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 قدمهم
هاي زيرزمين را كه از نظر  تواند ناشناخته ها و ابزار تجربي مي هاي فيزيكي و با كمك روش ژئوفيزيك، به ياري پديده

 . شناس مخفي است، آشكار نمايد زمين
 نقشه ارائه هاي مجرب به صورت ها و سازمان طور معمول از طرف گروه هاي ژئوفيزيكي، به گيري ها و اندازه  بررسي نتيجه

هاي  ها و همچنين عالمت كند تا اين نقشه هاي مختلف، ايجاب مي دست آمده از بررسي هاي به نياز به مقايسه نتيجه. شود مي
ها نيز، به  ها، مقابله و مقايسه نتيجه كار رفته در آنها، به صورت استاندارد عرضه شود تا ضمن ايجاد هماهنگي بين نقشه به

 .باشدپذير  سادگي امكان
 

 هدف  -1
هاي ژئوفيزيكي، به تهيه و انتشار استاندارد  هاي نقشه ها و مشخصه  يكنواخت كردن عالمتكميته تخصصي ژئوفيزيك، با هدف

شناسي،  برداري، زمين نقشه(ها  هاي مربوط به ساير رشته در اين مجموعه، عالمت. ها اقدام نموده است اين عالمت
كار رفته در سطح  و يا استانداردهاي بههاي مربوط  تهيه شده از طرف كميتهانداردهاي براساس است) هيدروژئولوژي و غيره

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

 دامنه كار  -2
 . شناسي و مهندسي آب است اين نشريه در حل ابهامات و مسائل زميندامنه كار 

 
  ژئوفيزيكي هاي هاي كلي نقشه مشخصه -3

 
 1نقشه موقعيت 3-1 

هاي ژئوفيزيكي نسبت به يكديگر و نسبت به عارضه هاي طبيعي و مصنوعي  گيري دهنده موقعيت محل اندازه اين نقشه، نشان
شناسي و  اين نقشه، با مقياسي متناسب با حجم عمليات و طرح، شامل اطالعات توپوگرافي، زمين. باشد موجود در منطقه مي

هاي اصلي و فرعي است،  ها و راه ها، مسيل ها و آبراهه ها، رودخانه ها و چشمه هاي ژئوفيزيكي قبلي، محل چاه ريگي محل اندازه
هاي ژئوفيزيكي روي اين  گيري محل كليه اندازه. شود شناسي و هيدروژئولوژي تهيه مي هاي زمين كه براساس استاندارد نقشه

 .شود ر آورده ميد نظنقشه، با استفاده از استاندارد روش مور
 

 2ي ژئوفيزيكيها مقطع 3-2 
دهنده عمق، و  ها، محور قائم نشان در اين مقطع. شوند هاي ژئوفيزيكي ارائه مي ها، اغلب به صورت مقطع نتيجه تفسير داده

اب هاي قائم و افقي بايد بر اساس نوع طرح و متناسب با يكديگر انتخ مقياس. محور افقي بيانگر موقعيت بر سطح زمين است

                                                   
1 - Location Map 
2 - Geophysical Sections 
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نام خط . شود  برابر مقياس افقي انتخاب مي10مقياس افقي، اغلب همان مقياس نقشه موقعيت و مقياس قائم حداكثر تا . شوند
روي اين . شود كه مقطع براي آن رسم شده، براساس استاندارد روش مورد نظر، در دو طرف آن نوشته مي 1)پروفيلي(برداشتي 

ساير . شود هايي با ضخامت كمتر آورده مي ها با خط تر و مرز بين اليه ن با خط ضخيممقطع، وضعيت پستي و بلندي سطح زمي
گيري شده و براي هر اليه، با توجه به استاندارد  هاي فيزيكي، اندازه ها و كميت گيري اطالعات مربوط به محل اندازه

 .شود ش مربوط آورده ميهاي رو عالمت
 

  ژئوفيزيكيهاي  داده2ي پربنديها مقطعها و  نقشه 3-3 

براي اين . هاي ژئوفيزيكي تهيه گردد هاي پربندي از داده ها و مقطع هاي مهندسي آب، اغلب الزم است تا نقشه در بررسي
. شوند گيري روي نقشه موقعيت يا مقطع مربوط آورده شده و پربندها رسم مي هاي مورد نظر در محل هر اندازه منظور، داده

شود و در صورتي كه پربند بسته يا طوالني باشد، يك قسمت  ول در دو انتهاي پربند نوشته ميطور معم مقدارهاي پربندي به
 .كنند مناسب از پربند را بريده و عدد مربوط را يادداشت مي

 
 3نمودارها 3-4 

داد خط گيري شده و در امت هاي ژئوفيزيكي، گاه به صورت نمودار تغييرات كميت اندازه گيري هاي خام مربوط به اندازه داده
دهنده كميت مورد نظر و محور افقي بيانگر موقعيت در سطح زمين  در اين نمودارها، محور قائم نشان. شوند برداشت ارائه مي

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

 
 4ها راهنماي نقشه 3-5 

و در  4Aصفحه راهنما در اندازه . شود هاي ژئوفيزيكي، در قسمت راهنماي نقشه آورده مي ها و اطالعات نقشه توضيح عالمت
صفحه راهنما شامل سه . ر رو قرار گيردشود تا پس از تا  كردن نقشه، صفحه راهنما د اي از نقشه بر حسب مورد آورده مي گوشه

 ).4صفحة . نگا(بخش بااليي، مياني و پاييني به شرح زير است 
 

 بخش بااليي 3-5-1
 . به فارسي و در زير آن به انگليسي آورده شده است“ جمهوري اسالمي ايران”باالي صفحه و در وسط ، عنوان 

 

                                                   
1 - Profile  
2 - Contour Maps and Sections 
3 - Diagrams 
4 - Legend 
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 بخش مياني 3-5-2
 :كار رفته در نقشه به شرح زير به... ي و سشنا زمينهاي ژئوفيزيكي، هيدروژئولوژيكي،  شامل عالمت

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

هاي زيرزميني، جهت تغييرات مقدارهاي كمي  ها، جهت حركت آب ي، گسلهاي پربند ژئوفيزيكي، منحني
 ...ژئوفيزيكي و

براساس (ها و غيره بر حسب مورد  هاي عميق، نيمه عميق، رودخانه محل چاه: ئولوژيكي شاملژهاي هيدرو عالمت −
 ).ريزي كشور  سازمان مديريت و برنامه175نشريه شماره 

 .ها، شيب، جهت و غيره ندهاي زمين ساختي، گسلساز: ي شاملسشنا هاي زمين عالمت −
 .شود در صورت نياز به مقياس رنگي، اين مقياس در زير بخش مياني آورده مي −
 

 بخش پاييني 3-5-3
 :گيرد  قرار ميانگليسيدر پايين صفحه راهنما به صورت جدول مشخصات شامل اطالعات زير به فارسي و 

 ...)وزارت، سازمان و (كارفرما  −

 )نوع بررسي (»هاي ژئوفيزيكي يبررس«عبارت  −
 عنوان نقشه −
 منطقه مورد مطالعه −
 شماره نقشه و تاريخ −
 مقياس نقشه −
 ) مسئول تهيه نقشهيامضا(كنترل  −
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 اي ي لرزهها روشها در  استاندارد نقشه -4
 

 1زيروش شكست مر 4-1 

 
 نقشه موقعيت 4-1-1

و ) 1-3 .نگا(هاي موقعيت  شامل اطالعات كلي استاندارد شده نقشه
 :باشد اطالعات اختصاصي زير مي

، با خط ممتد مشخص )ها پروفيل(هاي برداشت  محل و امتداد خط −
در دو انتها و ) Z تا A(شده و هر كدام با يك حرف بزرگ التين 

 .گردد در داخل يك مربع نامگذاري مي
ها با  ، محل گيرنده2ها در صورت نياز به نمايش محل كليه گيرنده −

شود،  مربع توپر كوچك و شماره گيرنده در باالي آن مشخص مي
ت، فقط محل اولين و آخرين گيرنده نشان داده ردر غير اين صو

 .شود مي
 با مربع تو خالي و يك ضربدر در داخل 3اي هاي لرزه محل چشمه −

 .شود  باالي آن، نشان داده ميآن و شماره چشمه در

 
 4 مسافت-نمودارهاي زمان  4-1-2

و اطالعات ) 4-3نگا، (شامل اطالعات كلي استاندارد شده نمودارها 
 :باشد اختصاصي زير مي

هاي خام مربوط به زمان ورود قرائت شده  در اين نمودارها، كه داده
 ،شود داده ميهاي شكست مرزي در محل هر گيرنده نشان  براي موج

دهنده محل گيرنده نسبت به چشمه، و محور قائم بيانگر  محور افقي نشان
 .باشد مي) اغلب بر حسب ميلي ثانيه(هاي شكست مرزي  موج 5زمان سير

                                                   
1 - Refraction Method 
2 - Receivers 
3 - Seismic 
4 - Time - Distance 
5 - Travel Time 
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 و محل ↑)(ها، با پيكان سرباال  روي محور افقي محل چشمه
ا، شماره چشمه مشخص شده و در زير آنه ) |(  قائم  ها، با خط تيره گيرنده

هاي شكست  در اين نمودارها، زمان ورود موج. شود يا گيرنده نوشته مي
 با دايره توخالي و 1هاي مستقيم مرزي در محل هر گيرنده براي برداشت

هاي مربوط به   با دايره توپر مشخص، و داده2هاي معكوس براي برداشت
 .گردند هر چشمه، به ترتيب به يكديگر متصل مي

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

 
 3اي هاي لرزه مقطع 4-1-3

و ) 2-3. نگا( هاي ژئوفيزيكي  شامل اطالعات كلي استاندارد شدة مقطع
 :باشد ي زير مياطالعات اختصاص

 و شماره چشمه در ↓)(پايين  ها با يك پيكان سر محل چشمه −
 ...) .و     و  (     شود باالي آن مشخص مي

اي با يك خط تيره قائم و يك  هاي لرزه محل تالقي با ديگر مقطع −
 .شود مربع در باالي آن كه نام مقطع دوم را در بر دارد مشخص مي

نوشته ) برحسب متر بر ثانيه(اي در هر اليه  هاي لرزه موجسرعت  −
 .شود مي

 
 ها ساير نقشه 4-1-4

هاي پربندي هم عمق سنگ كف،  هاي مورد نياز از قبيل نقشه ساير نقشه
هم ضخامت اليه هاي رسوبي و غيره، بر حسب مورد و نياز، بايد بر اساس 

هاي باال تهيه  قشهو استاندارد ن) 3. نگا(ها  استاندارد كلي اينگونه نقشه
 .شوند

 

                                                   
1 - Direct 
2 - Reverse 
3 - Seismic Sections 
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 1روش بازتاب 4-2 
 

 نقشه موقعيت 4-2-1
بوده و ) 1-3 .نگا(هاي موقعيت  شامل اطالعات كلي استاندارد شده نقشه

هاي برداشت با خط ممتد دوتايي مشخص و  روي آن، محل و امتداد خط
 داخل يك در دو انتها و در) Z تا  A(هر كدام با يك حرف بزرگ التين 

 . گردد مربع نامگذاري مي
 

 ها ساير نقشه 4-2-2
 ها  هاي مورد نياز بايد بر اساس استاندارد كلي اينگونه نقشه ساير نقشه

) 1-4. نگا(هاي روش شكست مرزي  و هماهنگ با استاندارد نقشه) 3. نگا(
 .دنتهيه شو

 
 2)درون چاهي(گيري سرعت  روش اندازه 4-3 

 
 نقشه موقعيت 4-3-1

بوده كه ) 1-3 .نگا(وقعيت هاي م شامل اطالعات كلي استاندارد شده نقشه
گيري شده، داخل يك مربع و در محل چاه  هاي اندازه روي آن، شماره چاه

 .شود مربوط نوشته مي
 

 3 سرعتنمودار 4-3-2

 قائم بر حسب عمق با مقياسي متناسب با عمق محور ،نموداردر اين 
در سمت چپ ) بر حسب متر( زمين عمق از سطح. شود مطالعه انتخاب مي

شناسي  در سمت راست محور قائم، اطالعات زمين. شود  ميمحور نوشته
ي سشنا ها با استفاده از عالئم استاندارده شده زمين دست آمده از حفاري به

اي بر حسب عمق،  هاي لرزه نمودار تغييرات سرعت موج. شود نشان داده مي
اغلب (شناختي با مقياس افقي در باالي نقشه  راست ستون زمينسمت در 

هاي تراكمي با  اين نمودار، براي موج. شود رسم مي)  متر بر ثانيهبر حسب
كه در راهنماي (هاي برشي به صورت خط چين  خط ممتد و براي موج

 .شود نشان داده مي) نقشه گفته شد

                                                   
1 - Reflection Method 
2 - In-Hole 
3 - Velocity Log 
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AB = 200متر 

 1الكتريكي هاي درروش ها استانداردنقشه -5
 

 2هاي مقاومت ويژه روش 5-1 

 
 نقشه موقعيت 5-1-1

و ) 1-3. نگا(قشه هاي موقعيت شامل اطالعات كلي استاندارد شدة ن
 :باشد اطالعات اختصاصي زير مي

 انجام شده با دايره توپر 3الكتريكي) سونداژهاي(هاي  محل گمانه −
 .شود  مشخص مي،كه شمارة گمانه در باالي آن نوشته شده است

هاي الكتريكي قبلي، با دايره توخالي كه شمارة گمانه  محل گمانه −
 .شود  نشان داده مي،در باالي آن نوشته شده

با يك ) هاي الكتريكي مجموعة گمانه (4خط برداشت يا پروفيل −
حرف بزرگ التين يكسان در داخل دايره و در دو انتهاي آن 

 .شود مشخص مي
 

 هاي پربندي ها و مقطع نقشه 5-1-2
و بر ) 3-3. نگا(شامل اطالعات كلي استاندارد شده نقشه هاي پربندي 

 :باشد تصاصي زير ميحسب مورد، شامل اطالعات اخ
 

 5نقشه مقاومت ويژه ظاهري 5-1-2-1

متر در   بر حسب (AB)فاصله الكترودهاي فرستندة جريان  −
 .شود راهنماي نقشه مشخص مي

 در زير محل گمانه 6 ظاهري بر حسب اهم متر مقدار مقاومت ويژه −
 .شود  موقعيت نوشته مي مربوط، روي نقشه

 

                                                   
1 - Electrical Methods 
2 - Resistivit Methods 
3 - Electrical Sounding 
4 - Profile 
5 - Apparent Resistivity Map 
6 - Ohm-Meter 
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ها و در  متناسب با گستره داده) بر حسب اهم متر(فاصله پربندي 
 :شود  انتخاب مي به ترتيب زير 2صورت امكان با رعايت ضريب تقريبي 

3 ،5، 7، 10 ،15 ،20 ،30 ،50 ،70 ،100 ،... 
مناطقي توان از مقياس رنگي براي مشخص كردن  روي اين نقشه، مي

طور  اين مقياس به.  با مقاومت ويژه متفاوت استفاده  كرد)هايي زون(
باشد كه متناسب با  معمول بر اساس طيف نور مرئي از قرمز تا بنفش مي

 .شود ا، انتخاب و در راهنماي نقشه مشخص ميه گستره داده
 

 1نقشه مقاومت عرضي 5-1-2-2
 در زير محل گمانة مربوط، 2مقدار مقاومت عرضي بر حسب اهم متر مربع

) بر حسب اهم متر مربع(فاصله پربندي . شود روي نقشه موقعيت نوشته مي
 2ها ودر صورت امكان با رعايت ضريب تقريبي   داده متناسب با گستره

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

مناطق براي مشخص كردن توان از مقياس رنگي  ميروي اين نقشه، 
اين مقياس، بر اساس .  با مقاومت عرضي متفاوت استفاده كرد)هاي زون(

ها،  اسب با گستره دادهباشد كه متن طيف نور مرئي از قرمز تا بنفش مي
 .شود انتخاب و در راهنماي نقشه مشخص مي

 
 مقطع مقاومت ويژه ظاهري 5-1-2-3

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

ژه ظاهري همان ها، مانند نقشه مقاومت وي مقياس رنگي در اين مقطع
ها با يك خط تيرة  محل تالقي با ديگر مقطع). 1-2-1-5نگا (مقطع است 

قائم و يك دايره در باالي آن كه نام مقطع دوم را در بر دارد مشخص 
 .شود مي

 

                                                   
1 - Transversal Resistance Map 
2 - Ohm-m2 
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 سنگ كف، هم ارتفاع سنگ كف 1هاي هم عمق نقشه 5-1-2-4

 و يا هم ضخامت رسوبات آبرفتي

عمق يا ارتفاع سنگ كف و يا ضخامت رسوبات آبرفتي، بر حسب مورد، 
. شود روي نقشه موقعيت و در محل گمانه مربوط برحسب متر نوشته مي

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

 
 2مقطع ژئوالكتريك 5-1-3

و ) 2-3. نگا(هاي ژئوفيزيكي  شامل اطالعات كلي استاندارد شده مقطع
 :باشد اطالعات اختصاصي زير مي

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

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

 در زير هر گمانه نوشته 3)بر حسب اهم متر(مقاومت ويژه هر اليه  −
 .شود مي

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

 
 4هاي الكترومغناطيسي روش 5-2 

 
 يروش الكترومغناطيسي زمين 5-2-1

 
 نقشة موقعيت 5-2-1-1

) 1-3.نگا(هاي موقعيت  اين نقشه، شامل اطالعات كلي استاندارد شده نقشه
 :باشد و اطالعات اختصاصي زير مي

                                                   
1 - Isodepth Map 
2 - Geoelectrical Cross Section 
3 - Resistivity in Ohm-m 
4 - Electromagnetic Methods 
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 .جهت شمال جغرافيايي و در صورت لزوم، جهت شمال مغناطيسي −
با يك حرف التين در داخل يك دايره و در ) پروفيل(هر خط برداشت  −

 .شود يك طرف آن مشخص مي
ها روي هر خط برداشت، با خطوط قائم كه خط  گيري محل اندازه −

 .شود  مشخص مي،برداشت را قطع كرده
هاي برداشت  گالوانيك، محل لوپ و خط 1هاي چشمه ثابت در روش −

 با فاصله 2) گيرندهسيگنال (RCگيري شده از آن، با عالمت  اندازه
 .شود مربوط مشخص مي

 و گيرنده در امتداد 3هاي چشمة ثابت القايي، محل فرستنده در روش −
 .شود نشان داده مي) مطابق شكل(خط برداشت 

 
 هاي پربندي نقشه 5-2-1-2

هاي الكترومغناطيسي  اومت ويژه الكتريكي از روشدر مواردي كه ارقام  مق
ها در روش مقاومت  ها همانند استاندارد نقشه استخراج شوند، استاندارد نقشه

 ).2-1-5نگا، (ويژه  خواهد بود 
 

 4نقشه هاي تفسير الكترومغناطيسي 5-2-1-3
دست آمده از عمليات الكترومغناطيسي، با توجه به   به5هاي هنجاري بي

 :شوند شرح زير كدبندي ميروش اجرايي به 

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

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

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

                                                   
1 - Fixed Source 
2 - Receiver 
3 - Transmitter 
4 - Electromagneticls Interpretation Maps 
5 - Anomaly 



 
12

شوند و  هايي كه بر اساس شواهد مطمئن تعيين مي هنجاري بي −
تاثير رواليه در آنها نقشي نداشته و نمايانگر ضخامت اليه رسانا 

 .باشند مي
 تا 10 را با اطمينان در حد (a)هايي كه بتوان عمق آنها  هنجاري بي −

 .تعيين نمود  متر از سطح زمين 15
 .باشند ان معكوس ميدهنده جهت جري هايي كه نشان هنجاري بي −
 . كامل دارند  مغناطيسي انطباق هاي  داده با  كه  هايي هنجاري بي −

 كامل ندارند،  هاي مغناطيسي انطباق هايي كه با داده هنجاري بي −
عدم انطباق كامل و به طرف راست، و يا عدم انطباق كامل : شامل 

 .و به طرف چپ

شاني، مصنوعات حاصل از عوامل آتشف(هاي مشكوك  هنجاري بي −
 ).شاخص و غيره

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

 
 1روش  الكترومغناطيسي هوايي 5-2-2

ها، در روش الكترومغناطيسي هوايي  هاي نقشه ها و مشخصه عالمت
 ها در روش  ههاي نقش ها و مشخصه براساس استاندارد عالمت

 ).1-2-4. نگا(باشد  يالكترومغناطيس زميني م
 

 (IP) 2روش قطبش القايي 5-3 
 

 نقشه موقعيت 5-3-1
 ).1-5. نگا(براساس استاندارد روش مقاومت  ويژه 

 
 نقشه مقاومت ويژه ظاهري 5-3-2

 ).1-2-1-5. نگا(براساس استاندارد روش مقاومت ويژه 
 

                                                   
1 - Airborne Electromagnetic Methods 
2 - Induced Polarization Method 
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 نقشه پربندي قطبش القايي 5-3-3
. باشد مي) 3-3. نگا(هاي پربندي  شامل اطالعات كلي استاندارد شده نقشه

ولت بر ولت  يهاي قطبش القايي بر حسب ميل ها، كميت در اين نقشه
(mv/v)شود  نشان داده مي. 

 
 نمودارهاي قطبش القايي 5-3-4

و اطالعات ) 4-3. نگا(شامل اطالعات كلي استاندارد شده نمودارها 
 :باشد اختصاصي زير مي

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

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

 
 (SP) 1روش خود پتانسيل 5-4 

 
 نقشه موقعيت 5-4-1

 ).1-5. نگا(براساس  استاندارد روش مقاومت ويژه 
 

 سيلندي هم پتانبنقشه پر 5-4-2
 .باشد مي) 3-3 .نگا(هاي پربندي  شامل اطالعات كلي استاندارد شده نقشه

 (mv)ولت  گيري شده بر حسب ميلي ها، مقدارهاي اندازه در اين نقشه
 .شوند نمايش داده مي

 
 پتانسيلخودنمودار تغييرات  5-4-3

ين ادر . باشد مي) 4-3نگا (شامل اطالعات كلي استاندارد شده نمودارها 
گيري روي سطح زمين و  دهنده محل اندازه  محورافقي نشاننمودارها،

) ولت برحسب ميلي(گيري شده  محور قائم، بيانگر مقدار خودپتانسيل اندازه
 .باشد مي

 
                                                   

1 - Self-Potential Method 
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 1روش اتصال به جرم 5-5 
ا در اين روش، براساس استاندارد روش ه هاي نقشه ها و مشخصه عالمت

هاي مربوط به اين روش، مقادير  در نقشه. باشد مي) 4-5. نگا(خود پتانسيل 
3هاي  خطوط پربندي با نسبت

1 ،2
3 و1

گيري شده   حداكثر مقدار اندازه2
 .شود نمايش داده مي

 
 2ها در روش گراني دارد نقشهاستان -6

 
 نقشه موقعيت 6-1 

) 1-3.نگا( موقعيت يها اين نقشه شامل اطالعات كلي استاندارد شده نقشه
 :باشد و اطالعات اختصاصي زير مي

 .شود گيري با دايرة كوچك توپر نشان داده مي هاي اندازه ايستگاه −
 جنوبي است و از – شمالي معموالًخط مبنا با يك خط ممتد كه  −

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

هاي برداشت كه در حد امكان موازي يا عمود بر خط مبنا  خط −
 به مركز از را آنها رديف كه شماره يك با و “L”هستند با حرف 

 N، S، W حروف .شوند مي داده نشان ،كند مي مشخص خارج سمت
 و غرب جنوب، شمال، در كه اين حسب بر رديف شماره دنباله در E و
 .روند مي كار به باشند داشته قرار عمليات مركز شرق يا

 
 هاي پربندي نقشه 6-2 

و ) 3-3. نگا(هاي پربندي  شامل اطالعات كلي استاندارد شده نقشه
 :باشد اطالعات اختصاصي زير مي

 .نوع كميت نشان داده شده −
 3هنجاري، بازماند گراني، بي(نقشه نوع كميت نشان داده شده در  −

 .شود در راهنماي نقشه مشخص مي)  و غيره4اي منطقه

                                                   
1 - Mise a ′ a la Mass 
2 - Gravity Method 
3 - Residual 
4 - Regional 
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در راهنماي ) 1 بر حسب ميلي گالمعموالً(احد مقادير پربندي و −
 .شود نقشه مشخص مي

 شود  در مواقع لزوم، خط مبنا نيز روي اين نقشه مشخص مي −

 ).1-6. نگا(
چين  ، روي نقشه با خط2هنجار  بي)هاي زون( مناطق محدوده −

 .شود ضخيم مشخص مي
 

 نمودارهاي گراني 6-3 
و اطالعات ) 4-3. نگا( نمودارها  دهشامل اطالعات كلي استاندارد ش

 :باشد اختصاصي زير مي
 .شود منحني مقادير اندازه گيري شده با خط ممتد رسم مي −
هاي محاسبه شده با خط چين و با مقياس منحني مقادير  منحني −

 .شوند  رسم مي،گيري شده اندازه
 يا مانند آن با 3بارههاي تصحيح شده براي تغييرات رو يمنحن −

 .شوند هاي قبلي رسم مي  و با مقياس منحنيچين نقطه
 

 هاي تفسيري گراني نقشه 6-4 
هاي تفسيري تهيه  ي نقشهصهاي عمومي و اختصا ها و عالمت مشخصه

 :شده بر منباي اطالعات گراني، به شرح  زير است
 يسشنا ها، بسته به نوع، براساس استاندارد زمين گسل −
 تاقديس −
 ناوديس −
 نجاره گستره تقريبي مناطق بي −
  تقريبي گسلش ناحيه −

 

                                                   
1 - Milligal 
2 - Anomaly Zone 
3 - Overburden 
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اي ــه  در روشها  نقشــهدارد ستانــا -7
 1مغناطيسي

 
 2روش  زمين مغناطيسي 7-1 

 
 نقشه موقعيت 7-1-1

) 1-3.نگا(هاي موقعيت  اين نقشه شامل اطالعات كلي استاندارد شده نقشه
 :باشد و اطالعات اختصاصي زير مي

 جهت شمال جغرافيايي و در صورت لزوم جهت شمال مغناطيسي  −
هاي برداشت، با يك حرف التين در يك طرف آنها مشخص  خط −

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

 .شود مي
در خط برداشت مستقيم، با حروف التين، شماره رديف و همچنين  −

 .شود راستاي تقريبي ثبت مي
ر راستاي شناختي يا عمود ب  كه اغلب موازي امتداد زمين3خط مبنا −

در دو طرف آن مشخص “ B.L”هاي برداشت است، با عالمت  خط
 .شود مي

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

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

 
 هاي پربندي نقشه 7-1-2

و ) 3-3 .نگا(هاي پربندي  شامل اطالعات كلي استاندارد شده نقشه
 :باشد اطالعات اختصاصي زير مي

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

                                                   
1 - Bouger Gravity Map 
2 - Magnetic Methods 
3 - Base Line 
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واحد مقادير پربندي در راهنماي نقشه، اغلب بر حسب نانوتسال  −
 .شود مشخص مي) گاما(

 نشان L و مناطق كمينه با عالمت H عالمت مناطق بيشينه با −
 .شود داده مي

هاي بازماند مغناطيسي، مقدارهاي مثبت با  هنجاري در مورد بي −
چين نمايش  ندهاي ممتد، و مقدارهاي منفي با پربندهاي خطبپر

 .شوند داده مي
طور معمول از مقياس رنگي نيز استفاده  هاي پربندي، به در نقشه −

 بر مبناي طيف نور، از قرمز پررنگ تا آبي اين مقياس،. شود مي
 .شود پررنگ انتخاب مي

 
 سيينمودارهاي مغناط 7-1-3

و اطالعات ) 4-3 .نگا(شامل اطالعات كلي استاندارد شده نمودارها 
 :باشد اختصاصي زير مي

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

رهاي محاسبه شده با منحني خط چين و با همان مقياس نمودا −
 .شوند گيري شده رسم مي منحني اندازه

 
 هاي تفسيري مغناطيسي نقشه 7-1-4

 مشخصات و ،)1-1-7 .نگا(براساس استاندارد روش زمين مغناطيسي 
هاي تفسيري كه بر مبناي اطالعات  م عمومي و اختصاصي نقشهيعال

شناسي يا هيدروژئولوژي  هاي زمين شهشوند، مانند نق مغناطيسي تهيه مي
 .باشد مي

 هاي با روند حركت غير مشخص گسل −
 .گسل نرمال كه بخش خط چين، مشخص كننده فروافت آن است −
 .ها مشخص كننده صفحه باالي آن است گسل رورانده كه دندانه −
 .گسل امتداد لغز كه جابجايي نسبي در آن نشان داده شده است −
 تاقديس −
 ناوديس −
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دهنده  هاي كم ژرفاي آذرين كه نشان گستره تقريبي سنگ −
 .گسترش آنها در سطح است

 هم ريختگي ساختاري به −
 ساختي نمكي هاي زمين گسترش تقريبي محدوده −
 هاي مغناطيسي كم ژرفا توده −
 

 روش هوا مغناطيسي 7-2 
 

 نقشه موقعيت 7-2-1
و ) 1-3. نگا(هاي موقعيت  شامل اطالعات كلي استاندارد شده نقشه

 :باشد عات اختصاصي زير مياطال
 جهت شمال جغرافيايي و در صورت لزوم، جهت شمال مغناطيسي  −
عمود بر اغلب هاي پرواز كه  ها، به صورت خط گيري مسير اندازه −

در باالي . شود شناختي ناحيه است، نشان داده مي روند اصلي زمين
 .شود  مربوط به آن مسير نوشته مي1هر خط، عدد خط ثابت

 به ، كه تقريبا عمود بر خطوط پرواز است2 يا خط بستخط كنترل −
 در دو C.L. 3شود و با عالمت  تر رسم مي صورت خط ممتد ضخيم
 .دگرد طرف آن مشخص مي

 
 نقشه هاي پربندي 7-2-2

 ).2-1-7. نگا(استاندارد روش زمين مغناطيسي براساس 
 

 نمودارهاي مغناطيسي 7-2-3
 ).3-1-7 .نگا( استاندارد روش زمين مغناطيسي براساس

 

                                                   
1 - Fiducial Line 
2 - Tie Line  
3 - Control Line 
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 1گرمايي زمين روش در ها استانداردنقشه -8
 

 نقشه موقعيت 8-1 
و ) 1-3. نگا(هاي موقعيت   نقشههشامل اطالعات كلي استاندارد شد

 :باشد اطالعات اختصاصي زير مي
 در داخل يك دايره مشخص Tگيري دما با عالمت  محل اندازه −

 .شود مي
 بر حسب درجه( در باالي عالمت ،گيري شده دماي اندازه −

بر (دما، عمق مربوط  هاي هم در نقشه. شود نوشته مي) سانتيگراد
 .شود در راهنماي نقشه آورده مي) حسب متر

 
  پربنديهنقش 8-2 

و ) 3-3 .نگا(هاي پربندي   نقشههشامل اطالعات كلي استاندارد شد
 :باشد اطالعات اختصاصي زير مي

 .شود  گيري دما در راهنماي نقشه نوشته مي تاريخ اندازه −
 .شود ها انتخاب مي  دادهه متناسب با گستر، پربنديهاي هصلفا −

 
 2ها در روش پرتوسنجي استانداردنقشه -9

 
 نقشه موقعيت 9-1 

) 1-3.نگا(هاي موقعيت   نقشههاين نقشه شامل اطاالعات كلي استاندارد شد
 :باشد و اطالعات اختصاصي زير مي

ها با يك حرف التين در يك طرف آن) ها پروفيل(هاي برداشت  خط −
 .شوند مشخص مي

ها روي خط برداشت با نقاط توپر نشان داده  گيري محل اندازه −
 .شود مي

 

                                                   
1 - Geothermal Method 
2 - Radiometry 
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 هاي پربندي نقشه 9-2 
و اطالعات ) 3-3. نگا (هاي پربندي  نقشههشامل اطالت كلي استاندارد شد

 :باشد زير مي
 .شود گيري شده در راهنماي نقشه آورده مي نوع كميت اندازه −
 .شود هنماي نقشه مشخص ميواحد مقادير پربندي در را −

 
 نمودار راديواكتيويته 9-3 

در اين . باشد مي) 4-3 .نگا( نمودارها شدهشامل اطالعات كلي استاندارد 
 .شود گيري شده با منحني ممتد رسم مي  مقادير اندازه،نمودارها

 
چاه ( 1نگاري ها در روش چاه استاندارد نقشه -10

 )ييپيما
 وابسته ،نگاري هاي مختلف چاه هاي روش هاي نقشه ها و مشخصه عالمت

 هاي تغييرات منحني(نگار . كار رفته است به استاندارد تجهيزات به
نگاري  تهيه و ضميمه گزارش چاه) پارامترهاي فيزيكي نسبت به عمق

 .شود مي
 
 نقشه موقعيت 10-1 

) 1-3.نگا(هاي موقعيت  اين نقشه شامل اطالعات كلي استاندارد شده نقشه
نگاري شده با عالمت مقابل مشخص  هاي چاه قشه چاهاين ن در. باشد مي
 .شوند مي

 
 ها ساير عالمت 10-2 

هاي  استاندارد روش در ،هاي مختلف هاي مربوط به روش عالمت
 .ه است آورده شد2نگاري چاه
 

 3اي هاي مجموعه ها در روش استاندارد نقشه -11
هاي  ها و مشخصه اي، بسته به نياز، از عالمت هاي مجموعه در روش

 .ها استفاده خواهد شد كار رفته براساس استانداردهاي آن روش ههاي ب روش

                                                   
1 - Well - Logging 

  الف طرح تهيه استانداردهاي مهندسي آب كشور – 127 استاندارد شماره - 2
3 - Multi – System Method 
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