسایی منابع کارستیک در ایران وزارت نیرو  -139

ن وزارت  -136هاي مهم هیدرولیکی نشریه شماره راهنماي تعیین آب شستگی در سازه  -140
  .نیرو

  .الف وزارت نیرو - 337 هاي زیرزمینی نشریه شمارهراهنماي تهیه مدل ریاضی آب  -141
هاي سد نشریه گاهها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیهراهنماي کاربرد ردیاب  -142

  .وزارت نیرو 561شماره 
در اکتشافات معدنی شماره  IP-Rs-EM-SPهاي راهنماي مطالعات ژئوفیزیکی به روش  -143

  .انتشارات سازمان نظام مهندسی معدن 533
 .الف وزارت نیرو -255نشریه شماره  EMي هاشناخت و راهنماي روش  -144

الف وزارت  -332کاربرد ژئوفیزیک در خورندگی خاك و آلودگی منابع آب نشریه شماره  -145
  .نیرو

هاي کاربردي منابع آب ایران منابع کارست ایران مجموعه مقاالت نخستین کنفرانس پژوهش  -146
  .اي کرمانشاهوزارت نیرو شرکت آب منطقه

  



 

 

  :انگلیسی راجعم
[1] Apostolopoulos, G. Combined Schlumberger and Dipole-Dipole Array. 2D 

Approach in resistivity interpretation. Athens, Greece. Pages 4. 
[2] Ballukraya, P.N., 1999. Geoelectrical Investigation in a Hard Rock Area 

Containing Pockets of Saline Groundwater. Hydrology, 30, 147-160. 
[3] Ballukraya, P.N., Sakthivadivel, R., Baratan, R., 1983. Breaks in 

Resistivity Sounding Curves as Indicators of Hard Rock Aquifers. 
Hydrology, 14, 33-40. 

[4] Barker, R.D., 1989. Depth of investigation of collinear symmetrical four-
electrode arrays. Geophysics, 54, 1031-1037.  

[5] Barker, R. and Moore, J., 1998. The application of time-lapse electrical 
tomography in groundwater studies. The Leading Edge, 17, 1454-1458. 

[6] Bouwer, H., Land Subsidence and Cracking Due to Ground-Water 
Depletion. 

[7] Combined Schlumberger and Dipole-Dipole array. 2D Approach in 
Resistivity Interpretation, Athens, Greece.  

[8] Constable, Steven C., Parker, Robert L., Constable, Catherine G., Occam’s 
inversion: A practical algorithm for generatlng smooth models from 
electromagnetic sounding data. Geophysics, 52, 289-300. 

[9] Constable, S.C., M.W.McE1hinny., P.L.MC Fadden., 1984., Deep 
Schlumberger sounding and the crustal resistivity structure of central 
Australia. Geophys, 79, 893-910. 

[10] Chambers, J., Wilkinson, P., Meldrum, P., Kuras, O., Sebastian Uhlemann, 
S., Oxby. L., 2014. Environmental and Landslide monitoring case studies. 
Near Surface Geoscience.  

[11] Chandra, S.,  Anand Rao V.  and Singh. V. S., A combined approach of  
Schlumberger and axial pole–dipole configurations for groundwater 
exploration in hard-rock areas. 

[12] Dahlin, T. and Loke, M.H., 1997. Quasi-3D resistivity imaging-mapping of 
three dimensional structures using two dimensional DC resistivity 
techniques. Proceedings of the 3rd Meeting of the Environmental and 
Engineering Geophysical Society. 143-146.  

[13] Dahlin, T. and Loke, M.H., 1998. Resolution of 2D Wenner resistivity 
imaging as assessed by numerical modelling, Journal of Applied 
Geophysics, 38, 237-249.  

[14] Dahlin, T. and Loke, M.H., 2015. Negative Apparent Chargeability in 
Time-domain Induced Polarisation Data. Journal of Applied Geophysics, in 
press.  

[15] Dahlin, T. and Svensson, M., 2007. Dense resistivity and induced 
polarization profiling for a landfill restoration project at Harlov, Southern 
Sweden, 25, 49-60. 

[16] Dahlin, T. and Zhou, B., 2004, A numerical comparison of 2D resistivity 
imaging with ten electrode arrays, Geophysical prospecting, 52, 379-398.  

[17] Dahlin, T. and Zhou, B., 2006. Gradient array measurements for multi-
channel 2D resistivity imaging, Near Surface Geophysics, 4, 113-123. 

[18]  Dahlin, T., 2010. Resistivity-IP mapping for landfill applications. 
[19] Dahlin, T. and Leroux, V., 2012. Improvement in time-domain induced 

polarization data quality with multi electrode systems by separating current 
and potential cables. Near Surface Geophysics, 10, 545-565. 



 - 33 -                                                                               مراجع                

 

[20] Dahlin, T. and Leroux, V., Nissen, J., 2002. Measuring techniques in 
induced polarisation imaging. Journal of Applied Geophysics, 50, 279-298. 

[21] Dahlin, T., 2014. Hydrogeological and Environmental Monitoring Case 
Studies. Near Surface, Geoscience. 

[22] DCIP2D & DCIP3D manual Software. University of British Columbia. 
[23] Delleur, J. W., The Hand Book of Groundwater Engineering. 940 pages. 
[24] EarthImager 2D Version 2.09. Resistivity and IP Inversion 

Software.Website: http://www.agiusa.com  
[25] Ellis, R.G. and Oldenburg, D.W., 1994a, Applied geophysical inversion: 

Geophysical Journal International, 116, 5-11.  
[26] Ellis, R.G. and Oldenburg, D.W., 1994b. The pole-pole 3-D DC-resistivity 

inverse problem: a conjugate gradient approach. Geophys. J. Int., 119, 187-
194.  

[27] Environmental Geology, Handbook of Field Methods and Case Studies, 
2007. 1374 pages, Springer. 

[28] Esparza, J. F., and Gomez-Trevino. E., 1997. 1-D inversion of resistivity 
and induced polarization data for the least number of layers. 

[29] Evaluation of soil stone content with electrical geophysical methods to aid 
orchard planning, 2015. www.landviser.com/stone.html. 

[30] Geoelectric Monitoring Current Research and Perspectives for the future. 
Book of extended abstracts International Workshop. Berichte Geol. B.-A., 
93, ISSN 1017-8880. 

[31] George, A., 2006. Development of Geoelectrical Techniques for   
Investigation and Monitoring of Landfills. A Thesis in Part Fulfilment of 
the Doctor of Philosophy Degree Scheme School of Earth, Ocean and 
Planetary Sciences, Cardiff University. 

[32] Geosoft Oasis montaj 7.0. Available at : www.geosoft.com. 
[33] Griffiths D.H. and Barker R.D.,1993. Two-dimensional resistivity imaging 

and modelling in areas of complex geology. Journal of Applied 
Geophysics, 29, 211-226. 

[34] Griffiths, D.H. and Turnbull, J., 1985. A multi-electrode array for 
resistivity surveying. First Break 3 (No. 7), 16-20.  

[35] Griffiths D.H., Turnbull J. and Olayinka A.I. 1990, Two-dimensional 
resistivity mapping with a computer- controlled array. First Break 8, 121-
129.  

[36] Groundwater Geophysics, Reinhard Kirsch. R., 2006. 493 pages, Springer-
Verlag. 

[37] IPI2Win V.2.1, Manual User Guide, Moscow-2001. 
[38] Johansson, S., 1997. Seepage Monitoring in Embankment Dams. Doctoral 

Thesis Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden.  
[39] Johansson, S., Dahlin, T., 1996. Seepage Monitoring in an earth 

Embankment Dam by repeated resistivity measurements. Geophysics, 1, 
229-247. 

[40] Johansson, S., Detection of Internal Erosion in Embankment Dams             
– Possible Methods in Theory and Practice. 

[41] Jonathan E. Nyquist, John S. Peake , and Mary J. S. Roth., 2007. Case 
History Comparison of an optimized resistivity array with dipole-dipole 
sounding in karst terrain. 72, 139-144. 



 

 

[42] Karous, M., Pernu, T.K., 1985. Combined Sounding- Profiling Resistivity 
Measurments with the three-electrode arrays. Geophysical Prospecting, 33, 
447-459.    

[43] Kenma, A., Binley, A., Ramirez, A. and Daily, W., 2000. Complex 
resistivity tomography for environmental applications. Chemical 
Engineering Journal, 77, 11-18.  

[44] Kenma, A., Rakers, E. and Binley, A., 1997. Application of Complex 
Resistivity Tomography to Field Data from a Kerosene Contaminated Site, 
In: Proc. 3rd Meeting of the Environmental and Engineering Geophysics 
Society, Aarhus, 8-11, September, 1997, p151-154.  

[45] Kim, J.H., 2014. Advances in 4D time lapse ERT inversion algorithms. 
Near Surface Geoscience. 

[46] Lane, J.W., Haeni, Jr.F.P., Watson, W.M., 1994. Use of a Square-Array 
Direct-Current Resistivity Method to Detect Fractures in Crystalline 
Bedrock in New Hampshire.  

[47] Les P. Beard, Gerald W. Hohmann, and Alan C. Tripp,. 1996. Fast 
Resistivity/IP inversion using a low-contrast approximation. Geophysics, 
61, 169-179.   

[48] Li, Y. and Oldenburg, D.W. 1992. Approximate inverse mappings in DC 
resistivity problems. Geophysical Journal International 109, 343-362.  

[49] Li, Y. and Oldenburg, D.W. 2000. 3D inversion of induced polarization 
data, 65, 1931-1945. 

[50] Loke, M.H., 1999. Time-lapse resistivity imaging inversion. 
[51] Loke, M.H., 2016. Tutorial : 2-D and 3-D electrical imaging surveys. 

Available at : http://www.geoelectrical.com.  
[52] Loke, M.H., Acworth, I. and Dahlin, T., 2003. A comparison of smooth and 

blocky inversion methods in 2D electrical imaging surveys. Exploration 
Geophysics, 34, 182-187.  

[53] Loke, M.H., Barker, R.D., 1995. Least Squares deconvolution of apparent 
resistivity pseudosections. Geophysics, 60, 1682-1690. 

[54] Loke, M.H., and Barker, R.D.,1996a. Rapid least-squares inversion of 
apparent resistivity pseudosections using a quasi-Newton method. 
Geophysical Prospecting, 44, 131-152.  

[55] Loke, M.H., Chambers, J.E., Rucker, D.F., Kuras, O., Wilkinson, P.B., 
2013, Recent developments in the direct-current geoelectrical imaging 
method. Journal of Applied Geophysics, 95, 135-156. 

[56] Loke, M.H., Chambers, J.E., 2015. Rapid Inversion of Data from 2-D and 
from 3-D Resistivity Surveys with Shifted Electrodes. 

[57] Loke, M.H. and Dahlin, T., 2002. A comparison of the Gauss-Newton and 
quasi-Newton methods in resistivity imaging inversion. Journal of Applied 
Geophysics, 49, 149-162.  

[58] Loke, M.H., Dahlin, T., Rucker, D.F., 2014. Smoothness-constrained time-
lapse inversion of data from 3-D resistivity surveys. Near Surface 
Geophysics, 12, 5-24.  

[59] Loke, M.H., Fouzan A.Alfouzan., Nawawi, M.N.M. Optimisation of 
electrode arrays used in 2D resistivity imaging surveys. Pages 4. 

[60] Loke, M.H., Frankcombe, K., Rucker, D.F., 2013. The inversion of data 
from complex 3-D resistivity and I.P. surveys. International Geophysical 
Conference. Melbourne, Australia. 



 - 35 -                                                                               مراجع                

 

[61] Loke, M. H., Wilkinson, P.B., Chambers, J.E., 2016. 3-D resistivity 
inversion with electrodes displacements. 

[62] Loke, M. H., 2016. Tutorial : 2-D and 3-D electrical imaging surveys. 
Available at: http://www.geoelectrical.com  

[63] Lowry, T., Allen, M.B., Shive, P.N. 1989. Singularity removal : A 
refinement of resistivity modeling techniques. Geophysics, 54, 766-774.  

[64] Louise Pellerin, and Gerald W. Hohmann.¸ 1995. A parametric study of the 
vertical electric source. Geophysics, 60, 43.52. 

[65] Mainali, G., 2006. Monitoring of Tailing Dams with Geophysical Methods. 
Lulea Sweden University of Technology. 

[66] Marescot, L., Loke, M.H., Chapellier, D., Delaloye, R., Lambiel, C., 
Reynard, E., 2003. Assessing reliability of 2D resistivity imaging in 
mountain permafrost studies using the depth of investigation index method, 
Near Surface Geophysics, 57-67. 

[67] McGillivray, P.R. and Oldenburg, D.W., 1990. Methods for calculating 
Frechet derivatives and sensitivities for the non-linear inverse problem : A 
comparative study. Geophysical Prospecting, 38, 499-524.  

[68] Milsom, j., 2003. Field Geophysics. University College London. Pages 249. 
[69] Moller, I., Bo H. Jacobsen, and Niels B. Christensen, 2001. Rapid inversion 

of 2D geoelectrical data by multichannel deconvolution, 66, 800-808. 
[70] Nyquist, J.E., Peake, J.S., and Roth, M.J.S. 2007. Case History Comparison 

of an optimized resistivity array with dipole-dipole soundings in karst 
terrain. Geophysics, 72, 139-144. 

[71] Olayinka, A.I. and Yaramanci, U., 2000, Use of block inversion in the 2-D 
interpretation of apparent resistivity data and its comparison with smooth 
inversion: Journal of Applied Geophysics, 45, 63-82.  

[72] Oldenburg, D.W and Li Y., 1994a. Inversion of induced polarization data. 
Geophysics, 59, 1327-1341.  

[73] Oldenburg, D.W and Li Y., 1994b. Subspace linear inverse method, 
University of British Columbia. 10, 915-935. 

[74] Oldenburg, D.W. and Li., Y., 1999. Estimating depth of investigation in dc 
resistivity and IP surveys. Geophysics, 64, 403-416. 

[75] Oldenburg, D.W., Li., Y., and R.G. Ellis., 1997. Inversion of Geophysical 
data over a copper gold porphyry deposit: A case history for Mt. Milligan. 
Geophysics, 62, 1419-1431.   

[76] Oldenburg D.W., P.R. McGillivaray, R.G. Ellis., 1993. Generalized 
subspace methods for large - scale inverse problems. Geophysics, 114, 12-
20. 

[77] Overmeeren Ronald A. van., 1981. A combination of electrical resistivity, 
seismic refraction, and gravity measurements for groundwater exploration 
in Sudan. Geophysics, 46, 1304-1313. 

[78] Park, S.K. and Van, G.P. 1991. Inversion of pole-pole data for 3-D 
resistivity structures beneath arrays of electrodes. Geophysics, 56, 951-960. 

[79] Pidlisecky, A., Haber, E., and Knight, R., 2007. 3D resistivity inversion 
pakage. 

[80] Pravin K. Gupta, Sri Niwas and Vinod K. Gaur., 1997. Straightforward 
inversion of vertical electrical sounding data. Geophysics, 11 Pages. 

[81] Principles of Induced Polarization for Geophysical Exploration, J.S. 
Sumner, 276 pages, Elsevier-Company,1976. 



 

 

[82] Rapid 2-D resistivity and IP  inversion using the least–squares method, 
RES2DINVx32 ver. 3.71 with multi-core support & RES2DINVx64  ver. 
4.03 with 64-bit support (February 2013). Geoelectric Imaging 2-D         
and 3-D. Geotomo software, Penang, Malaysia. Available at : 
http://www.geoelectrical.com. 

[83] Rapid 3-D resistivity and IP  inversion using the least–squares method, 
RES3DINVx32 ver. 2.23 with multi-core support & RES3DINVx64  ver. 
3.09 with 64-bit support (may 2014). Geoelectric Imaging 2-D                 
and 3-D. Geotomo software, Penang, Malaysia. Available at : 
http://www.geoelectrical.com. 

[84] RES1D Resistivity, IP & SIP Inversion and forward modeling,                
ver. 1.0 (2001) Wenner and Schlumberger array. Available at : 
http://www.geoelectrical.com.  

[85]  Reinhard, K., Frohlich and Craig D.Parke. The Electrical Resistivity of the 
Vadoze Zone – Field Survey.    

[86] Review of geophysical monitoring methods and techniques. Initial 
assessment and conclusions for rapid assessment. application to 
embankment assessment. Pages 26. 

[87] Rosquist, Håkan; Leroux, Virginie; Dahlin, Torleif; Svensson, Mats; 
Lindsjö, Magnus; Månsson, Carl-Henrik; Johansson, Sara, 2011. Mapping 
landfill gas migration using resistivity monitoring. Lund university. 

[88] Rubin and Hubbard, 2005.  Hydrogeophysics. Springer. 
[89] Schlumberger Geoelectric Sounding in Groundwater, H.P. PATRA, S.K. 

NATH, 153 pages, Indian, October 1998.  
[90] Shazrah Owais, S., Atal, S., and P.D. Sreedevi, Governing Equations of 

Groundwater Flow and Aquifer Modelling Using Finite Difference Method. 
National Geophysical Research Institute, Hyderabad-500007, India. Pages 
18. 

[91] Sjodahl, P., 2006. Resistivity investigation and monitoring for detection of 
internal erosion and anomalous seepage in embankment dams. Doctoral 
Thesis Lund University. 

[92] Sjodahl, P., Dahlin, T., and Zhou, B., 2006. 2.5D resistivity modeling of 
embankment dams to assess influence from geometry and material 
properties. Geophysics, 71, 107-114. 

[93] Slaoui, F.H., Georges, S., Lagace, P.J., 2003. The inverse Problem of 
Schlumberger Resistivity Sounding measurements by ridge regression. 
Elsevier, 67, 109-114.  

[94] Surfer 13. Quick Start Guide. Available at : http://www.Golden 
Software.com. 

[95] Supper, R., 2014. Landslide and Permafrost monitoring case studies. Near 
Surface Geoscience. 

[96] Tsourlos P.I.,  Ogilvy R.D., 1999. An algorithm for the 3-D inversion of    
tomographic resistivity and induced polarisation data: Preliminary results. 
Journal of the balkan geophysical society, p. 30-45. 

[97] Tsourlos P.I., Karaoulis M., 2014. Time Lapse ERT Inversion, Near 
Surface Geoscience. 

[98] User٫s manual IRIS INSTRUMENTS SYSCAL (V 11.5++)., Mars 2005. 
[99] Vereecken, H, A Binley, G Cassiani, A Revil and K Titov ,2006. Applied 

Hydrogeophysics, Springer-Verlag. 
 



 - 37 -                                                                               مراجع                

 

[100] X2IP User Manual. Department of Geophysics. Moscow State University. 
[101] Voxler 4. Full User Guide. Available at : http://www.Golden 

Software.com. 
[102] Wattanasen, K., Doctoral thesis 2007. Environmental and 

Hydrogeological Geophysics with applications in Thailand, Laos, and 
Sweden. 

[103] White, R.M.S., Collins, S., Loke, M.H., 2003. Resistivity and IP arrays, 
optimised for data collection and inversion, 34, 229 – 232. 

[104] White, R.M.S., Collins, S., Denne, R., Hee, R. and Brown, P., 2001. A 
new survey design for 3D IP modelling at Copper hill. Exploration 
Geophysics, 32, 152-155. 

[105] Li Y., Oldenburg, D.W., 2000. 3-D Inversion of induced polarization 
data. Geophysics, 65, 1931-1945. 

[106] Yonger, Paul L., 2007. Groundwater in the environment: an introduction. 
Institute for Research on Environment and Sustainability University of 
Newcastle. 

[107] Zohdy, A. A. R., 1989. A new method for the automatic interpretation of 
Schlumberger and Wenner Sounding curves. Geophysics, 54, 245-253. 

 
 


