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 چکیذه
جَیی هَاد هؼذًی تیـسش تِ تشسػی ّای  تِ عَس کلی زا چٌذیي دِّ قثل سٍؽ ّای خی

صهیي ؿٌاػی ٍ ؿاخِ ّای هخسلف آى هحذٍد هی ؿذ ٍلی اهشٍصُ سٍؽ ّای هسفاٍى 

طئَفیضیکی تؼسِ تِ ًَع هادُ هؼذًی ٍ ؿشایظ صهیي ؿٌاػی هی زَاًٌذ اعالػاذ اٍلیِ 

 اسصؿوٌذی سا دس هَسد هَقؼیر، حجن ٍ ػیاس زقشیثی ًْـسِ هؼذًی دس اخسیاس هسخللیي

قشاس دٌّذ. اص آًجایی کِ قیش عثیؼی ًؼثر تِ ػٌگْای اعشاف خَد هقاٍهر الکسشیکی تیـسش 

ٍ چگالی کوسشی داسد اػسفادُ اص ایي ایي خلَكیاذ فیضیکی هی زَاًذ تشای هفؼشیي طئَ 

فیضیک تیاًگش هکاى هخاصى احسوالی قیش عثیؼی تاؿذ ٍ دس ًسیجِ سٍؽ ّای طئَالکسشیک  ٍ 

اًٌذ تِ ػٌَاى یکی اص سٍؽ ّای طئَفیضیکی تشای اکسـاف رخایش قیش گشاًی ػٌجی هی زَ

عثیؼی هَسد اػسفادُ قشاس تگیشًذ. فقظ آًچِ کِ هْن اػر ؿشایظ زَخَگشافی هٌغقِ تایذ 

اجاصُ تشداؿر سا تذّذ. دس ایي هغالؼِ تا زَجِ تِ ػخر تَدى زَخَگشافی هٌغقِ اهکاى اًجام 

دٍ قغثی دس هٌغقِ  -ٍؽ طئَالکسشیک تا آسایِ دٍقغثیهغالؼاذ گشاًی ػٌجی ًثَد ٍلی اص س

تش اػاع اعالػاذ  هؼذًی دس هحذٍدُ جٌَب غشب اػساى کشهاًـاُ اػسفادُ ؿذُ اػر.

ّای حاٍی هَاد قیش عثیؼی زَاًذ الیِزَاى گفر کِ خاساهسش هقاٍهر ٍیظُ هیتذػر آهذُ هی

ٍ هقاٍهر ٍیظُ الکسشیکی تؼیاس سا هـخق ًوایذ، صیشا هَاد قیش عثیؼی ػوَهاً ػایق تَدُ 

 تاالیی داسًذ.

دٍ قغثی، قیش  دٍقغثی،سٍؽ ، سٍؽ گشاًی ػٌجی، طئَفیضیککلوبت کلیذی: 

 هقاٍهر ٍیظُ، عثیؼی
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 2 نسین حیذریبى دهکردی، 1 سپیذه یبسوی خیبببنی
 یجْادداًـگاّ ،یکاستشد ِیخظٍّـکذُ ػلَم خا یػلو أذیػضَ ّ 1

 یجْادداًـگاّ ،یکاستشد ِیخظٍّـکذُ ػلَم خا یػلو أذیػضَ ّ 2

 

 نبم نویسنذه هسئول:
 ًؼین حیذسیاى دّکشدی

اکتشبف و استخراج قیر طبیعی بب استفبده از روش هبی شئوفیسیکی 

 هوراه بب یک هطبلعه هوردی

http://www.jocs.ir/


53-39،ص6936،زمستان6پژوهشهایکاربردیدرعلومزمیه،شماره
http://www.jocs.ir 

 

  
 

 هقذهه

قیش عثیؼی یکی اص هـسقاذ ًفر خام هی تاؿذ کِ دس اثش ساّیاتی تِ ػغح صهیي ٍ قشاسگیشی دس یک فضای هٌاػة ٍ خـک تِ ٍجَد 

هی آیذ. ایي هادُ هؼذًی هْن دس کـَسّای اًذکی یافر هی ؿَد ٍ ایشاى یکی اص هؼذٍد کـَسّایی اػر کِ داسای رخایش قیش عثیؼی فشاٍاى 

ذسٍکشتٌی تِ ػَاهل هخسلفی تؼسگی داسد کِ اص جولِ هْوسشیي آًْا هی زَاى تِ گؼلْا اؿاسُ کشد. گؼل ّا ًقؾ اػر. زـکیل ایي هادُ ّی

هْوی دس کٌسشل هَاد ّیذسٍکشًی داسًذ ٍ هؼیشّای جاًثی ٍ ػوَدی تشای ػثَس هَاد ّیذسٍکشتٌی فشاّن هی کٌٌذ. ّوچٌیي گؼلْا هی 

دُ ٍ هخاصى تضسگ ّیذسٍکشتٌی سا تِ ٍجَد آٍسًذ. تا زَجِ تِ ایٌکِ قیش عثیؼی ًؼثر تِ زَاًٌذ اص حشکر هَاد ّیذسٍکشتٌی جلَگیشی کش

  ّای الیِ  ؿٌاػاییػٌگْای اعشافؾ هقاٍهر ٍیظُ الکسشیکی تیـسشی ٍ چگالی کوسشی داسد. اػسفادُ اص هغالؼاذ طئَفیضیکی کِ هثٌای آى 

اػر هی زَاًذ دس اکسـاف قیش هَثش تاؿذ.   صهیي  دس ػغح  فیضیکی  تش کویاذ  زأثیشؿاى آًْا ٍ یا  رازی  فیضیکی  اص خَاف  تشخی  تا تشسػی  صهیي

. هی تاؿٌذ سٍؽ ّای طئَالکسشیک ٍ گشاًی ػٌجی اص دػسِ سٍؿْای طئَفیضیکی کِ تِ زشزیة هثیي هقاٍهر ٍیظُ الکسشیکی ٍ چگالی لزا
(Ram Babu1988, Jones and Hockey, 1964, Klemme 1975). ٌزؼییي ًقاط حفاسی تشای اکسـاف قیش عثیؼی تِ  ظَستِ ه

ٍ ػٌَاى یکی اص سٍؽ ّای اٍلیِ کاستشد صیادی داسًذ. لزا اٍلیي گام دس اکسـاف  ایي هادُ هؼذًی، زْیِ ًقـِ ّای صهیي ؿٌاػی ، زَخَگشافی 

حذٍدی زاییذ کشدًذ گام تؼذی اًجام هغالؼاذ صهیي ؿٌاػی هی تاؿذ ٍ ػدغ دس كَسزی کِ ایي هغالؼاذ ٍجَد ایي هادُ هؼذًی سا زا 

 هغالؼاذ طئَفیضیک اػر.

 هعرفی روش گرانی سنجی   
ّذف اص هغالؼاذ گشاًی ػٌجی تشسػی ؿساب جارتِ صهیي ٍ ّوچٌیي تحث دستاسُ ؿکل هیذاهي جارتِ صهیي دس ًقاط هخسلف اػر. تا 

زَاى تِ زحلیل ٍ تشسػی هؼایل صهیي ػاخسی هثل گٌثذّا، گؼل  زَجِ تِ ایٌکِ هیذاى جارتِ تِ جٌغ الیِ ّا تؼسگی داسد تا ایي سٍؽ هی

 . ((Ram Babu, 1988, Akinmosin, 2011, 2012)ّا ٍ زَدُ ّای ًفَری خشداخر 

سٍؽ گشاًی ػٌجی یکی اص قذیوی زشیي سٍؽ ّای طئَفیضیکی اػر کِ اتسذا تشای زـخیق هحل هَاد هؼذًی ٍ تؼذ اص آى تِ ػٌَاى 

دس اکسـاف ًفر تِ کاس گشفسِ ؿذُ اػر. اػاع ایي سٍؽ اخسالف دس هیذاى گشاًی اًذاصُ گیشی ؿذُ دس ًقاط  یکی اص سٍؽ ّای اكلی

 .ًوایی ؿوازیک اص دادُ تشداسی تِ ایي سٍؽ ًوایؾ دادُ ؿذُ اػر 1هخسلف هی تاؿذ. دس ؿکل 
 ؿٌاػی اص جولِ هَاسد صیش هفیذ تاؿذ: سٍؽ گشاًی ػٌجی هی زَاًذ سٍؿی هٌاػة تشای تِ ًقـِ دسآٍسدى ػاخساسّای هخسلف صهیي

 زغییشاذ ػوق ػٌگ تؼسش)ًَاحی سػَتی(

 ػٌگ ّا ٍ زَدُ ّای ًفَری 

 گؼل ّا، دایک ّا ٍ یا صٍى ّای خشد ؿذُ ٍ گؼل خَسدُ

 ؿٌاػایی گٌثذ ّای ًوکی

 ؿٌاػایی هشصّای صهیي ؿٌاػی
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 تشداسی گشاًی ػٌجیًوایی ؿوازیک اص هقادیش دادُ  -1شکل 

 

 دو قطبی -هعرفی روش زئوالکتریک بب آرایه دو قطبی
گیشًذ. اص ایي ًَع آسایؾ  دٍ قغثی الکسشٍدّای فشػسٌذُ ٍ گیشًذُ تا فَاكل هؼاٍی ًؼثر تِ یکذیگش قشاس هی -دس آسایؾ دٍ قغثی    

قغؼی هقاٍهر ٍیظُ ظاّشی دس هؼیش یک خشٍفیل ٌّجاسی دس ػوق ٍ تذػر آٍسدى ؿثِ ه تشای هغالؼِ ٍ تشسػی زغییشاذ ٍگؼسشؽ تی

 ABدس اهسذاد یک خشٍفیل قشاس داؿسِ ٍ ػوالً فاكلِ الکسشٍدّای فشػسٌذ  A,B,M,Nؿَد. دس ایي ًَع آسایؾ ّش چْاس الکسشٍد  اػسفادُ هی

دس اهسذاد  MNثاتر تَدُ ٍ الکسشٍدّای  ABگیشی الکسشٍدّای  تاؿذ. دس ّش اًذاصُ هی aٍ تشاتش تا  MNهؼاٍی فاكلِ الکسشٍدّای گیشًذُ 

 گیشد.  ّای هخسلف اًجام هی گیشی تشای ػوق کٌذ، دس ًسیجِ اًذاصُ حشکر هی aخشٍفیل تِ اًذاصٓ 

خَاّذ تَد ٍ  na/2گیشی تشاتش  ٍ ػوق ّش اًذاصُ (…,n=1,2,3)تاؿذ  هی naفاكلِ تیي ًضدیکسشیي الکسشٍدّای جشیاى خساًؼیل تشاتش 

سػن ؿذُ ًؼثر  AB,MNدسجِ ًؼثر تِ ػغح صهیي کِ اص ٍػظ  45ای تِ هحل زالقی دٍ خظ تا صاٍیِ  شی ؿذُ تشای ًقغِگی ػذد اًذاصُ

گیشی ؿذُ تا ایي سٍؽ ؿثِ هقغؼی اص ؿاسطخزیشی ٍ هقاٍهر ٍیظُ ظاّشی دس اهسذاد یک  ؿَد. تِ ایي زشزیة اص هجوَع ًقاط اًذاصُ دادُ هی

 (.1393، ػلیوی ٍ کشیوی 1390ٍ حجر  1387ایي آسایِ ًـاى دادُ ؿذُ اػر )دتلیَ  2خشٍفیل تذػر خَاّذ آهذ. دس ؿکل 
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 گیشیدٍقغثی ٍ ًقغِ اثش ّش اًذاصُ -آسایؾ الکسشٍدّای دٍقغثی -2شکل

 

   (RS)هقبوهت ویصه ظبهری  هقطع
جشیاى الکسشیکی  ؿذذ زقؼین تش  (Vp)اٍلیِدس اخسالف خساًؼیل  ( K) ٌّذػی آسایِ هقاٍهر ٍیظُ ظاّشی اص حاكلضشب ضشیة   

  گشدد . هحاػثِ هی(I) اسػال ؿذُ زَػظ زشاًغ
RHO = (K × VP) / I 

زَاى هیضاى ٍ  ًوایذ. ٍاتؼسِ تِ آسایؾ ٌّذػی هَسد اػسفادُ هی گیشی هی سا تؼٌَاى خشٍجی اًذاصُ  VPگیشی هقذاس دػسگاُ اًذاصُ   

 ٍ ( C1 , C2 )ّای الکسشٍدّای فشػسٌذُ  خغ اص زؼییي هَقؼیر  Kهقذاس ضشیةًْایساً هقذاس هقاٍهر ٍیظٓ ظاّشی سا هحاػثِ کشد. 

 ؿَد. هـخق هی دٍ قغثی -اػن اص هؼسغیلی، دٍ قغثی ٍ ًیض هؼشفی ًَع آسایؾتش حؼة هسش اص یکذیگش  ( P1 , P2)الکسشٍدّای گیشًذُ 

 گشدد: تشای ّش دایدل تِ كَسذ صیش هحاػثِ هی K قذاستؼٌَاى هثال ه
K = 1/2π (1/ C1P1 - 1/C1P2 - 1/C2P1 + 1/C2P2) 

ّا دس ّش ًقـِ ٍ ًیض دس ًظش گشفسي هؼائل  ٌّجاسی ّا اص الگَّای هؼیٌی کِ تش اػاع زغاتق تی تِ ّش حال دس زؼثیش ٍ زفؼیش ًقـِ   

ؿَد.  ٌّگام هذلؼاصی اص اسزفاع ًقاط خشٍفیلْا تشای اًجام زلحیحاذ زَخَگشافی اػسفادُ هی ؿٌاػی حاكل گشدیذُ، اػسفادُ ؿذُ اػر. صهیي

 گشدد.  اػوال هیگیشی ؿذُ هحاػثِ ٍ  تِ ػثاسذ دیگش زاثیش زَخَگشافی تش سٍی هَقؼیر ٍ ؿذذ خاساهسشّای اًذاصُ

 

 هطبلعه هوردی
ًـاى دادُ ؿذُ اػر  3تِ هٌظَس اکسـاف قیش عثیؼی دس هٌغقِ ای ٍاقغ دس جٌَب غشب اػساى کشهاًـاُ کِ ًقـِ آى دس ؿکل 

ی تا زلوین تا اًجام هغالؼاذ گشاًی ػٌجی ٍ طئَالکسشیک گشفسِ ؿذ ٍلی تا زَجِ تِ زَخَگشافی ؿذیذ هٌغقِ اهکاى تشداؿر ّای گشاًی ػٌج

 دٍ قغثی اًجام ؿذ.  -هـکالذ صیادی ّوشاُ تَد لزا دس هحذٍدُ هغالؼازی زٌْا تشداؿر طئَالکسشیک تا آسایؾ الکسشٍدی دٍ قغثی

اص ًقغِ ًظش صهیي ؿٌاػی، ػاصًذ ّای هٌغقِ سا ػاصًذ ّای گشٍُ فاسع زـکیل هی دٌّذ کِ ایي گشٍُ اص ػاصًذ هیـاى، آغاجاسی ٍ 

. کاًؼاسّای قیش عثیؼی دس ًاحیِ جٌَب غشب اػساى کشهاًـاُ، اص فشاس هَاد ًفسی اص حَصُ ًفسی ًفر ؿْش ٍ گیش گچؼاساى زـکیل ؿذُ اػر

هاػِ  –افسادى ایي هَاد دس صیش طیدغ ّای زَدُ ای ػاصًذ گچؼاساى زـکیل ؿذُ اػر. دس هٌغقِ ػوَها ػٌگ کف اص الیِ ّای هاسًی 

ػٌگی قشهض سًگ ػاصًذ آغاجاسی اػر کِ هی زَاى اًشا تا ًفَر خزیشی خیلی کن تِ ؿواس آٍسد ٍلی تا زَجِ تِ صهیي ؿٌاػی هٌغقِ، هحذٍدُ 

 (.1383هَسد ًظش دس ػاصًذ گچؼاساى ٍاقغ ؿذُ اػر )آقاًثازی 

تشای اًجام هغالؼاذ دس ًظش گشفسِ ؿذُ تَد کِ دس یکی هحذٍدُ  3تِ هٌظَس اًجام هغالؼاذ طئَالکسشیک دس هحذٍدُ هَسد هغالؼِ اتسذا 

 تشداسی هیؼش ًگشدیذ. سغن اجشای کاهل چیذهاى الکسشٍدی اهکاى دادُؿٌاػی ػغحی، ػلیاص آًْا تذلیل هـکالذ صهیي

ذم اهکاى اسػال ّای گچی کاهالً خـک، تـذذ َّاصدُ ٍ ػایق ٍ ًْایساً ػدلیل اكلی ػذم اهکاى تشداؿر دس هحذٍدُ اخیش ٍجَد ػٌگ

ػاخر ؿشکر  WDDS-1 گیشی هقاٍهر ٍیظُ الکسشیکی هذل  یي هغالؼاذ اص یک ػیؼسن اًذاصُجشیاى الکسشیکی تِ ػوق صهیي تَد. دس ا 

BTSK  .ی ٍ تا اػسفادُ اص ًشم افضاس ؿٌاػی ػغح تا زَجِ تِ اعالػاذ كحشائی اػن اص اعالػاذ طئَفیضیک ٍ ًیض اعالػاذ صهیياػسفادُ ؿذ

ؿثِ هقاعغ هقاٍهر ٍیظُ ظاّشی اًذاصُ گیشی ٍ هحاػثِ ؿذ ٍ ًیض ًقـِ ّای هذلؼاصی دٍ تؼذی زْیِ گشدیذ. کِ    Res2DInvلیزخل

 دس ریل تِ تشسػی ّش یک هی خشداصین.
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 هَقؼیر هحذٍدُ هَسد هغالؼِ -3شکل

 
 نتبیج  تعبیر و تفسیر هطبلعبت شئوالکتریک در هحذوده اول

ًسایج هغالؼاذ سا ًـاى هی دّذ. هقاعغ ًـاى دادُ ؿذُ دس ایي ؿکل ؿثیِ  4دادُ تشداؿر گشدیذ. ؿکل  44دس ایي هحذٍدُ حذٍد    

هقاعغ ًاقلی ّؼسٌذ کِ هؼوَالً دس هغالؼاذ طئَفیضیک هـاّذُ هی گشدد. ػلر ایي اهش ػذم اهکاى تشداؿر کاهل هقغغ تا زَجِ تِ 

ْای خشٍفیل ٍ هحذٍدیر صهاًی تَدُ اػر. هقغغ فَقاًی دس ایي ؿکل ػثاسذ اص ؿثِ هقغغ هقاٍهر ٍیظُ ظاّشی زَخَگشافی تؼیاس تاالی اًس

ّایی سا کِ تاؿذ. ایي هقاعغ هحذٍدُاػر. ایي ًقـِ ًـاى دٌّذُ زَصیغ ػشضی ٍ ػوقی هقادیش هقاٍهر ٍیظُ ظاّشی اًذاصُ گیشی ؿذُ هی

ّای ّادی اغلة دّذ. دس ایي هحذٍدُ تخؾاًذ سا ًـاى هیٍ ػوقی داسای دچاس زغییشاذ ؿذُهقاٍهر ٍیظُ اًذاصُ گیشی ؿذُ تلَسذ ػشضی 

 ّای هحذٍدُ هغالؼازی اػر.ًـاى دٌّذُ هاسى

تاؿذ. هقادیش تذػر آهذُ ًـاى اص حضَس ّا قاتل هـاّذُ هیّای اتسذای جٌَتی خشٍفیل ٍ دس اغلة ػوقایي تخـْا تیـسش دس تخؾ

ّا داسد. اها دس ًیوِ ؿوالی هحذٍدُ ٍجَد قیش عثیؼی هحسول اػر. ػلر ایي اهش افضایؾ هقادیش ؼی دس ایي هحذٍدُتؼیاس ضؼیف قیش عثی

زَاًذ تاؿذ. هقغغ دٍم ػثاسذ اص ؿثِ هقغغ هقاٍهر ٍیظُ ظاّشی هحاػثِ ؿذُ اػر. ایي هقغغ هؼوَالً حاكل زفؼیش هقاهر ٍیظُ ظاّشی هی

ُ گیشی ؿذُ اػر. دس تحث اکسـاف کاًؼاسّا ایي هقغغ ٍ هقغغ قثلی تیـسش تِ ػٌَاى هقاعغ کوکی ّای هقاٍهر ٍیظُ ظاّشی اًذاصدادُ

سًٍذ. ًسایج تذػر آهذُ دس هقغغ دٍم تؼیاس ؿثیِ هقغغ اٍل اػر )الثسِ تا زغییشاذ جضئی(. ّای اًجام ؿذُ تکاس هیتشای زفؼیش هذلؼاصی

-تاؿذ. دس ایي هقاعغ ًیض هحذٍدُگیشی ؿذُ هی ثیي ػذم زغییشاذ ؿذیذ دس هقادیش اًذاصُایي هَضَع ًـاى اص ػذم ًیاص تِ زلحیحاذ تاال ٍ ه

 ّای داًِ سیض دس حذ هاسى داسد. اًذ کِ ًـاى اص ٍجَد الیِّای جٌَتی )اتسذای ػور خشٍفیل( هقادیش اًذک سا تِ خَد اخسلاف دادُ

ؿَد، هقغغ هذل ػاصی دٍ تؼذی اػر کِ ایي دس ٍاقغ هقغغ هْوسشیي ٍ اكلی زشیي هقغؼی کِ ًسایج کلی تش سٍی آى دیذُ هی

ؿٌاػی ًـاى دادُ ؿذُ اػر. هی تاؿذ. دس ایي هقغغ زغییشاذ کلی هقاٍهر ٍیظُ ٍاقؼی تلَسذ یک هذل دٍتؼذی صهیي 4اًسْایی ؿکل 

ّایی تا هقادیش حذاقل هقاٍهر ِّای جٌَتی خشٍفیل )ػور چح خشٍفیل( داسای الیّواًغَس کِ دس ایي هقغغ ًیض هـاّذُ هی گشدد، تخؾ

هسش اص اتسذای خشٍفیل  50الی  45زَاًذ تاؿذ. فقظ دس حذفاكل حذٍد تاؿٌذ. لزا ایي هٌاعق حاٍی هقادیش قیش عثیؼی تاالیی ًویٍیظُ هی

عثیؼی تاؿٌذ، تِ سًگ زَاًٌذ داسای هَاد قیش ّایی کِ هیاهکاى حضَس هقادیش اًذکی قیش عثیؼی ٍجَد داسد. دس ایي هذل دٍ تؼذی، تخؾ

ّای تاال ًیض الیِ قیش هسش اص اتسذای خشٍفیل( ٍ دس ػوق 140زا  80ّای هشکضی خشٍفیل )حذ فاكل تیي اًذ. دس تخؾػثض زیشُ هـخق ؿذُ

ای کِ یِهسش اص اتسذای خشٍفیل ًیض ال 175زا  115زَاًذ ٍجَد داؿسِ تاؿذ. ّوچٌیي دس حذفاكل هسش هی 5زا  5/1عثیؼی تا ضخاهر حذٍد 

گشدد، دس اهسذاد ایي زَاًذ اص قیش عثیؼی زـکیل ؿذُ تاؿذ، تا سًگ ػثض زیشُ هـخق ؿذُ اػر. ّواًغَس کِ دس ایي ؿکل هـاّذُ هی هی

ّای ؿَد. تخؾخشٍفیل، زغییشازی دس ػوق تشخَسد تِ قیش عثیؼی ٍجَد داسد ٍ ػوق تشخَسد تِ قیش عثیؼی تِ ػور اًسْای خشٍفیل تیـسش هی

زَاًذ ؿٌاػی هٌغقِ هیسیض کِ احسواال داسای هَاد سػی ّؼسٌذ، زـکیل ؿذُ ٍ تا زَجِ تِ صهیيسًگ، قؼوسْایی ّؼسٌذ کِ اص هَاد داًِ آتی

زَاًذ تاؿین. ایي هَضَع هیاص هاسى زـکیل ؿذُ تاؿذ. دس ؿکل هزکَس ؿاّذ افضایؾ ًاگْاًی ٍ ؿذیذ هقاٍهر ٍیظُ دس اًسْای خشٍفیل هی
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ّای ّای آبّایی تاؿذ کِ تِ هشٍس صهاى ٍ دس اثش آتـؼرزَاًذ دس اثش اًحالل ٍ یا دس اثش گؼلّای خـک تاؿذ. ایي حفشاذ هیشُهساثش اص حف

 اًذ. زش ؿذُفَقاًی ػشیض

 

 
 

 هقاعغ ٍ ًسایج هذلؼاصی دس هحذٍدُ اٍل -4شکل

 
زَاًذ داسای قیش عثیؼی تاؿذ، تا خغَط قشهض سًگ  هفؼش هیّایی سا کِ اص ًظش تخؾ5تِ هٌظَس  زَضیح تیـسش تشای خَاًٌذُ، دس ؿکل 

 تؼسِ ًـاى دادُ ؿذُ اػر.
 

 

 

 

 

 

 

 
 خغَط قشهض سًگ ًـاًِ حضَس قیش عثیؼی دس هحذٍدُ اٍل اػر -5شکل
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 نتبیج  تعبیر و تفسیر هطبلعبت شئوالکتریک در هحذوده دوم
ًسایج هغالؼاذ سا ًـاى هی دّذ. هـاتِ تا خشٍفیل قثلی تِ دلیل زؼذاد کن  6دادُ تشداؿر گشدیذ. ؿکل  44دس ایي هحذٍدُ ًیض حذٍد 

ّای تشداؿر ؿذُ، اؿکال تذػر آهذُ تلَسذ هقاعغ ًاقق ًـاى دادُ ؿذُ اػر. دس ایي ؿکل ًیض ػِ هقغغ هـاّذُ هی ؿَد هقغغ  دادُ

ّای هقاٍم ّای ّادی تِ سًگ آتی ٍ تخؾي هقغغ تخؾاٍل، هـاتِ تا خشٍفیل قثلی، ػثاسذ اص ؿثِ هقغغ هقاٍهر ٍیظُ ظاّشی اػر. دس ای

ّای جٌَتی )اتسذای  تِ سًگ قشهض زا تٌفؾ ًـاى دادُ ؿذُ اػر. هقادیش تذػر آهذُ ًـاى اص ػذم ٍجَد قیش عثیؼی دس حجن تاال دس تخؾ

 ػور چح خشٍفیل( داسد.

ػَتی دس ایي ًاحیِ اػر. هقادیش تذػر آهذُ تیـسش تٌذی هٌظن س اص ًظش هغالؼاذ طئَفیضیک، آًچِ کِ هؼلن اػر، ػذم ٍجَد الیِ

ّای ّادی هاسى ٍ آًیذسیر داسد. هقغغ دٍم ًیض هـاتِ تا خشٍفیل قثلی، ػثاسذ اص ؿثِ هقغغ هقاٍهر ٍیظُ ظاّشی  ًـاى اص ٍجَد ػٌگ

دٍ تؼذی حاكل اص هغالؼاذ زشیي هقغؼی کِ ًسایج کلی تش سٍی آى دیذُ هی ؿَد، هقغغ هذل ػاصی هحاػثِ ؿذُ اػر. هْوسشیي ٍ اكلی

 ؿٌاػی ًـاى دادُ ؿذُ اػر. اخیش دس ایي هحذٍدُ اػر. دس ایي هقغغ زغییشاذ کلی هقاٍهر ٍیظُ ٍاقؼی تلَسذ یک هذل دٍ تؼذی صهیي

زَاًذ ًـاى اص ٍجَد م قیش عثیؼی تاؿذ، تِ سًگ قشهض زا  ّای هقاٍم کِ هی گشدد، تخؾّواًغَس کِ دس ایي هقغغ ًیض هـاّذُ هی

تٌفؾ ًـاى دادُ ؿذُ اػر. الصم تِ زَضیح اػر تا زَجِ تِ ؿَاّذ صهیي ؿٌاػی دس اتسذای جٌَتی خشٍفیل یک آتشاِّ کَچک، خشٍفیل 

زَاًذ هَجة افضایؾ ًؼثی هقاٍهر ٍیظُ گشدد. لزا تش اػاع هقادیش تذػر آهذُ ٍ هذلؼاصی ؿذُ،  کٌذ. ایي آتشاِّ هی طئَالکسشیک سا قغغ هی

هسشی اتسذای  140زا  100هسش اتسذای جٌَتی خشٍفیل هَاد قیش عثیؼی ٍجَد داؿسِ تاؿذ، خاییي اػر. اها دس حذ فاكل  90 احسوال ایٌکِ دس

ّای تاال ؿاّذ افضایؾ ًؼثساً ؿذیذ هقادیش هقاٍهر ٍیظُ ّؼسین. ایي هحذٍدُ تِ سًگ تٌفؾ ٍ قشهض زیشُ ًـاى دادُ ؿذُ ٍ  خشٍفیل ٍ دس ػوق

زَاًذ تاؿذ ٍ هیؿَد الیِ احسوالی قیش عثیؼی داسای زغییشاذ دس ضخاهر هی یش عثیؼی تاؿذ. ّواًغَس کِ هالحظِ هیزَاًذ داسای هَاد ق هی

                        ّای حاٍی چٌیي هَادی تاؿذ. ای تَدى قیش عثیؼی ٍ ًیش هساثش اص ٍجَد گؼل ًـاى اص زَدُ
                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هقاعغ ٍ ًسایج هذلؼاصی دس هحذٍدُ دٍم -6شکل

 
زَاًذ داسای قیش عثیؼی تاؿذ، تا خغَط  ّایی سا کِ اص ًظش هفؼش هیتخؾ 7هجذدا تِ هٌظَس  زَضیح تیـسش تشای خَاًٌذُ، دس ؿکل  

 آتی سًگ تؼسِ ًـاى دادُ ؿذُ اػر. 
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 خغَط آتی سًگ ًـاًِ حضَس قیش عثیؼی دس هحذٍدُ دٍم اػر. -7شکل

 

 نتیجه گیری
غشب،  زلفیق ًسایج تِ دػر آهذُ دس هحذٍدُ هؼذًی گیالىخغ اص تشسػی ّای صهیي ؿٌاػی ٍ زفؼیش اعالػاذ تِ دػر آهذُ ٍ ًْایسا 

هی زَاى اظْاس ًوَد کِ سٍؽ طئَالکسشیک اص قاتلیر تاالیی دس زفکیک الیِ ّای صهیي ؿٌاػی تا ضخاهر اًذک، زفکیک صٍى ّا ٍ زَدُ ّای 

ش عثیؼی دس آًْا سا هـخق کشد ٍ احسوال هؼذًی تا گؼسشدگی خاییي ٍ زفکیک گؼل ّا داسد. اص ایي سٍؽ هی زَاى احسوال ٍجَد هٌاتغ قی

هـخق ؿذى زَدُ ّای هٌفشد قیش عثیؼی تا دقر تاال تا ایي سٍؽ ٍجَد داسد. زـخیق سگِ ای یا زَدُ ای تَدى قیش عثیؼی دس هحذٍدُ ّا 

سد هغالؼِ تا زفؼیش تش اػاع اعالػاذ هقاٍهر ػٌجی ٍجَد داسد. زـخیق ػوق تشخَسد تِ هَاد هؼذًی قیش عثیؼی دس تخؾ ّای هخسلف هَ

 دادُ ّای هقاٍهر ٍیظُ اًذاصُ گیشی ؿذُ ٍجَد داسد.

ّای هؼادى قیش ٍاقغ دس هٌغقِ جٌَب غشب اػساى ّای هیذاًی دس هحذٍدُتا زَجِ تِ هغالؼاذ كَسذ گشفسِ کِ تلَسذ زؼر  

ای تاؿذ. دس هحذٍدُ هزکَس گؼسشدگی الیِهی زَاى ًسیجِ گشفر کِ هحذٍدُ اٍل داسای رخایش قیش عثیؼی تیـسشیکشهاًـاُ اًجام ؿذ، هی

ّای هسفاٍذ قاتل ؿٌاػایی تَدُ اػر. الثسِ رکش ایي ًکسِ ضشٍسی کِ احسواالً اص قیش عثیؼی زـکیل ؿذُ اػر، ًؼثساً تیـسش تَدُ ٍ دس ػوق

ّای تکاس گشفسِ ؿذُ اهکاى ها تا سٍؽزَاًذ دس ایي هحذٍدُ ٍجَد داؿسِ تاؿذ، اّای قیش عثیؼی تا ضخاهر خاییي ًیض   هیاػر کِ الیِ

ّای خشٍفیل تشداؿر ؿذُ، ًـاى اص ػذم ٍجَد سدیاتی آًْا هیؼش ًثَدُ اػر. دس هحذٍدُ دٍم هقادیش هقاٍهر ٍیظُ تذػر آهذُ دس اغلة تخؾ

 قیش عثیؼی تا گؼسشدگی تاالػر ٍ كشفاً دس هشکض خشٍفیل اهکاى زـخیق هَاد قیش عثیؼی هیؼش تَدُ اػر. 

ّای زَاًذ الیِزَاى گفر کِ خاساهسش هقاٍهر ٍیظُ  کِ اص هغالؼاذ طئَالکسشیک حاكل هی ؿَد هیػاع اعالػاذ تذػر آهذُ هیتش ا

 حاٍی هَاد قیش عثیؼی سا هـخق ًوایذ، صیشا هَاد قیش عثیؼی ػوَهاً ػایق تَدُ ٍ هقاٍهر ٍیظُ الکسشیکی تؼیاس تاالیی داسًذ. اها چٌاًچِ

ٍ ػولیاذ طئَفیضیک دس حجن گؼسشدُ گشفسِ ؿَد، هٌاػة زشآًؼر کِ اٍالً  ػولیاذ ٍ هغالؼِ هحذٍدُ عی چٌذ هشحلِ زلوین تِ هغالؼاذ 

ّای طئَالکسشیک کِ زَاى اسػال جشیاى الکسشیکی تاالیی اًجام ؿَد ٍ هغالؼاذ کل هٌغقِ تلَسذ تخؾ تخؾ اجشا گشدد ٍ دٍهاً اص دػسگاُ

 ّؼسٌذ، اػسفادُ گشدد.
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