
کاربرد: 
اکتشاف معادن 
مطالعات ژئوتکنیک 
مطالعات زیست محیطى 

تفکیک سفره آب شیرین و شور 
شناسایى سفره هاى آب زیر زمینى 

هدف از کاوش هاى ژئوالکتریک، اندازه گیرى مقاومت 

ویژه الکتریکى، پالریزاسیون القایى و پتانسیل خودزا به منظور 

دستیابى به اهداف اکتشافى مورد نظر با توجه به معلومات زمین شناسى 

منطقه مورد مطالعه مى  باشد. به منظور اجراى پروژه هاى ژئوالکتریک، شرکت پیشگام 

تجهیز با فراهم نمودن تیمى از کارشناسان خبره و تجهیز گروه به دستگاه هاى مدرن از کمپانى هاى معتبر، در این تجهیز با فراهم نمودن تیمى از کارشناسان خبره و تجهیز گروه به دستگاه هاى مدرن از کمپانى هاى معتبر، در این 

مسیر گام نهاده است. مجموعه تجهیزات این شرکت با توان هاى متفاوت قابلیت کاوش تا اعماق بسیار زیاد را 

فراهم نموده است. همچنین قابلیت متنوع این مجموعه به همراه لوازم جانبى ساخت این شرکت، برداشت چندین 

پارامتر با روش  هاى متفاوت را میسر مى نماید. با پشتوانه اى از دانش و تجهیزات، بررسى در اعماق و ابعاد مختلف 

با حداکثر دقت، از طریق داده بردارى با روش هاى معمول و نوین ژئوالکتریک مقدور گردیده است. از دیگر نقاط 

قوت ما، تلفیق روش ژئوالکتریک با سایر روش هاى ژئوفیزیکى از جمله رادار نفوذى زمین، لرزه نگارى و مگنتومترى   

         است که دسترسى به نتایج دقیق تر با ضریب اطمینان باالترى را ممکن مى سازد. با تکیه بر تجهیزات          است که دسترسى به نتایج دقیق تر با ضریب اطمینان باالترى را ممکن مى سازد. با تکیه بر تجهیزات 

           متنوع و پشتوانه پرسنل متخصص، مطالعات ژئوالکتریک خود را با اطمینان به ما بسپارید... 

تجهیزات مدرن از کمپانى هاى معتبر 

گستره وسیعى از تجهیزات 

IP ،RS ،SP برداشت هاى متنوع

مشاوره و پشتیبانى در طراحى پروژه ها 

داده بردارى با روش هاى نوین 
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تجهیزات جانبى: 
الکترود ، سیم جریان ، سیم پتانسیل ، کابل مولتى الکترود ، سیم رابط 

تجهیزات و امکانات: 
RS-888q دستگاه ژئوالکتریک
IPRSw-888 دستگاه ژئوالکتریک

ABEM ساخت شرکت SAS1000 ژئوالکتریک مدل

  GDD - GRx-10گیرنده پالریزاسیون القایى مدل

GDD- TxII فرستنده پالریزاسیون القایى مدل

1- تعیین عمق و ضخامت الیه آبدار و شناسایى سنگ کف 

2- تفکیک سفره هاى آب شیرین و شور 

3- مطالعات هیدرولوژى معادن  

1- مطالعه هدایت الکتریکى خاك به منظور پایش پدیده خوردگى 

2- مطالعات سطوح بحرانى در زمین لغزش 

3- شناسایى حوضه هاى رسوبى 

1- بررسى نشت آلودگى هاى نفتى و آلودگى خاك 

2- مطالعه شور شدن سفره هاى آب زیرزمینى 

3- نفوذ شیرابه هاى ناشى از دفن زباله 

1- اکتشاف کانسارهاى سولفیدى 

2- اکتشاف منابع قیر طبیعى 

3- اکتشاف زغال سنگ 
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