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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 
 

ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο αηζζαλόκαζηε ηελ αλάγθε λα 

επραξηζηήζνπκε όινπο εθείλνπο πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

πξνζπάζεηαο απηήο. Δπραξηζηώ θαηαξρήλ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ Γξ. 

Καιεζπέξε Γέζπνηλα γηα ηελ αλάζεζε θαη ηελ επίβιεςε απηήο ηεο εξγαζίαο θαζώο 

θαη γηα ηε ζεκαληηθή πξνζθνξά ζηελ πινπνίεζε ηεο, θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα απηήο. 

Υσξίο ηελ ππνκνλή, ηελ θαηαλόεζε, ηε κεηαδνηηθόηεηα θαη ηε δηάζεζε ηεο λα 

κνηξάδεηαη ηηο γλώζεηο ηεο ε εξγαζία απηή δε ζα είρε θηάζεη ζηελ έγθαηξε 

νινθιήξσζή ηεο. Θεξκέο επραξηζηίεο ζηνλ θαζεγεηή θ. νππηό Παληειή γηα ηελ 

παξαρώξεζε δεδνκέλσλ θαη ραξηώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εξγαζία απηή. 

Δπίζεο ζεξκέο επραξηζηίεο νθείινπκε ζηνπο θίινπο καο θαη ηελ νηθνγέλεηά καο γηα 

ηελ ππνζηήξημε πνπ καο πξνζέθεξαλ ζηε δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο καο. 
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ΠΕΡΙΛΗΦΗ 

 

 

Ζ πεξηνρή ηνπ Γεξνπνηάκνπ βξίζθεηαη ζηε βόξεηo-θεληξηθή αθηή ηεο Κξήηεο. Ζ 

γεσινγηθή ζύζηαζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζεσξείηαη πεξίπινθε, θαζώο κεηόθαηλνη 

βηνγελείο αζβεζηόιηζνη, κάξγεο, άξγηινη θαη θξνθαινπαγή εκθαλίδνληαη ζην θεληξηθό 

θαη ην δπηηθό κέξνο, θιαζηηθνί αζβεζηόιηζνη, δνινκίηεο Σξίπνιεο θαη plattenkalk 

εκθαλίδνληαη ζην αλαηνιηθό ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ελώ ην θάιπκκα 

θπιιηηώλ/ραιαδηηώλ βξίζθεηαη ζην βνξεηόηεξν ηκήκα ηεο ιεθάλεο ηνπ Γεξνπνηάκνπ. 

Ζ ηνπηθή ηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο κειέηεο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ παξνπζία 

ξεγκάησλ κε θαηεπζύλζεηο ΒΓ-ΝΑ θαη ΒΑ:-ΝΓ. Ζ δηεξεύλεζε ηεο γεσινγίαο κε 

ρξήζε ηεο κεζόδνπ ειεθηξηθήο βπζνζθόπεζεο (κέζνδνο VES) έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ απεηθόληζε κνλνδηάζηαησλ κνληέισλ ησλ γεσινγηθώλ δνκώλ, ελώ κε ηε ρξήζε 

ηεο κεζόδνπ παξνδηθώλ ειεθξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ (κεζνδνο ΣΔΜ) έγηλε 

επηβεβαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ. Σξείο κεηξήζεηο VES πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 

ηξείο δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο (δηαθνξεηηθέο γεσινγηθέο ζπλζήθεο), ελώ ζε δύν 

πεξηπηώζεηο πάξζεθαλ παξάιιεια ΣΔΜ κεηξήζεηο. 
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 ABSTRACT 

 

 

The Geropotamos area is located on the north‐central coast of Crete, Greece. The 

geological setting of the study area is considered complex, as Miocene biogenic 

limestones, marls, clays and conglomerates crop out in the central and the western 

part and clastic limestones and dolomites of the Tripolis and Plattenkalk nappe in the 

eastern part of the study area. The phyllite/quartzite nappe lays on the northern part 

of Geropotamos basin. The local tectonic regime of the study area is characterized 

by faults of NW‐SE and NE‐SW directions. Investigation of the geological status of 

the area using Vertical Electrical Resistivity (VES) measurement technique has 

resulted geological 1D models, while the use of Transient ElectroMagnetic method 

(TEM) confirmed our results. Three VES soundings took place. For the 2 of them, 

TEM measurements were also acquired. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 

Ζ γεσινγηθή απεηθόληζε κηαο πεξηνρήο κε ηε βνήζεηα γεσθπζηθώλ κεζνδνινγηώλ 

εθαξκόδεηαη εδώ θαη πνιιέο δεθαεηίαο κε κεγάιε επηηπρία.  

 

ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία έγηλε κία πξνζπάζεηα εθαξκνγήο δύν πνιύ 

γλσζηώλ κεζόδσλ ζηελ Βνξεην-θεληξηθή Κξήηε, ζε ηξεηο δηαθνξεηηθνύο γεσινγηθνύο 

ζρεκαηηζκνύο, δίλνληαο πνιύ θαιά απνηειέζκαηα.  
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                        ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1       
                 ΔΙΑΓΧΓΗ 

 
 
 
1.1 θνπόο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 
 

Ο ζθνπόο απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο γεσινγηθήο δνκήο 

ελόο ηκήκαηνο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γεξνπνηάκνπ. Σα εξγαιεία γηα λα θέξνπκε ζε 

πέξαο απηό ην ζθνπό ήηαλ ε επξέσο δηαδεδνκέλεο γεσθπζηθέο κέζνδνη ειεθηξηθήο 

αγσγηκόηεηαο (VES) θαη ε κέζνδνο παξνδηθώλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ (TEM). 

Όια ηα ζηνηρεία θαη ηηο κεηξήζεηο ηα πξνκεζεπηήθακε από ηελ Γξ. Καιεζπέξε 

Γέζπνηλα (επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα) κέξνο ηεο δηδαθηνξηθήο ηεο δηαηξηβήο 

(Kalisperi, 2009) θαη ζα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ ζθνπνύ καο. 

 

 

 1.2 Γεληθέο πιεξνθνξίεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

 

1.2.1 Γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο πεξηνρήο θαη πιεζπζκόο 

 

Ο Γήκνο Γεξνπνηάκνπ βξίζθεηαη ζηελ βόξεην-θεληξηθή αθηή ηεο Κξήηεο. Ζ πεξηνρή 

κειέηεο βξίζθεηαη βόξεηα ηνπ δήκνπ, 30 ρικ αλαηνιηθά ηεο πόιεο ηνπ Ρεζύκλνπ. Ζ 

πεξηνρή κειέηεο θαιύπηεη 7 δεκνηηθά δηακεξίζκαηα (Πέξακα, Αγγειηαλά, Αριάδεο, 

Μειηδνλη, Πάλνξκνο, Ρνύκειε, θεπαζηή) θαη ζπκπεξηιακβάλεη 14 ρσξηά: Πέξακα, 

Γάθλε, Αγγειηλά, Αιεμάλδξνπ Υάλη, Υαλνζηαλά, Αριάδεο, πξηπηδηαλά, νινρηαλά, 

Μειηδόλη, Δμάδεο, Πάλνξκνο, Λάβξεο, Ρνύκειε, θεπαζηή. ύκθσλα κε ηελ πην 

πξόζθαηε απνγξαθή ζηελ Διιάδα ην 2001 4.665 άλζξσπνη δνπλ ζηελ πεξηνρή 

απηή. 
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Δηθόλα 1.1. Γεσγξαθηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Βόξεην-θεληξηθή αθηή ηεο 

Κξήηεο. Καιύπηεη πεξίπνπ 40 km2.(καύξν πιαίζην) (Kalisperi, 2009) 

 

 
1.2.2 Σνπηθή νηθνλνκία 

 

Σα επαγγέικαηα ηα νπνία αθκάδνπλ ζηελ πεξηνρή είλαη ε γεσξγία ε θηελνηξνθία θαη 

ν ηνπξηζκόο. Διαηόδεληξα είλαη ην πην ζπλεζηζκέλν πνπ βιέπεη θάλεηο ζε όιεο ηηο 

αγξνηηθέο εθηάζεηο ηνπ δήκνπ Γεξνπνηάκνπ. Ζ θηελνηξνθία απνηειείηαη θπξίσο από 

πξόβαηα θαη αίγεο. ηελ πεξηνρή κειέηεο ππάξρνπλ 9 κηθξά ειαηνπξγεία, 2 κηθξέο 

ηζηκεληνβηνκεραλίεο θαη 1 εξγνζηάζην πνπ παξάγεη δσνηξνθέο. Απηά απνηεινύλ ην 

βηνκεραληθό δπλακηθό ηεο πεξηνρήο. Ο ηνπξηζκόο είλαη ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Σν ρσξηό Πάλνξκνο είλαη ηόπνο έιμεο γηα πνιινύο Έιιελεο θαη 

μέλνπο ηνπξίζηεο. Σέινο ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από 5 πνιπηειή μελνδνρεία ηα 

νπνία έρνπλ θηηζηεί πάλσ ζηελ παξαιία αιιά θαη δηακεξίζκαηα θαη βίιιεο θνληά ζην 

ρσξηό. Σν ζπήιαην ηνπ Μειηδνλίνπ είλαη κηα επηινγή γηα ηνπο ηνπξίζηεο ιόγσ ηεο 

κεγάιεο ζεκαζίαο ησλ αξραηνινγηθώλ επξεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζην αξραηνινγηθό 

κνπζείν Ρεζύκλνπ. 
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1.2.3 Γεσκνξθνινγία πεξηνρήο 
 

Ζ ιεθάλε ηνπ Γεξνπνηάκνπ έρεη έθηαζε πεξίπνπ 375 km2 . Ζ πεξηνρή κειέηεο 

αθνξά ηε βόξεηα πεξηνρή ηεο ιεθάλεο θαη θαιύπηεη 66,4 km2 . Γεληθά ε πεξηνρή 

κειέηεο ραξαθηεξίδεηαη σο πεδηλή θαη εκηνξεηλή κε κέζε πςόκεηξν 106,4 m.  

 
 

 

1.2.4 Τδξνινγηθά θαη κεηενξνινγηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο 
 

Σν θιίκα ηεο Κξήηεο επεξεάδεηαη από ηα κεζνγεηαθά θαηξηθά ζπζηήκαηα. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηξνύ ηεο Κξήηεο είλαη ηα μεξά, δεζηά θαινθαίξηα θαη νη πγξνί 

ήπηνη ρεηκώλεο. Σν ύςνο ησλ βξνρνπηώζεσλ θπκαίλεηαη από 300-700 mm ζηηο 

πεδηάδεο ηνπ λεζηνύ ελώ ζηα βνπλά θηάλεη κέρξη ηα 2000 mm. Σν θαινθαίξη νη 

βξνρνπηώζεηο θπκαίλνληαη ζε πνιύ ρακειόηεξα επίπεδα. Γηαθνξέο επίζεο 

ππάξρνπλ κεηαμύ ηεο Γπηηθήο θαη ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ λεζηνύ. Ζ αλαηνιηθή 

πιεπξά ηεο Κξήηεο είλαη μεξόηεξε θαη ζεξκόηεξε από ηε δπηηθή. Ζ εηήζηα 

ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη κεηαμύ 17 θαη 20νC θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ 

μεπεξλά ηνπο 40 βαζκνύο θειζίνπ. 

 

 

Δηθόλα 1.2. Σν θόθθηλν πιαίζην νξίδεη ηελ πεξηνρή κειέηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ 9 κεγαιύηεξσλ ρσξηώλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. (εηθόλα από Google earth, 

7/3/2009) 
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1.2.5 Γεσινγία, Ληζνινγία θαη δνκή πεξηνρήο έξεπλαο 

 

Ζ γεσινγία ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη από πιεηόθαηλεο/πιεηζηόθαηλεο ζαιάζζηεο 

απνζέζεηο πνπ απνηίζεληαη ζην ππόβαζξν. Μεηόθαηλνη βηνγνληθνί αζβεζηόιηζνη, 

άξγηινη θαη θξνθαινπαγή εκθαλίδνληαη ζην θεληξηθό θαη δπηηθό κέξνο ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο θαζώο θαη θιαζηηθνί αζβεζηόιηζνη θαη δνινκίηεο ηνπ θαιύκαηνο Σξίπνιεο 

θαη plattenkalk ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο πεξηνρήο. Σν θάιπκα θπιιίηεο-ραιαδίηεο  

(παιαηόηεξν πέηξσκα ηεο πεξηνρήο) βξίζθεηαη ζην βνξεηόηεξν κέξνο ηεο ιεθάλεο 

ηνπ Γεξνπνηάκνπ. 

Σν ηνπηθό ηεθηνληθό θαζεζηώο ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη από ξήγκαηα κε 

θαηεπζύλζεηο ΒΓ-ΝΑ θαη ΒΑ-ΝΓ, πνπ θόβνπλ ηνπο γεσινγηθνύο ζρεκαηηζκνύο 

θαζώο θαη ηε ξνή ησλ ππόγεησλ λεξώλ, κε απνηέιεζκα ηελ πηζαλή ξύπαλζε ηνπο 

από ηελ εηζρώξεζε ηνπ ζαιαζζηλνύ λεξνύ. 

 
 
1.2.6 Τδξνγεσινγία 

Σν βόξεην ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνύκελε 

παξάγξαθν απνηειείηαη από ζηεγαλνύο ζρεκαηηζκνύο(θπιιίηεο-ραιαδίηεο) όπνπ 

αλακέλεηαη λα ελεξγήζεη σο θξάγκα ησλ ππόγεησλ λεξώλ γηα πηζαλή απαιιαγή 

εηζρώξεζεο ζαιαζζηλνύ λεξνύ ε δηαθπγήο ηνπ λεξνύ ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα 

πξνο ηε ζάιαζζα. Ζ θύξηα επαλαθόξηηζε ηνπ ππόγεηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα 

αλακέλεηαη λα πξνέιζεη από ην αλαηνιηθόηεξν θαη λνηηόηεξν ηκήκα ηεο πεξηνρήο 

(νξεηλό ηκήκα) ην νπνίν απνηειείηαη από δηαπεξαηνύο ζρεκαηηζκνύο. 

 

1.3 Πεξίγξακκα πηπρηαθήο 

 

ηελ εηζαγσγή ζην θεθάιαην 1 αλαθέξεηαη ν ζθνπόο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

πεξηνρή κειέηεο όπσο, γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, γεσκνξθνινγία, πδξνινγηθά, 

πδξν-κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία θαη γεσινγία πεξηνρήο έξεπλαο. 

ηε ζπλέρεηα, ζην θεθάιαην 2 γίλεηαη κία επηζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο (γεσινγία 

επξύηεξεο πεξηνρήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα γεσινγία πεξηνρήο έξεπλαο). 

ην θεθάιαην 3, παξνπζηάδνληαη νη κέζνδνη πξνζέγγηζεο ηεο κειέηεο. Γεσθπζηθή 

κειέηε-εθαξκνγή γεσθπζηθήο κεζόδνπ βπζνζθόπεζεο παξνδηθώλ 
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ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ (ΣΔΜ) θαη γεσθπζηθή κειέηε-εθαξκνγε ηεο 

γεσθπζηθήο κεζόδνπ ειεθηξηθήο αληίζηαζεο (VES). 

ην θεθάιαην 4 γίλεηαη παξνπζίαζε, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα κνληεινπνίεζε απηώλ. 

ην θεθάιαην 5, γίλεηαη ζρνιηαζκόο θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. 

Σέινο, ζην θεθάιαην 6 παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα από ηε κειέηε απηή. 
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 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 
 ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 

2.1 Δηζαγσγή 
 
Ζ παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηε γεσθπζηθή κειέηε ηνπ βόξεηνπ 

ηκήκαηνο ηεο ιεθάλεο ηνπ Γεξνπνηάκνπ γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο γεσινγίαο ηεο 

πεξηνρήο. Μηα ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ ελ ιόγσ ζεκάησλ παξνπζηάδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα.  

 

2.2 Γεσινγία 

Ζ Κξήηε γεληθά σο πεξηνρή έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ σο πξνο ηελ γεσινγία ηεο. Απηό 

νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ γεσινγηθή ηεο ζέζε. Ζ Κξήηε βξίζθεηαη ζηελ 

ζύγθιηζε ηεο Αθξηθαληθήο θαη ηεο Δπξαζηαηηθήο ιηζνζθαηξηθήο πιάθαο. Όπνπ θάησ 

από ηελ Κξήηε ε αθξηθαληθή πιάθα εηζρσξεί θάησ από ηελ επξαζηαηηθή. Ζ 

γενινγηθή απηή ηζηνξία έρεη γίλεη αληηθείκελν κειεηώλ. Σν 1848 ν V. Raulin εμέδσζε 

ηηο πξώηεο κειέηεο (1848, 1856, 1860, 1867, 1869) γηα ηε γεσινγία ηνπ λεζηνύ θαη 

από ηόηε έρνπλ εθδνζεί πάλσ από 1000 επηζηεκνληθέο κειέηεο γηα απηό ην ζέκα. 

 

2.2.1 Γεσδπλακηθή εμέιημε ηνπ αηγαίνπ 

Ζ θαηλνδσηθή εμέιημε ηεο Κξήηεο  ραξαθηεξίδεηαη από ηελ θαηαβύζηζε ηεο 

Αθξηθαληθήο πιάθαο ε νπνία βπζίδεηαη πξνο ην βνξά θάησ από ηε ιηζόζθαηξα ηνπ 

αηγαίνπ (Μαθξήο 1977, McKenzie 1978, Παπαδάρνο θ Κνκλελάθεο 1978, Le Pichon 

&Angelier 1979).Ζ Αθξηθαληθή πιάθα θηλνύκελε πξνο ηα βόξεηα δεκηνπξγεί πηέζεηο 

αλάκεζα ζηελ Αξαβηθή θαη ηελ επξαζηαηηθή πιάθα(Molnar & Tapponier 1975).Έρεη 

παξαηεξεζεί όηη ιόγσ απηώλ ησλ θηλήζεσλ ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ ε θίλεζε 

ηεο Κξήηεο είλαη 3-4 cm/έηνο  λόηηα-λνηηνδπηηθά (Jackson 1994, Le pichon 1995, 

Cocard 1999, Noomen 1999 Bohnoff 2001).Δπίζεο έρεη παξαηεξεζεί όηη θαη ε 

Αθξηθή θηλείηαη Βόξεηα πξνο ηελ Δπξαζία(McKenzie 1970, Le Pichon 1995, Taymaz 

1990, Bohnhoff 2001). πλνιηθά έρνπκε κεηαθίλεζε γύξσ ζηα  5 cm/έηνο. Όιε ε 

παξαπάλσ δηαδηθαζία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κεηαθίλεζε ησλ ιηζνζθαηξηθώλ 

πιαθώλ ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Αλαηνιίαο πξνο ηα δπηηθά.(Mckenzie 1972, Mckenzie 

1978, Le Pichon & Angelier  1979,Angelier 1981.) 
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2.2.2Σα ηεθηνληθά θαιύκκαηα ηεο Κξεηεο θαη ηα ηδήκαηα 

Όπσο αλαθέξζεθε ε γεσινγηθή ξύζκηζε ηνπ λεζηνύ ηεο Κξήηεο είλαη πνιύ ζύλζεηε 

θαη ραξαθηεξίδεηαη από ηα πξναιπηθά, αιπηθά θαη κεηαιπηθά πεηξώκαηα, δειαδή 

πεηξώκαηα πνπ δηακνξθώζεθαλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηελ Αιπηθή 

νξνγέλεζε. 

 

Πξναιπηθά θαη Αιπηθά πεηξώκαηα 

Σα θαηώηεξα θαιύκκαηα πεξηιακβάλνπλ 3 επί κέξνπο θαιύκκαηα. Σν θαηώηεξν 

θάιπκκα ησλ πιαθσδώλ αζβεζηόιηζσλ απνηειείηαη από ληηξηθά αλζξαθηθά 

πεηξώκαηα. ηε βάζε εκθαλίδνληαη Πεξκηθήο ειηθίαο ζρηζηόιηζνη θαη θιαζηηθά 

ηδήκαηα, αθνινπζνύλ ληηξηθνί αζβεζηόιηζνη θαη δνινκίηεο. Σν θάιπκκα ησλ 

θπιιηηώλ-ραιαδηηώλ βξίζθεηαη ζηελ αλώηεξε ηεθηνληθά, ζέζε ησλ θαηώηεξσλ 

θαιπκκάησλ. Απνηειείηαη από 2 επηκέξνπο ηκήκαηα, ην αλώηεξν κε θηιιίηεο, 

ζρηζηόιηζνπο, ραιαδίηεο, κάξκαξα θαη κεηα-πθαηζηηαθά πεηξώκαηα θαη ην θαηώηεξν 

κε κεηαγξανπβάθεο, ραιαδίηεο, ζρηζηόιηζνπο, δνινκίηεο θαη εβαπνξίηεο. Σα αλώηεξα 

θαιύκκαηα απνηεινύληαη από ηεθηνληθέο ελόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα ζπζρεηηζηνύλ κε 

ηηο ιηζνηεθηνληθέο ελόηεηεο ηεο θεληξηθήο Διιάδαο θαη ησλ θπθιάδσλ. Παλσ από ηελ 

θύξηα δώλε απόζπαζεο βξίζθνληαη ηα ακεηακόξθσηα, αιπηθά ηδήκαηα ησλ 

θαιπκκάησλ ηεο Σξίπνιεο θαη Πίλδνπ. (Φαζνύιαο,2000). 

 

Μεηαιπηθά 

Σα κεηαιπηθά πεηξώκαηα ηεο Κξήηεο απνηεινύληαη από ηα λενγελή θαη ηεηαξηνγελή 

ηδήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη αζύκθσλα πάλσ ζηα θαηώηεξα θαη αλώηεξα θαιύκκαηα, 

κέζα ζε ιεθάλεο κε αλαηνιή-δύζε ή βνξξά-λόηνπ δηεύζπλζε. Ζ ελόηεηα ηεο Πξίλαο 

απνηειείηαη από παιαηόηεξα λενγελή ηδήκαηα, ζθνπξόρξσκα αζβεζηνιηζηθά 

θνξήκαηα θαη θξνθάιεο πνπ είλαη ζπλήζσο πνιύ θαιά ζπγθνιιεκέλα κε αζβεζηηηηθό 

πιηθό (Φαζνύιαο,2000). 

 

2.2.3 Σεθηνληθή Κξήηεο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Νενγελνύο ε Κξήηε επεξεάζηεθε θπξίσο από εθειθηζηηθή 

εθηαηηθή ηεθηνληθή κε πηζαλά δηαιεηκκαηα ζπκπηεζηηθώλ θάζεσλ. Ζ γεσινγηθή 

εμέιημε ηεο Κξήηεο από ην Μεηόθαηλν κέρξη ζήκεξα είλαη απνηέιεζκα δύν θύξησλ 

γεσδπλακηθώλ δηεξγαζηώλ: ηελ ζπλερνύο ζύγθιηζεο ησλ πιαθώλ ηεο Αθξηθήο θαη 

Δπξαζίαο κε ηελ ηαπηόρξνλε νπηζζνρώξεζε ηεο δώλεο ππνβύζηζεο θαη ηεο 
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ηεθηνληθήο δηαθπγήο πξνο ηα λνηηνδπηηθά ηεο κηθξ-πιάθαο ηεο Αλαηνιίαο. ηελ 

πεξηνρή ηεο θεληξηθήο Κξήηεο ε ηεθηνληθή εμέιημε ήηαλ απνηέιεζκα δηαδνρηθώλ 

εθειθπζηηθώλ πεξηόδσλ πνπ δεκηνύξγεζαλ ηξείο γελεέο ξεγκάησλ. Ζ πξώηε γελεά 

απνηειείηαη από ξήγκαηα κε δηεύζπλζε αλαηνιήο-δύζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηέινπο ηνπ Μεζελίνπ κε κέζν ηνπ Πιεηνθαίλνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηα δεύηεξεο γελεάο 

ξήγκαηα κε δηεύζπλζε βνξξά-λόηνπ ηα νπνία πξνθάιεζαλ αλύςσζε νξηζκέλσλ 

πεξηνρώλ θαη ηαπηόρξνλα ηε δεκηνπξγία ησλ ιεθαλώλ ηνπ Ζξαθιείνπ ηεο Ηεξάπεηξαο 

θαη ηνπ Καζηειίνπ Υαλίσλ. ην ηέινο ηνπ Πιεηόθαηλνπ ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ πεδίνπ 

ησλ ηάζεσλ ζηελ Κξήηε πνπ δεκηνύξγεζε ην ζεκεξηλό ελεξγό γεσδπλακηθά 

θαζεζηώο πξνθάιεζε ηα ξήγκαηα ηεο ηξίηεο γελεάο ηα νπνία αλαπηύρζεθαλ θάζεηα 

κεηαμύ ηνπο δηόηη νη εθειθπζηηθνί άμνλεο ηνπ πεδίνπ ησλ ηάζεσλ βξίζθνληαη 

νξηδόληηνη θαη κε ίδην κέγεζνο. 

 

Αληίζεηα, ηα πξόηππα γηα ηελ Πεινπόλλεζν δείρλνπλ όηη ε αλάδπζε ησλ 

πεηξσκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζε ζπλζήθεο πςειήο πίεζεο ήηαλ απνηέιεζκα 

ελόο ζπκπηεζηηθνύ κεραληζκνύ (Ξππόιηαο & Γνύηζνο, 2000). Μηα πνιύ πξόζθαηε 

κειέηε ζηελ θεληξηθή Κξήηε από ηνλ Υαηδάξα (2006) πξνηείλεη έλα κνληέιν 

νξνγέλεζεο γηα Hellenides ζηελ Κξήηε, πνπ κνηάδεη κε εθείλν ηεο Πεινπνλλήζνπ. 
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Δηθόλα 2.1. Γεληθεπκέλνο ράξηεο ησλ θύξησλ ηεθηνληθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Νόηηνπ 

Αηγαίνπ.(πεγή Bohnhoff, 2001). 

 

2.2.4 Γεσινγία ηεο πεξηνρήο ηνπ Γεξνπνηάκνπ 

 

Ο γεσινγηθόο θαζνξηζκόο ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ έρεη εμεηαζηεί εθηελώο ζην 

παξειζόλ, θπξίσο από ηηο ηνπηθέο αξρέο. Οη έξεπλεο βαζίζηεθαλ ζηε βηβιηνγξαθία 

θαη ζε γεσηξήζεηο από ηνπηθνύο γεσιόγνπο. ηελ έθζεζε ηνπ 1995 «Γεσινγηθή θαη 

πδξνγεσινγηθή κειέηε Ρεζύκλνπ» ν Μ. Κληζάθεο δίλεη κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο 

γεσινγίαο ηνπ Ρεζύκλνπ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα εθείλν ην 

ηκήκα, πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθεί ε γεσινγία ηεο πεξηνρήο ιακβάλνληαη από ην 

γεσινγηθό ράξηε ηνπ Η.Γ.Μ.Δ. (1:50000). Ζ γεσινγία ηεο πεξηνρήο κειέηεο (βνξεηα 

πεξηνρή ηεο ιεθάλεο Γεξνπνηάκνπ) απνηειείηαη από κεξηθά από ηα παιαηόηεξα 

πεηξώκαηα ζηελ Κξήηε (Φηιιίηεο, ραιαδίηεο θαη plattenkalk,) θαιπκκέλα από ηηο 

λενγελείο θαη ηεηαξηνγελείο  απνζέζεηο. Σν Γπηηθό κέξνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

θαιύπηεηαη από ην θάιπκκα ηεο Σξίπνιεο. Σα Σαιέα όξε απνηεινύληαη από 

δνινκηηηθνύο αζβεζηόιηζνπο θαη δνινκίηεο ζην λόηην κέξνο ηνπ θαη ζηξσκαηνιίηεο 
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ησλ καξκάξσλ θαη ησλ δνινκηηηθώλ αζβεζηόιηζσλ ζην βόξεην κέξνο. Οη 

θηιιίηεο/ραιαδίηεο επηθαιύπηνπλ ην βξαρώδεο ππόβαζξν ζε επαθή ώζεζεο. Σν 

ηνπηθό ηεθηνληθό θαζεζηώο ηεο πεξηνρήο κειέηεο ραξαθηεξίδεηαη από ηα θαλνληθά 

ξήγκαηα κε δηεπζύλζεηο ΒΓ-ΝΑ θαη ΒΑ-ΝΓ. Απηά ηα ξήγκαηα θαζνξίδνπλ ηελ 

θαηεύζπλζε ξνήο ππόγεησλ λεξώλ θαη ηελ πηζαλή ξύπαλζε από ηελ εηζρώξεζε 

ζαιαζζηλνύ λεξνύ. 

 

 

 

Δηθόλα 2.2 Κύξηα ηεθηνληθά θαιύκκαηα θαη ξήγκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο.(Kalisperi, 

2009). 

 

 

2.2.4.1 Γεσινγηθέο Σνκέο από ηελ πεξηνρή κειέηεο 

 

Πέληε απιέο γεσινγηθέο ηνκέο δεκηνπξγήζεθαλ από ηε Γξ. Γέζπνηλα Καιεζπέξε 

γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο γεσινγηθήο δνκήο ηεο πεξηνρήο κειέηεο (ΑΒ, CD, 

EF, FG θαη HI) ζηα πιαίζηα ηεο δηδαθηνξηθήο ηεο δηαηξηβήο. 
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Οη ηνκέο απηέο επηιέρζεθαλ βάζε ησλ εμήο θξηηεξίσλ: α) νη γξακκέο ζα πξέπεη λα 

πεξλνύλ κέζα από όια ηα ζηξώκαηα. β) ζα πξέπεη λα πεξλνύλ θνληά από ηηο ηξείο 

VES δηαζθνπήζεηο. Οη πεγέο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπο ήηαλ: α) έλαο ράξηεο 1:50.000 ηνπ ΗΓΜΔ, β) πιεξνθνξίεο από γεσηξήζεηο πνπ 

ήηαλ δηαζέζηκεο, γ) δεδνκέλα από ηε ραξηνγξάθεζε πνπ έιαβε ρώξα ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 2008 από ηελ Γξ. Καιεζπέξε Γέζπνηλα θαη ηνλ Γξ. Stephen 

Kershow.

 

 

 

Δηθόλα 2.3: Καιύκκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο κε  ηηο  5 γεσινγηθέο ηνκέο ηεο πεξηνρήο 

έξεπλαο (AB, CD, EF, FG θαη ΖΗ), ii) Σα ξήγκαηα πνπ πξνέξρνληαη από δνξπθνξηθή εηθόλα. 

Ζ πεγή ραξηνγξάθεζεο ησλ ξεγκάησλ πξνέξρεηαη από ην ΗΓΜΔ. 
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 Α                                                            Β 

 

 

Γ                                                           Γ 

Δηθόλα 2.4: A. Δίλαη ην θάιπκκα ησλ θπιιηηώλ/ραιαδηηώλ πνπ είλαη ππεξθείκελνη ησλ 

αζβεζηόιηζσλ ηνπ  plattenkalk. Β. Γείρλεη ηελ ίδηα πεξηνρή νπνπ ε εθίππεπζε θαίλεηαη 

θαζαξά ζην θέληξν ηεο εηθόλαο. Γ. Οη θπιιίηεο θνληά ζηελ εθίππεπζε. Γ. Οη δνινκίηεο, 

αζβεζηόιηζνη, (Plattenkalk) θάησ από ηε δώλε εθίππεπζεο. 

 

Έλα θύξην ραξαθηεξηζηηθό είλαη ε επαθή κεηαμύ θπιιηηώλ-ραιαδηηώλ θαη ηνπ παιαηνύ 

ππνζηξώκαηνο ζηε βόξεηα-αλαηνιηθή πιεπξά ηεο πεξηνρήο (εηθόλα 4.2 Α, 4.2 Β, 4.2 Γ, 4.2 

Γ). 

Μεηαμύ 16 θαη 19 Φεβξνπαξίνπ ε Γξ. Γέζπνηλα Καιεζπέξε κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

επηβιέπνληα Γξ Stephen Kershow, νινθιήξσζε ηε γεσινγηθή παξαηήξεζε. Όια ηα 

πεηξώκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο αλαγλσξίζηεθαλ, βξέζεθαλ από ην GPS, θαη 

ζπιιέρζεθαλ ηα δείγκαηα ησλ πεηξσκάησλ. Έλα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό είλαη ε 

επαθή κεηαμύ θπιιηηώλ/ραιαδηηώλ θαη ηνπ plattenkalk ζην βόξεην- αλαηνιηθό ηκήκα 

ηεο πεξηνρήο. 
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Δηθόλα 2.5. Απιά γεσινγηθά ηκήκαηα 

 

 

2.2.5 Γεσθπζηθέο κέζνδνη 

 

Αλάκεζα ζε όιεο ηηο γεσθπζηθέο κεζόδνπο, ε κέζνδνο ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο 

(VES) θαη ε κέζνδνο παξνδηθώλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ ζεσξνύληαη νη 

θνξπθαίεο γηα ηελ δηεξεύλεζε ησλ ππόγεησλ πδάησλ. Πνιιέο επηηπρεκέλεο 

εθαξκνγέο ησλ κεζόδσλ απηώλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αλίρλεπζε πθαικύξηλζεο 

ησλ ππόγεησλ πδάησλ. 

 

Ζ κέζνδνο ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο (VES), ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ηε 

δηεξεύλεζε ησλ ππόγεησλ πδάησλ (Yadav and Abolfazli 1998,  Salem 2001,  

Dhakate and Singh, 2005,Soupios, 2007).θαη ηε ραξηνγξάθεζε ηεο πθαικύξηλζεο 

(Shaaban 2001, Frohlich and Urish, 2002). Δπίζεο πνιιέο επηηπρείο εθαξκνγέο 

ζπλδπάδνπλ θαη ηηο δύν κεζόδνπο (Al‐Sayed and El‐Qady, 2007), ελώ έρεη επηηεπρζεί 

ε θνηλή αλαζηξνθή ησλ κεηξήζεσλ ζπλερνύο ξεύκαηνο θαη παξνδηθώλ 

ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ. 

 

Πνιιά έρνπλ δεκνζηεπζεί ζρεηηθά κε ηε κέζνδν ησλ παξνδηθώλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ 

θπκάησλ (TEM), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθαξκνγώλ ζε πδξνγεσινγηθέο 

έξεπλεο.(Fitterman and Stewart 1986, Eddy-Dilek 1997, Richards 1998, Meju 2000 

Guerin  2001, Danielsen 2003, Young 2004, Lepper and Elmor 2005, Metwaly 2006, 

Barret 2006, MacNeil 2007) 

 

2.3 Πεξίιεςε 

Απηό ην θεθάιαην ήηαλ κηα επηζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνεγνύκελσλ 

γεσινγηθώλ κειεηώλ. Δπίζεο αλαθέξζεθαλ θάπνηεο γεσθπζηθέο κειέηεο από ηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία. 
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 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 
                                     ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

 

3.1 Γεσθπζηθέο κέζνδνη 

 

ηελ πεξηνρή εθαξκόζηεθε ε γεσθπζηθή κέζνδνο ησλ θαηαθόξπθσλ ειεθηξηθώλ 

δηαζθνπήζεσλ (VES) θαη ε κέζνδνο βπζνζθόπεζεο παξνδηθώλ θπκάησλ (TEM) κε 

ζθνπό ηε ιεπηνκεξή έξεπλα ηνπ ζηόρνπ. 

 

3.1.1. Μέζνδνο VES-εηδηθήο αληίζηαζεο. 

 

Ζ κέζνδνο εηδηθήο αληίζηαζεο έρεη έλα επξύ θάζκα ησλ εθαξκνγώλ ζηα 

πεξηβαιινληηθά θαη εθαξκνζκέλεο κεραληθήο πξνβιήκαηα. Ζ ηερληθή ηεο εηδηθήο 

αληίζηαζεο πξνέξρεηαη από ην 1912 θαη αλαπηύρζεθε από ηνλ Conrand 

Schlumberger ν νπνίνο πξαγκαηνπνίεζε ηα πξώηα πεηξάκαηα ζηελ Ννξκαλδία. 

Απηό ην ηκήκα πεξηγξάθεη ελ ζπληνκία ηηο ζεσξεηηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ εηδηθήο 

αληίζηαζεο θαη αζρνιείηαη κε πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο κε ηελ θαζεηή ειεθηξηθή 

δηαζθόπεζε (VES). 

  

3.1.2. Βαζηθέο αξρέο 
 
Ζ αξρή ησλ γεσ-ειεθηξηθώλ κεζόδσλ είλαη: Οη «Ζιεθηξηθέο κεηξήζεηο ησλ δηάθνξσλ 

ηύπσλ γίλνληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο γηα λα εξεπλήζνπλ ηηο ζπλζήθεο θάησ από 

ηελ επηθάλεηα. Έλα ειεθηξηθό ξεύκα νδεγείηαη κέζσ ηνπ εδάθνπο θαη νη 

πξνθύπηνπζεο πηζαλέο δηάθνξεο κεηξηνύληαη ζηελ επηθάλεηα. Οη αλνκνηνγέλεηεο 

κέζα ζην έδαθνο πξνθύπηνπλ από ην γεγνλόο όηη εθηξέπνπλ ην ξεύκα θαη 

δηαζηξεβιώλνπλ ηηο θαλνληθέο δπλαηόηεηεο (Sharma, 1997). 
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Δηθόλα 3.1 θίηζν πνπ παξνπζηάδεη ηελ αξρή ηεο ζπλερνύο εηδηθήο αληίζηαζεο 
(Dahlin 2001, ηξνπνπνηεκέλν από Robinson θαη Coruh, 1988) 
 
 
Ζ εηδηθή αληίζηαζε είλαη ε ηδηόηεηα ελόο πιηθνύ θαη πεξηγξάθεη πόζν θαιά ην πιηθό 

εκπνδίδεη ηελ ηξέρνπζα ξνή. Ο ζθνπόο ησλ θάζεησλ ειεθηξηθώλ δηαζθνπήζεσλ 

VES είλαη λα θαζνξηζηνύλ νη παξαιιαγέο ζηελ εηδηθή αληίζηαζε ζε ζρέζε κε ην 

βάζνο. Σν ζρήκα 3.2 πεξηγξάθεη ηελ εηδηθή αληίζηαζε ηνπ θάζε πιηθνύ ηνπ γήηλνπ 

θινηνύ. 
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Δηθόλα 3.2 Υαξαθηεξηζηηθέο ζεηξέο ησλ ειεθηξηθώλ εηδηθώλ αληηζηάζεσλ ησλ γήηλσλ 
πιηθώλ (Perttu, 2008 κεηά από Palacky 1987). 
 
 

3.1.3 Κάζεηεο ειεθηξηθέο δηαζθνπήζεηο (VES) 

Οη κεηξήζεηο εηδηθήο αληίζηαζεο γίλνληαη κε θνηλά ειεθηξόδηα(Α θαη Β) θαη κεηξνύλ ηε 

δηαθνξά ηάζεο (ΓV) κεηαμύ δπν ειεθηξνδίσλ(Μ θαη Ν)ηα νπνία βξίζθνληαη αλάκεζα 

ζηα Α θαη Β. Όπσο πεξηγξάθεηαη από ηνλ Kirsch(2006):ε βαζηθή ηδέα ηεο επίιπζεο 

ηεο θάζεηεο δηάηαμεο ζε ζηξώκαηα εηδηθήο αληίζηαζεο είλαη λα απμεζεί ζηαδηαθά ην 

δηάζηεκα ησλ ειεθηξνδίσλ Α-Β(ζπλήζσο κε κηα ινγαξηζκηθή δηαλνκή ρσξηζκνύ 

ειεθηξνδίσλ),ην νπνίν νδεγεί ζε κηα απμαλόκελε δηείζδπζε ησλ ηξερνπζώλ 

γξακκώλ θαη θαηά ηνλ ηξόπν απηόλ ζε κία απμαλόκελε επηξξνή ησλ βαζύηεξσλ 

ζηξσκάησλ ζηελ πξνθαλή εηδηθή αληίζηαζε ξα. Ζ θαηλόκελε εηδηθή αληίζηαζε (ξα) 

δελ είλαη ε πξαγκαηηθή αληίζηαζε ηνπ ππεδάθνπο, αιιά µηα θαηλόµελε ηηµή ε νπνία 

είλαη ε αληίζηαζε πνπ ζα είρε ην έδαθνο εάλ ήηαλ γεσειεθηξηθά νµνγελέο. ηελ 

πξάμε απνηειεί έλα είδνο κέζνπ όξνπ ησλ ειεθηξηθώλ αληηζηάζεσλ ηνπ 

αλνκνηνγελνύο ππεδάθνπο. Άξα, δελ δίλεη αθξηβώο ηελ πξαγµαηηθή αιιά µηα 

“παξακνξθσκέλε” εηθόλα ηεο γεσειεθηξηθήο δνκήο ηνπ ππεδάθνπο. 
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Δηθόλα 3.3: Μεηξήζεηο εηδηθήο αληίζηαζεο κε απμαλόκελν ηξέρνλ δηάζηεκα 

ειεθηξνδίσλ πνπ νδεγεί ζηα απμαλόκελα βάζε δηείζδπζεο. (Kirsch 2006). 

 

Oη δηαθνξεηηθνί ηύπνη δηακόξθσζεο ησλ ειεθηξνδίσλ ρξεζηκνπνηνύληαη, αλάινγα κε 

ηνλ ηύπν έξεπλαο, ηελ θαηάζηαζε ηνπ ηνκέα θαη ηελ επαηζζεζία ηνπ κεηξεηή εηδηθήο 

αληίζηαζεο. Λόγσ ησλ πξαθηηθώλ θαη κεζνδηθώλ πιενλεθηεκάησλ ε κέζνδνο VES 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο κε ηελ ζπκκεηξηθή δηακόξθσζε Schlumberger.Ζ 

δηαζθόπεζε πξαγκαηνπνηείηαη δηαηεξώληαο ηα θεληξηθά ειεθηξόδηα Μ θαη Ν ζην 

θέληξν ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη απμάλνληαο ηελ απόζηαζε ησλ ειεθηξνδίσλ Α θαη 

Β. Με απηό ηνλ ηξόπν θαηαθέξλνπκε κεγαιύηεξν βάζνο δηαζθόπεζεο. Απηή ε 

εξγαζία  έρεη εθηειεζηεί ρξεζηκνπνηώληαο ηελ δηακόξθσζε Schlumberger. 
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Δηθόλα 3.4:ρεδηάγξακκα ηεο δηάηαμεο Schlumberger γηα θάζεηεο ειεθηξηθέο 

δηαζθνπήζεηο VES. 

 

3.1.3.1 Οξγαλνινγία γηα ηηο κεηξήζεηο ζπλερνύο ξεύκαηνο 

ηελ εξγαζία καο, ηα ζηνηρεία εηδηθήο αληίζηαζεο ειήθζεζαλ κε ην SYSCAL R1 

PLUS Switch-48 από ηελ IRIS.Δίλαη έλα «όια ζε έλα» ζύζηεκα ην νπνίν πεξηέρεη 

έλα εζσηεξηθό ζύζηεκα κεηαηξνπήο γηα 48 ειεθηξόδηα θαη ε ηάζε ηνπ κπνξεί λα 

θηάζεη θαη ηα 600V.Ζ απηόκαηε έθηαζε είλαη επίζεο δηαζέζηκε, όπνπ ην ξεύκα 

ξπζκίδεηαη απηόκαηα πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεζνύλ νη ηηκέο ηάζεο θαη επνκέλσο 

λα πάξνπκε ηελ θαιύηεξε πνηόηεηα κέηξεζεο. Σν όξγαλν απηό είλαη ηδαληθό γηα 

πεξηβαιινληηθέο θαη εηδηθόηεξα γηα πδξνγεσινγηθέο εθαξκνγέο όπσο ν έιεγρνο 

αιαηόηεηαο θαη ε ξερή εμεξεύλεζε ππόγεησλ λεξώλ(βάζνο θαη πάρνο ησλ 

πδξνθόξσλ ζηξσκάησλ)(όξγαλα IRIS,2009). 

 

3.2.1 Ηιεθηξνκαγλεηηθέο κέζνδνη 

 

Οη ειεθηξνκαγλεηηθέο κέζνδνη βαζίδνληαη ζηε ζεσξία ηνπ Maxwell γηα ηνλ 

ειεθηξνκαγλεηηζκό. Τπάξρεη δηαρσξηζκόο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ κεζόδσλ, 

ρσξίδνληάο ηεο ζε παζεηηθέο θαη ελεξγεηηθέο. 
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Οη παζεηηθέο ειεθηξνκαγλεηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνύλ ηα θπζηθά 

ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία ηεο Γεο (π.ρ. Magneto Telluric (MT)). 

 

Οη ελεξγεηηθέο ειεθηξνκαγλεηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνύλ κία ειεγρόκελε ηερλεηή 

ειεθηξνκαγλεηηθή πεγή σο πξσηνγελέο πεδίν, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα επάγεη έλα 

δεπηεξνγελέο ειεθηξνκαγλεηηθό πεδίν (π.ρ. Transient-EM (TEM), Controlled Source 

Audio- frequency Magneto Tellurics (CSAMT), Frequency Domain EM (FDEM), 

Ground Penetrating Rarar (GPR)). 

 

 

3.2.2 Μέζνδνο ΣΔΜ 

 

Ζ κέζνδνο ΣΔΜ έρεη εθαξκνζηεί πάλσ ζε κεηαιιεπηηθή έξεπλα, γεσζεξκηθά πεδία, 

πεξηβαιινληηθέο θαη γεσηερληθέο έξεπλεο, εληνπηζκό πδξνθόξσλ θαη πθάικπξσλ 

νξηδόλησλ, θαζώο επίζεο έρεη ζπλδπαζηεί θαη κε άιιεο γεσθπζηθέο κεζόδνπο.  

Όζνλ αθνξά ζην ζεσξεηηθό κέξνο ηεο κεζόδνπ, πινπνηώληαο έλαλ νξζνγώλην 

βξόγρν ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, δεκηνπξγείηαη έλα θιεηζηό θύθισκα ην νπνίν 

ηξνθνδνηείηαη κε ειεθηξηθό ξεύκα κεγάιεο έληαζεο. Σν θύθισκα απηό απνηειεί ηνλ 

πνκπό εθπνκπήο ησλ ειεθηξνκαλεηηθώλ θπκάησλ. 

 

Ύζηεξα από θάπνην ηθαλό ρξνληθό δηάζηεκα ώζηε λα κελ παξαηεξνύληαη 

ηαιαληώζεηο ζην πιάηνο ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ην θύθισκα, ην ζπλερέο ξεύκα 

δηαθόπηεηαη απόηνκα (t=0). Με ρξήζε ειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ ζηε ζπλέρεηα, ε 

πηώζε ηνπ ξεύκαηνο γίλεηαη γξακκηθά από Η0 κέρξη 0 θαη δηαξθεί ρξόλν tr. 
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Δηθόλα 3.5: Γηάηαμε ηεο κεζόδνπ ΣΔΜ (Kalisperi, 2009) 

 

Με ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ ΣΔΜ παξαηεξνύκε όηη παίξλνπκε κεηξήζεηο ζην ρξνληθό 

δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ ησλ παικώλ ξεύκαηνο θαη θαηά ηελ απνπζία ηνπ 

πξσηεύνληνο πεδίνπ. Σα παξνδηθά επαγσγηθά ξεύκαηα δηνρεηεύνληαη κέζα ζηε γε 

θαη δηαρένληαη κε κνξθή κεηώπνπ. Ζ έληαζε ησλ ξεπκάησλ απηώλ θζίλεη κε ην 

βάζνο θαη αλάινγα κε ηηο γεσειεθηξηθέο ηδηόηεηεο ηνπ ππεδάθνπο. ηε ζπλέρεηα, ηα 

ξεύκαηα απηά δεκηνπξγνύλ καγλεηηθό πεδίν πνπ αληρλεύεηαη κε θαηάιιειν πελίν- 

δέθηε θαη ην κεηξνύκελν δπλακηθό ζην πελίν είλαη αλάινγν ηεο έληαζεο ηνπ πελίνπ. 

Καηά ηε δηεμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο κέηξεζεο, γίλεηαη ν 

δηαρσξηζκόο ζε ρξνληθέο πύιεο (θαλάιηα). ηε ζπλέρεηα ηεο πξνζαξκνγήο ησλ 

δεδνκέλσλ, γίλεηαη κία επεμεξγαζία γηα αλαγλώξηζε- απνκάθξπλζε ζνξύβνπ, 

πξνζεγγηζηηθή αληίζηξνθε απεηθόληζε θαη γξακκηθνπνηεκέλε αληηζηξνθή. 

 

Γεληθά, δεδνκέλνπ όηη ε ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα ηνπ εδάθνπο ζπζρεηίδεηαη έληνλα κε 

ηηο ηδηόηεηέο ηνπ, ε TEM είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν γηα ηελ ραξηνγξάθεζε ησλ 

εδαθώλ θαη ησλ αιιαγώλ ζηνπο δηαθόξνπο  ηύπνπο  ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλν εύξνο 

βάζνπο. Δίλαη ρξήζηκε ζηελ άκκν θαη ζε ραιίθη, γηα  ραξηνγξάθεζε πδξνθόξσλ, γηα 

αξγηιώδε ζηξώκαηα κε πεξηνξηζκό ηεο ξνήο ησλ ππνγείσλ πδάησλ, γηα αγώγηκα 

ζηξαγγίζκαηα ζηα ππόγεηα ύδαηα, γηα δηείζδπζε ζαιαζζηλνύ λεξνύ, θαζώο θαη γηα 

ην βάζνο ζην βξαρώδεο ππόζηξσκα.  
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Δηθόλα 3.6: Κπκαηνκνξθέο ΣΔΜ (Rowland B. French, Ph.D, R.G., Time-Domain 

Electromagnetic Exploration, nga.com/Flyers 2010) 

 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, όζνλ αθνξά ηε ζεσξία ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΣΔΜ, νη 

ειεθηξνκαγλεηηθέο (ΔΜ) γεσθπζηθέο ηερληθέο πξνθαινύλ ειεθηξηθά ξεύκαηα ζηε γε 

ρξεζηκνπνηώληαο ειεθηξνκαγλεηηθή επαγσγή. Μηα ρξνληθή πνηθηιία καγλεηηθνύ 

πεδίνπ δεκηνπξγείηαη ρξεζηκνπνηώληαο κηα ζπείξα ή έλαλ βξόρν θαισδίνπ ζηε 

γήηλε επηθάλεηα. Ο λόκνο ηνπ Faraday γηα ηελ επαγσγή καο ιέεη όηη έλα 

κεηαβαιιόκελν καγλεηηθό πεδίν ζα παξαγάγεη έλα ειεθηξηθό πεδίν, ην νπνίν ζηε 

ζπλέρεηα ζα δεκηνπξγήζεη έλα ειεθηξηθό ξεύκα. Καηά ζπλέπεηα, ην αξρηθό καγλεηηθό 

πεδίν από ην βξόρν ζπζθεπώλ απνζηνιήο ζεκάησλ ζα δεκηνπξγήζεη έλα 

δεπηεξνβάζκην ειεθηξηθό ξεύκα ζηε γε. Σειηθά, κεηξάκε ην δεπηεξνβάζκην 

καγλεηηθό πεδίν πνπ δεκηνπξγείηαη από εθείλα ηα δεπηεξνβάζκηα ειεθηξηθά ξεύκαηα 

ζηε γε. Ζ εηθόλα 3.6 παξνπζηάδεη κία θπκαηνκνξθή ηνπ αξρηθνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ 

πνπ παξάγεηαη από ηε ζπζθεπή απνζηνιήο ζεκάησλ θαη ηνπ αξρηθνύ ειεθηξηθνύ 

πεδίνπ (ειεθηξεγεξηηθή δύλακε) πνπ ζπλνδεύεη εθείλν ην καγλεηηθό πεδίν.  



Εφαρμογή τησ Ηλεκτρικήσ Γεωφυςικήσ Μεθόδου ςτον Γεροπόταμο 
 

34 

 

 

 

Δηθόλα 3.7: Ρνή ξεπκάησλ ζηξνβίινπ α) πξώηκνη ρξόλνη, β) ύζηεξνη ρξόλνη (French, 

2002; after McNeil, 1990) 

 

Σν κέγεζνο θαη ην πνζνζηό απνζύλζεζεο ησλ δεπηεξνβάζκησλ ξεπκάησλ εμαξηάηαη 

από ηελ αγσγηκόηεηα ηνπ κέζνπ θαη ηε γεσκεηξία ησλ αγώγηκσλ ζηξσκάησλ. Ο 

δέθηεο TEM κεηξά καγλεηηθά πεδία πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηα δεπηεξνβάζκηα 

ξεύκαηα. ηηο ειεθηξνκαγλεηηθέο ηερληθέο ρξόλνπ-πεξηνρήο ην πξνθαινύκελν ζήκα 

είλαη έλαο δπλαηόο παικόο, ή παξνδηθό ζήκα. Σα ξεύκαηα πνπ πξνθαινύληαη ζηε γε 

είλαη αξρηθά ζπγθεληξσκέλα απεπζείαο θάησ από ην βξόρν ζπζθεπήο απνζηνιήο 

ζεκάησλ. Απηό παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ζηελ εηθόλα 3.7 α). Με ην ρξόλν, ηα 

ξεύκαηα απηά ζα δηαζθνξπηζηνύλ θάησ θαη καθξηά από ηε ζπζθεπή απνζηνιήο 

ζεκάησλ όπσο επίζεο θαίλεηαη ζρεκαηηθά ζηελ εηθόλα 3.7 β). Μηα αλαινγία κε 

θαπλό από δαρηπιίδηα ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα πεξηγξάςεη ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ ξεπκάησλ ζην έδαθνο. Αξρηθά ηζρπξή κνξθή ξεπκάησλ ζην έδαθνο 

δηαβηβάδεηαη δίπια ζην βξόρν. Σν «δαρηπιίδη θαπλνύ» θαηόπηλ επεθηείλεηαη, 

απνδπλακώλεη, θαη ηαμηδεύεη θάησ κέζσ ηεο γεο. Σν πνζνζηό δηάρπζεο εμαξηάηαη 

από ηε γήηλε αγσγηκόηεηα. ηα αλζεθηηθά κέζα ηα ξεύκαηα ζα δηαζθνξπίδνληαλ 

πνιύ γξήγνξα. ηα αγώγηκα κέζα ηα ξεύκαηα ζα δηαζθνξπίδνληαλ πην αξγά. Έλα 
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αγώγηκν ζηξώκα κπνξεί ζε βάζνο «λα παγηδέςεη» ξεύκαηα ζε εθείλν ην ζηξώκα, 

ελώ ηα ξεύκαηα απνζπληίζεληαη αιινύ γξεγνξόηεξα.  

 

Οη δεπηεξνβάζκηεο κεηξήζεηο γίλνληαη ραξαθηεξηζηηθά ζηε ρξνληθή ζεηξά από 10 κs 

ζε 10 ms κεηά από ηε „δηαθνπή‟ ηνπ πξσηνγελνύο πεδίνπ.  Μεηξήζεηο γίλνληαη ζε 20 

έσο 30 ηδηαίηεξεο «ρξνληθέο πύιεο», ή ρξνληθά δηαζηήκαηα, κεηά από ηνλ αξρηθό 

πξνθαινύκελν παικό. Γηα βαζύηεξε εμεξεύλεζε ζε αγώγηκα ηκήκαηα, νη ρξόλνη 

κέηξεζεο κπνξνύλ λα επεθηαζνύλ κέρξη ην ιεπηό. Δπεηδή νη κεηξήζεηο γίλνληαη ελώ 

ην ξεύκα ηεο ζπζθεπήο απνζηνιήο ζεκάησλ είλαη θιεηζηό, κπνξνύλ λα γίλνπλ πην 

επαίζζεηεο κεηξήζεηο από ην δεπηεξνβάζκην πεδίν. Όζνλ αθνξά ζηελ εξκελεία, 

παξάγεηαη έλα ππνζεηηθό βαικέλν ζε ζηξώζεηο γήηλν κνληέιν θαη ζηε ζπλέρεηα ε 

ζεσξεηηθή απάληεζε γηα εθείλν ην κνληέιν ππνινγίδεηαη. Σν κνληέιν έπεηηα 

θαζαξίδεηαη κέρξη ε ππνινγηζκέλε απάληεζε λα ηαηξηάδεη κε ηελ παξαηεξνύκελε ή 

κεηξεκέλε απάληεζε. Οη πξόηππνη θαζαξηζκνί κπνξνύλ λα γίλνπλ κε ηε ρξήζε κηαο 

απηνκαηνπνηεκέλεο επαλαιεπηηθήο δηαδηθαζίαο ή κηαο ‟αληηζηξνθήο‟. ηελ εηθόλα 

3.8 θαίλεηαη κία θακπύιε βπζνζθνπήζεσλ. Πάλσ αξηζηεξά παξνπζηάδεηαη ε 

εμαζζέληζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ. Ζ ειεθηξηθή δπλαηόηεηα πνπ πξνθαιείηαη ζηε 

ζπείξα δεθηώλ αλαθέξεηαη σο «νκαινπνηεκέλε ηάζε». Σν δεύηεξν θνκκάηη αξηζηεξά 

ηεο εηθόλαο 3.8 παξνπζηάδεη κηα πινθή από ηα ίδηα δεδνκέλα πνπ κεηαηξέπνληαη ζε 

„πξόζθαηε- ζθελή‟ εηδηθήο αληίζηαζεο. Ζ θακπύιε εηδηθήο αληίζηαζεο δίλεη θάπσο 

κία πην θαζαξή εηθόλα γηα ην γεσειεθηξηθό ηκήκα.  

 

ην δεμί κέξνο ηεο εηθόλαο 3.8 παξνπζηάδεηαη ην κνληέιν ηνπ γεσειεθηξηθνύ 

ηκήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνινγίζεη ηελ απάληεζε ηνπ κνληέινπ πνπ 

παξνπζηάδεηαη σο ζηεξεά γξακκή ζην αξηζηεξό θνκκάηη ηεο εηθόλαο 3.8. Οη 

δηαθεθνκκέλεο γξακκέο ζην γεσειεθηξηθό ηκήκα ηεο εηθόλαο 3.8 παξνπζηάδνπλ 

„ηζνδύλακα‟ κνληέια, δειαδή κνληέια ησλ νπνίσλ ε απάληεζε ζα πξνζαξκόζεη ηελ 

παξαηεξνύκελε απάληεζε κε κηα «απξνζάξκνζηε» παξάκεηξν κέζα ζε 20% ηνπ 

θαιύηεξνπ κνληέιν πξνζαξκνγήο. Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο αδπλακίεο ηεο TEM 

είλαη ε δπζθνιία ζηελ εξκελεία ησλ ζηνηρείσλ πέξα από ηηο ηξηζδηάζηαηεο 

γεσινγηθέο δνκέο. Σα πεξηζζόηεξα πξνγξάκκαηα δηακόξθσζεο ππνζέηνπλ κηα 

νξηδόληηα γε βαικέλε ζε ζηξώζεηο. ηελ εηθόλα 3.9 παξνπζηάδεηαη έλα 

ραξαθηεξηζηηθό ζρεδηάγξακκα γηα έλα «θεληξηθό βξόρν» βπζνζθόπεζεο ΣΔΜ. Ζ 
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δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε ελόο ηεηξαγσληθνύ βξόρνπ ηνπ θαισδίνπ 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.  

 

 

Δηθόλα 3.8: TEM βπζνζθόπεζε θαη κνληεινπνίεζε (Rowland B. French, Ph.D, R.G., Time-

Domain Electromagnetic Exploration, nga.com/Flyers 2010) 

 

 

Δηθόλα 3.9: Γηακόξθσζε TDEM πεδίνπ (Rowland B. French, Ph.D, R.G., Time-Domain 

Electromagnetic Exploration, nga.com/Flyers 2010) 

 

Έλα ζηαζεξό ξεύκα ζην βξόρν ζπζθεπώλ απνζηνιήο ζεκάησλ θιείλεη απόηνκα. 

Απηό δεκηνπξγεί έλα καγλεηηθό παικό ζην έδαθνο. Οη κεηξήζεηο γίλνληαη κε κηα 

κηθξή ζπείξα δεθηώλ ζην θέληξν ηνπ βξόρνπ ζπζθεπώλ απνζηνιήο ζεκάησλ, 
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δεδνκέλνπ όηη ηα πξνθαινύκελα ειεθηξηθά ξεύκαηα δηαπεξλνύλ θαη δηαζθνξπίδνληαη 

κέζα ζηε γε. Ο δέθηεο κπνξεί επίζεο ηνπνζεηείηαη έμσ από ην βξόρν ζπζθεπώλ 

απνζηνιήο ζεκάησλ ζε κηα δηακόξθσζε „offset‟.  

 

Γεληθά, ε κέζνδνο ΣΔΜ (γλσζηή θαη σο Time- Domain Electromagnetic, TDEM 

κέζνδνο) είλαη ζρεηηθά λέα κέζνδνο δεδνκέλνπ όηη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

πεξηβαιινληηθέο θαη πδξνγεσινγηθέο κειέηεο ηα ηειεπηαία 15- 20 ρξόληα. Μηα 

αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο κεζόδνπ θαίλεηαη από ηνπο McNeill (1994), Nabighian 

θαη Macnae (1991), παξέρνληαο κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ.  

 

3.2.3 TEM FAST 48: 

 

Σν ΣΔΜ FAST 48HPC είλαη έλα θνξεηό γεσθπζηθό ζύζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

πξνεγκέλε ηερλνινγία FAST-TEM κε παξνρή πςειήο αλάιπζεο, ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ππό νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ βηνκεραληθώλ δσλώλ ηεο πόιεο κε  πεξηνξηζκέλν δηάζηεκα, εξήκνπο, βνπλά, 

θαη θάζε δύζθνια πξνζβάζηκεο πεξηνρέο. ΣΔΜ FAST 48HPC κπνξνύλ λα 

εθαξκνζηνύλ γηα ηελ επίιπζε πνιύ δύζθνισλ πξνβιεκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηβαιινληηθώλ εξεπλώλ, πδξνγεσινγηθώλ εξεπλώλ, 

αξραηνινγηθώλ, κεηαιιεπηηθώλ εξεπλώλ, ΜΣ ζηαηηθή δηόξζσζε ζηξνθήο θαη άιισλ. 

Σν TEM-FAST ΣΔΜ FAST 48HPC κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε νπνηνδήπνηε 

επηηξαπέδην ππνινγηζηή ηεο IBM, ζεκεησκαηάξην ή ηνλ ππνινγηζηή ρεηξόο κέζσ 

πξόηππν δηεπαθήο RS 232. Σν ΣΔΜ FAST 48HPC δεκηνπξγεί θαη ζηέιλεη 

ζύληνκνπο παικνύο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ πεδίνπ ζηε γε θαη ε απάληεζή ηεο, 

εμαξηάηαη από ην ειεθηξηθό ηκήκα ηνπ εδάθνπο. 

 

Υξεζηκνπνηώληαο ηεξκαηηθό ππνινγηζηή θαη ιακβάλνληαο ππόςε ην ζήκα θαη ην 

επίπεδν ζνξύβνπ, ν ρεηξηζηήο κπνξεί λα νξίδεη ηνλ αξηζκό ησλ παικώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ αθξηβή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Μεηά ηε ζπζζώξεπζε ηνπ 

ζήκαηνο, ν ππνινγηζηήο γπξλάεη ην ζύζηεκα ζε θαηάζηαζε κε ρακειή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο θαη θάλεη ππνινγηζκνύο γηα εμνκάιπλζε ηεο ηάζεο θαη ηεο αλαθξίβεηαο ησλ 

κεηξήζεσλ. Αιγόξηζκνη ησλ κεηξήζεσλ θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνπ 

εθαξκόδνληαη ζε ΣΔΜ FAST 48HPC επηηξέπνπλ ηνλ απνθιεηζκό ησλ ζπζηεκαηηθώλ 
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ζθαικάησλ πνπ ζπλδένληαη κε κπαηαξίεο, κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη 

απμάλνπλ ην ζήκα ηνπ ζνξύβνπ αλ ην επίπεδν ηνπ ζήκαηνο είλαη κηθξό. 

 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Παξάκεηξνο     ΣΔΜ-FAST 48HPC 

Υξόλνο ππιώλ                                                   48 γεσκεηξηθά δηάζηηρα 

Υξνληθό θάζκα                                                   4 - 16000 κs 

Σξέρσλ πνκπόο                                                  
1 Α ή 4 Α 

Μέγεζνο βξόγρνπ                                                5cm × 5cm - 500m × 500m 

Δύξνο βάζνπο ζνξύβνπ                                      1m - 300m 

Αδηάβξνρν θνπηί                                                  IP65 

Γηαζηάζεηο (mm)                                                 330×35×110 

Βάξνο (kg)                                                           1.5 

Δζσηεξηθή κπαηαξία                                            
12 V, 2 A·h 

 

Δπαηζζεζία     ~0.1 µV 

Δπίδεημε   εκεησκαηάξην ή θνξεηό ππνινγηζηή 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο                                      -20°C + 65°C 

 

 

Δηθόλα 3.10: Γείγκα νξγάλνπ TEM- FAST 48 (APPLIED ELECTROMAGNETIC 

RESEARCH (AEMR) TEM -FAST 48HPC, aemr.net, 2010)  

 

 

Γεληθά, ην ΣΔΜ FAST 48HPC είλαη έλα βνιηθό θαη πςειήο απνηειεζκαηηθόηεηαο 

εξγαιείν γηα ηελ αλαδήηεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ππόγεησλ 
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πδάησλ, γηα δηαξξνέο θαη ππάξρνπζα ξύπαλζε θαζώο θαη γηα πνιιέο άιιεο 

εθαξκνγέο, όπσο θαη γηα ηδεκαηνινγηθέο έξεπλεο. εκεηώλεηαη όηη ην βάζνο ησλ 

εξεπλώλ είλαη από νξηζκέλα εθαηνζηά γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ κηθξώλ ζηόρσλ κέρξη 

100 κέηξα (θαη πην επλντθέο ζπλζήθεο).  

 

3.3 Πεξίιεςε 

Μηα ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ κεζνδνινγηώλ πνπ εθαξκόζηεθαλ δόζεθε ζε απηό ην 

θεθάιαην θαη απηέο ήηαλ νη δύν γεσθπζηθέο ηερληθέο VES θαη TEM. Γηα απηέο 

παξνπζηάζηεθαλ νη βαζηθέο αξρέο θαη ηα ρξεζηκνπνηνύκελα όξγαλα. 
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 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 
 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ, ΑΝΑΛΤΗ & ΜΟΝΣΕΛΟΠΟΙΗΗ 

 

4.1 Δηζαγσγή 

Απηό ην θεθάιαην πεξηέρεη όια ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέξρνληαη από ηηο κεζόδνπο 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην. Σα γεσθπζηθά δεδνκέλα 

παξνπζηάδνληαη πξώηα θαη ε επεμεξγαζία, ε αλάιπζε θαη ε κνληεινπνίεζε 

πεξηγξάθνληαη έπεηηα. Σέινο δίλνληαη νη ηειηθέο εηθόλεο.  

 

4.2 Γεσθπζηθή Πξνζέγγηζε 

 

Απηό ην θεθάιαην παξνπζηάδεη ηηο πιήξεο έξεπλέο VES θαη TEM θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπο. Σα όξγαλα θαη ηα ινγηζκηθά παξαζρέζεθαλ από ην εξγαζηήξην 

ηεο γεσθπζηθήο θαη ζεηζκνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Η Κξήηεο (Παξάξηεκα Υαλίσλ) θαη νη 

γεσθπζηθέο έξεπλεο ζρεδηάζηεθαλ θαη νινθιεξώζεθαλ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γξ. 

Παληειή νππηνύ, αλαπιεξσηή θαζεγεηή Σ.Δ.Η, ηνπ Παξαξηήκαηνο Φπζηθώλ Πόξσλ 

& Πεξηβάιινληνο. 
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Δηθόλα 4.3: ηξώκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο κε: ζρεδηαγξάκκαηα TEM (έρνληαο ηελ 

ίδηα ζέζε κε ην AB, CD, EF, FG, θαη ΖΗ)(καύξα ηεηξάγσλα), ηελ εηθόλα επίζεο 

θαίλνληαη θαη νη ηξείο κεηξήζεηο VES πνπ έγηλαλ ζηελ πεξηνρή (θόθθηλα ηεηξάγσλα), 

νη νπνίεο έγηλαλ ζε ηξείο δηαθνξεηηθνύο ζρεκαηηζκνύο. 

 

 

4.2.1. Μέζνδνο εηδηθήο αληίζηαζεο-Μέζνδνο VES 

Ζ ηερληθή VES πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε θύξηα κέζνδνο. Έλαο πεξηνξηζκέλνο 

αξηζκόο κεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο εμεηάδεη ηνπο 

δηαθνξεηηθνύο γεσινγηθνύο όξνπο. Απηή ε παξάγξαθνο πεξηγξάθεη ηηο κεηξήζεηο 

ζπλερνύο ξεύκαηνο θαη παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο εηδηθήο 

αληίζηαζεο. 

 

4.2.1.1. Μεηξήζεηο ζπλερνύο ξεύκαηνο ζηελ πεξηνρή έξεπλαο 

Σξείο κεηξήζεηο VES ειήθζεζαλ ζε ηξείο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο(δηαθνξεηηθνί 

γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί):  Ζ πξώηε δηαζθόπεζε VES-00 ζηνπο δνινκηηηθνύο 

αζβεζηόιηζνπο, ε δεύηεξε δηαζθόπεζε VES-01 ζηα λενγελή ηδήκαηα θαη ε ηξίηε 

VES_02 θνληά ζην όξην κεηαμύ θπιιηησλ-ραιαδηηώλ θαη ησλ λενγελώλ ηδεκάησλ. Γηα 

δύν από ηηο δηαζθνπήζεηο VES-01 θαη 02 νη κεηξήζεηο απνθηήζεθαλ δεδνκέλνπ όηη ε 

δνκή είλαη πην ζύλζεηε από έλα κνλνδηάζηαην πξόηππν όπνπ ε ηερληθή VES είλαη 

ηθαλή λα δηακνξθώζεη. 

 

4.2.1.2 Δπεμεξγαζία, Αλάιπζε θαη κνλνδηάζηαηε κνληεινπνίεζε. 

 

Σν IPI2WIN V. 2.1 ινγηζκηθνύ Geoscan-M Ltd ήηαλ ην εξγαιείν γηα ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ VES. Έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ επεμεξγαζία θάζεησλ δηαζθνπήζεσλ ή 

έκκεζσλ δεδνκέλσλ πόισζεο θακππιώλ κνλνδηάζηαηεο εξκελείαο. 

 

VES-00  

Ζ πξώηε δηαζθόπεζε, VES-00 έιαβε ρώξα ζηνπο δνινκηηηθνύο αζβεζηόιηζνπο ζην 

αλαηνιηθό ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζηε ζέζε Μαληάθη. Όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 4.2.1.2. ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ, ε επηξξνή ηνπ ππεξκαγληηηζκνύ 

(SPM) ζηε κέζνδν TEM ελέξγεζε έηζη ώζηε λα κελ έρεη αμηόπηζηα απνηειέζκαηα, 

έηζη κόλν ηα δεδνκέλα αληίζηαζεο είλαη δηαζέζηκα από απηή ηε ηνπνζεζία. Όζνλ 
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αθνξά ηελ VES, κόλν νη κεηξήζεηο ΒΝ απνθηήζεθαλ γηα απηή ηελ ηνπνζεζία, ιόγσ 

ηνπ όηη δελ ππήξρε αξθεηόο ρώξνο ζηελ άιιε θαηεύζπλζε (ΓΑ). 

 

 

Δηθόλα 4.5α: Κακπύιε ηελ θαηλόκελεο εηδηθήο αληίζηαζεο ησλ VES-00 ΒΝ θαη 

κνλνδηάζηαην κνληέιν κεηά από επεμεξγαζία θαη κνληεινπνίεζε κε ην ινγηζκηθό 

IPI2WIN.  
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Depth 
 
(m)     Resistivity 
           (ohm.m) 
1.92          890 
2.24         2293 
4.87         416 
                 3658 

Δηθόλα 4.5β: Μνλνδηάζηαην αληίζηξνθν κνληέιν γηα VES-00 BN 
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VES-01 

 

Ζ δεύηεξε δηαζθόπεζε, VES-01 δηεμήρζε ζην λόηην ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο γηα 

ηα λενγελή ηδήκαηα ε νπνία απνηειείηαη θπξίσο από λενγελήο αζβεζηόιηζνπο. 

Μεηξήζεηο απνθηήζεθαλ θαηά ηηο δύν θαηεπζύλζεηο ΒΝ θαη ΓΑ. Οη θακπύιεο εηδηθήο 

αληίζηαζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κνλνδηάζηαηεο κνληεινπνίεζεο γηα ηελ ίδηα 

πεξηνρή, αιιά ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθέο θαηεπζύλζεηο θαίλνληαη ζηηο εηθόλεο 

4.6 α θαη 4.6 β 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.6 α: Κακπύιε ηεο θαηλνκεληθήο εηδηθήο αληίζηαζεο αληίζηξνθνπ κνλνδηάζηαηνπ 

κνληέινπ κεηα από επεμεξγαζία θαη κνληεινπνίεζε κε ινγηζκηθό IPI2WIN. 
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Depth(m)     Resistivity 
                     (ohm.m) 
0.887                   109 
1.25                     5.39 
23.1                     14.5 
                               62 

 

Δηθόλα 4.6β: Αληίζηξνθν κνλνδηάζηαην κνληέιν VES-01 ΓΑ 
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Δηθόλα 4.7 α: Κακπύιε ηεο θαηλνκεληθήο εηδηθήο αληίζηαζεο αληίζηξνθνπ κνλνδηάζηαηνπ 

κνληέινπ κεηα από επεμεξγαζία θαη κνληεινπνίεζε κε ινγηζκηθό IPI2WIN. 
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Depth(m)  Resistivity 
                      (ohm.m) 
0.909               92.4 
1.27                 4.57 
18                    12.6 
                      54.8 

 

Δηθόλα 4.7 β: Αληίζηξνθν κνλνδηάζηαην κνληέιν VES-01 ΒΝ. 

 

VES-01 κε TEM πξνθίι Α 
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Σν TEM πξνθίι 1 είρε δηεύζπλζε ΓΑ θαη δηέζρηζε ηε δηαζθόπεζε VES-01 ζην θέληξν 

(θόθθηλν βέινο 4.8 α θαη 4.8 β). Δίρε 500 m κήθνο θαη απνηεινύληαλ από 10 TEM 

βνιηδνζθνπήζεηο (πεξίπνπ 50 m απόζηαζε ν έλαο από ηνλ άιιν). 

 

α 

 

Β 

Δηθόλα 4.8: Πξνθίι TEM A: Σνκνγξαθία αληίζηαζεο κε 2x ππεξβνιή (απόζηαζε ζε 

αλαινγία αλύςσζεο). Σν θόθθηλν βέινο δείρλεη ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ VES-01. 

 

VES-02 

 

Ζ ηειεπηαία από ηηο ηξεηο βπζνζθνπήζεηο VES-02 έιαβε ρώξα ζην θεληξηθό ηκήκα 

ηεο πεξηνρήο θνληά ζηελ επαθή κεηαμύ ηνπ ηκήκαηνο θπιιηηώλ/ραιαδηηώλ θαη 

λενγελώλ ηδεκάησλ. Πνιιέο κεηξήζεηο απνθηήζεθαλ θαηά ηηο δπν θαηεπζύλζεηο (ΒΝ 

θαη ΓΑ). Απηή ε απόηνκε αιιαγή ζηελ πεηξακαηηθή θακπύιε ηνπ VES-02 ΑΓ, όπσο 

θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 4.10, ζπζρεηίδεηαη ζπλήζσο κε ηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά 

(ξήγκαηα ή ηεθηνληθέο γεσινγηθέο επαθέο). 
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Δηθόλα 4.9α: Κακπύιε ηεο θαηλνκεληθήο εηδηθήο αληίζηαζεο αληίζηξνθνπ κνλνδηάζηαηνπ 

κνληέινπ κεηα από επεμεξγαζία θαη κνληεινπνίεζε κε ινγηζκηθό IPI2WIN. 
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Depth(m)  Resistivity 
                      (ohm.m) 
1.6                     126 
17.6                  28.9 
25.1                  7.08 
                       36.6 

 

 

Δηθόλα 4.9 β: Αληίζηξνθν κνλνδηάζηαην κνληέιν ηνπ VES-02 BN. 

 

 

Δηθόλα 4.10 : Κακπύιε ηεο θαηλόκελεο αληίζηαζεο θαη κνλνδηάζηαην αληίζηξνθν 

κνληέιν ΓΑ. 

 

VES-02 κε TEM πξνθίι Β 

 

Σν ΣΔΜ πξνθίι Β είρε επίζεο θαηεύζπλζε ΓΑ θαη δηέζρηζε ηε βπζνζθόπεζε VES-02 

πεξίπνπ ζηε κέζε, όπσο έθαλε ην πξνθίι Α ηνπ VES-01 (θόθθηλν βειάθη ζηα 

ζρήκαηα 4.11 α θαη 4.11 β). Ήηαλ 700 m καθξπά θαη απνηεινύληαλ από 14 

βνιηδνζθνπήζεηο TEM (πεξίπνπ 50 m απόζηαζε κεηαμύ ηνπο). 
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α 

 

Β 

Δηθόλα 4.11: Πξνθίι TEM Β: Σνκνγξαθία εηδηθήο αληίζηαζεο TEM κε 1.7x 

ππεξβνιή (απόζηαζε ζε αλαινγία αλύςσζεο). Σν θόθθηλν βέινο δείρλεη ηελ αθξηβή 

ζέζε ηνπ VES-02. 
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 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 
 ΥΟΛΙΑΜΟ-ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 
5.1 Δηζαγσγή 
 
Κύξηνο ζθνπόο ηεο κειέηεο ήηαλ ε ζπκβνιή ζηελ θαηαλόεζε ηεο γεσινγίαο ηεο 
πεξηνρήο ηνπ Γεξνπνηάκνπ κε γεσθπζηθή πξνζέγγηζε. ηε κειέηε απηή 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κέζνδνη VES θαη ΣΔΜ γηα κία πνιύ ιεπηνκεξή έξεπλα. Ζ 
θύξηα κέζνδνο γηα ηελ ραξηνγξάθεζε ηνπ ππεδάθνπο ηεο πεξηνρήο ήηαλ ε κέζνδνο 
VES, όκσο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο TEM γηα ηε επαιήζεπζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο πξνεγνύκελεο. 
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Δηθόλα 5.1. ΑΒ γεσινγηθή ηνκή ζε ζύγθξηζε κε δηζδηάζηαην γεσειεθηξηθό κνληέιν 

θαη VES-00 δηαζθόπεζε. 
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5.2 Απνηειέζκαηα ηνκνγξαθηώλ 

 

ην θεθάιαην 4 πεξηγξάθεθε ε απόθηεζε ζηνηρείσλ εηδηθήο αληίζηαζεο, όπνπ 3 

κεηξήζεηο VES πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 3 δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα: α) VES-00 ζην 

ππόβαζξν (δνινκηηηθνί αζβεζηόιηζνη). Β) VES-01 ζηα ηδήκαηα θαη γ) VES-02 ζηελ 

επαθή κεηαμύ ησλ θπιιηηώλ θαη ραιαδηηώλ. Γηα VES-01 θαη VES-02 ε 

πνιπθαηεπζπλόκελεο κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ (ΒΝ θαη ΑΓ θαηεύζπλζε) ελώ 

δύν κηθξά ζρεδηαγξάκκαηα TEM (25x25 m κέγεζνο βξόγρσλ γηα ηελ θαιύηεξε 

αλάιπζε θνληά ζηελ επηθάλεηα) δεκηνπξγνύληαη επίζεο δηαζρίδνληαο κέζσ ησλ 

κεηξήζεσλ VES γηα ηνλ άκεζν ζπζρεηηζκό. Σα απνηειέζκαηα θάζε δηαζθόπεζεο 

ζπδεηνύληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

VES-00 είλαη ηνπνζεηεκέλε ζην ηέινο ηνπ δηαγώληνπ ηκήκαηνο (εηθόλα 5.1). Απηό 

ζεκαίλεη όηη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο δνινκηηηθνύο αζβεζηόιηζνπο ζηελ πεξηνρή 

Μαληάθη, όπνπ ε ηερληθή TEM είρε ηελ επίδξαζε SPM (super magnetic) θαη δελ 

απνθηήζεθε θαλέλα αμηόπηζην ζηνηρείν. Δπηπιένλ θακία πνιπθαηεπζπλόκελε 

κέηξεζε πνπ νινθιεξώλεηαη (κόλν θαηεύζπλζε  BN), επεηδή δελ ππήξμε αξθεηόο 

ρώξνο πξνο ζηελ θαηεύζπλζε ΑΓ. Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.1, ην πξώην ιεπηό 

ζηξώκα κε ηελ εηδηθή αληίζηαζε πεξίπνπ 800 Χm, αληηπξνζσπεύεη ηελ δηαβξσκέλε 

επηθάλεηα. Σν επόκελν ζηξώκα αληηπξνζσπεύεη ηνπο δνινκνηηθνύο αζβεζηόιηζνπο, 

ην νπνίν έρεη ηηο ηηκέο πνπ πνηθίινπλ από 2293 έσο 2650 Χm. 

 

VES-01 βξίζθεηαη ζην λόηην ηκήκα ηεο FG δηαηνκήο ζρεηηθά κε ηα ηδήκαηα. 

Μεηξήζεηο πξνο ηηο 2 θαηεπζύλζεηο ΒΝ θαη ΑΓ έδεημαλ παξόκνηα απνηειέζκαηα: Ζ 

πξώηε, πνιύ ιεπηό ζηξώκα (1,6 εθαηνζηά πάρνο) αθνινπζείηαη από 1 ζηξώκα 

ρακειόηεξεο αληίζηαζεο (έσο πεξίπνπ 20 m βάζνο) πνπ ηειηθά αθνινπζείηαη από 

έλα επίπεδν αληίζηαζεο. Σν κηθξό TEM πξνθίι κε θαηεύζπλζε ΑΓ έδεημε αθξηβώο ηα 

ίδηα απνηειέζκαηα δειαδή πδξνθόξν νξίδνληα. 

 

VES-02 βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθό ηκήκα ηεο δηαηνκήο CD . Απηή ε πεξηνρή είλαη 

πάλσ ζε ηδήκαηα πνιύ θνληά ζηελ επαθή κεηαμύ θηιιηηώλ/ραιαδηηώλ θαη ηδεκάησλ. 

Δπηιέρζεθε γηα ην ζθνπό απηό θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιύθαηεπζπλόκελεο 

κεηξήζεηο. H VES-02 κε θαηεύζπλζε ΒΝ είρε πνιύ θαιά απνηειέζκαηα. Αληίζεηα ε 

θακπύιε αληίζηαζεο ηνπ VES-02 (κε θαηεύζπλζε ΓΑ) είλαη πξνβιεκαηηθή γηαηί ηα 
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ηειεπηαία ζεκεία κέηξεζεο (όηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέηξεζεο ηα αλαηνιηθά 

θαιώδηα ήηαλ πνιύ θνληά ζηνπο θηιιίηεο/ραιαδίηεο) έδεημαλ ππεξβνιηθά κεγάιεο 

ηηκέο. Όηαλ ηα ζεκεία αθαηξέζεθαλ ην κνληέιν έδεημε ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε ηε 

VES-02 κε θαηεύζπλζε ΒΝ. 

 

 Rock Material Resistivity 
(ohm.m) 

Quaternary sediments ‐ Alluvial deposits (Q2) 
‐ Marine deposits (N2‐Q1) 

‐ Limestones, Marls, Clays, Conglomerates (N1‐N2) 

100‐500 

Neogene sediments 

Phyllite‐Quartzite nappe ‐ Phyllites, quartzites and orthorocks (C3‐T3) 100‐300 

Plattenkalk nappe ‐ Dolomites and dolomitic limestones (T3‐J1) 
‐ Banded recrystallized olomitic stromatolites 

(C3‐T3) 

>1000 

Δηθόλα 5.2.΄Πίλαθαο κε ηηο ηηκέο ηεο αληίζηαζεο γηα δηάθνξα γεσινγηθά πιηθά θαη ηα ππόγεηα 

ύδαηα ηεο κειέηεο όπνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ κεηά από εξκελεία ησλ γεσθπζηθώλ δεδνκέλσλ. 
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 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 
 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 
 

 Ζ κέζνδνο VES έδεημε πνιύ θαιά απνηειέζκαηα ζηε κειέηε ηεο γεσινγηθήο 

δνκήο ηνπ βόξεηνπ ηκήκαηνο ηεο ιεθάλεο ηνπ Γεξνπνηάκνπ, επηβεβαηώλνληαο 

ηα πεηξώκαηα θάζε ζέζεο, ζύκθσλα κε ηνλ γεσινγηθό ράξηε ηνπ ΗΓΜΔ θαη 

ησλ γεσινγηθώλ ηνκώλ. 

 Ζ κέζνδνο ΣΔΜ επαιήζεπζε ηελ κέζνδν VES, θάλνληαο ηελ κειέηε 

πεξηζζόηεξν αμηόπηζηε. 

 Καη νη δύν γεσθπζηθέο κειέηεο πνπ επηιέρζεθαλ είλαη εύθνιεο, θηιηθέο ζηνλ 

ρξήζηε θαη δίλνπλ αμηόπηζηα δεδνκέλα. 
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