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 چکیده  

در مسیر جاده اراک به فرمهین و در شرق استان مرکزی واقع شده است که نام    مقالهقه مورد مطالعه در اين  منط

با استفاده    های صحرايیداده  .استه زون ايران مرکزی  بشناسی متعلق  باشد. اين منطقه از نظر زمین محلی آن ضیا آباد می

سازی اند. پس از وارون هبدست آمد  يه شلومبرژهآرا  باشد و باهای پرکاربرد ژئوالکتريکی میويژه که از روشروش مقاومت  از

  همچنین  و پروفیل طراحی شده در اين محدوده    5و بدست آوردن مقاطع    Zondres2dافزار  توسط نرم  صحرايیهای  داده

وضعیت اليه    در نهايت  انطباق آنها،و    جريان  ويژه ظاهری برای فواصل الکترودی مختلفمقاومتهم  های  نقشه   ترسیم

 . ه استنقاط امیدبخش جهت حفاری پیشنهاد گرديد آبدار موجود در منطقه بررسی و

 ، ضیا آباد ، مقاطع مقاومت ويژه، اکتشاف آبسازیوارون ومت ويژه ظاهری،  آرايش شلومبرژه، مقا: های کلیدیواژه 
 

2D geoelectric study for water exploration; case study 
 

2, Mohsen Khodabakhshi1Khani Mahtab 

 

M. Sc, Razi University, m.kh.razi.physics@gmail.com1  

Company, mohsen.khodabakhshi7@gmail.com Bonyan Tajhiz M. Sc, Pishgam 2 

 

Abstract 

The study area in this article is located on the Arak road to Farmahin Road, east of Markazi 

province. Its local name is Zia Abad.The area is geologically part of the Central Iran Zone.Field 

data were obtained by resistivity method which is one of the most used geoelectric methods with 

Schlumberger array.After inversion the field data obtained by Zondres2d software and get 

sections of 5 profiles designed in this area and also drawing equal apparent resistivity maps for 

different current electrode distances using Oasis montaj software and their conformity, finally, 

the status of aquifer layer in the area was investigated and promising points for drilling were 

proposed. 
 
Keywords:  Schlumberger  array, apparent resistivity, inversion, resistivity section, water 

exploitation, Zia Abad 

 

 مقدمه      1

مهم از  يکی  روشامروزه  روشترين  از  استفاده  هیدروژئولوژيکی،  اکتشافات  در  روشها  ويژه  به  ژئوفیزيکی  های  های 

ويژه به دلیل هزينه  الکتريکی است. روش مقاومت  ويژههای آن روش مقاومتاز زير مجموعه باشد که يکی  ژئوالکتريکی می

روش کم ساير  به  نسبت  زيرسطحی  تشکیالت  الکتريکی  هدايت  دادن  نشان  بهتر  و  مسائل تر  از  وسیعی  طیف  در  ها، 

 ( 1395) قوامی الهیجی و همکاران، تر مورد استفاده قرار گرفته است.کاربرد داشته  و تاکنون نیز بیش زيرزمینی

بنخ مقاومتستین تالش  پیدا کردن  دادهويژه اليهرای  از  استفاده  با  توسط    1930در سال    1های شلومبرژههای زمین 

_____________________________________________________________________________________ 
1.Schlumberger 
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مسئله وارون   همچنین اولین روش  (.1930برادران شلومبرژه صورت گرفته است) استفانسکو و همکاران،  استفانسکو و  

د  ، کوفو1970در سال    (.1933)اسلیکتر،    دمطرح ش  1933ها توسط اسلیکتر در سال  ويژه اليهبرای محاسبه مقاومت

از آن زمان به بعد با پیشرفت رياضیات   (. 1970) کوفود،  های زمین ارائه کردويژه اليهروشی سريع برای بازيابی مقاومت

رايانه علوم  روشو  داده ای،  تفسیر  برای  مختلفی  مقاومتهای  دهههای  در  شدند.  ارائه  هم    1990و    1980  هایويژه 

های  ويژه، روابط رياضی برای ديگر روشاند. همزمان با پیشرفت در روش مقاومتدر اين زمینه ارائه شده  های مفیدیمقاله

آزمايی جهت ارزيابی  های ژئوالکتريك و چاه( با استفاده از روش 2002ژئوفیزيکی هم پیشرفت کردند. فرولیش و يوريش )

 (. 2002)فرولیش و يوريش، برای يك منطقه صنعتی در کنار يك ساحل استفاده کردندهای زيرزمینی کیفیت آب 

 

 روش تحقیق      2

شناسی متعلق به زون ايران مرکزی بوده که به صورت مثلثی در مرکز ايران واقع گرديده  منطقه ضیاآباد از نظر زمین
ه است. منطقه مورد مطالعه در مسیر جاده های مثلث فوق به وسیله ارتفاعات احاطه شداست. بخش داخلی و حاشیه

 (. 1390 ،اراک به فرمهین و در شرق استان مرکزی واقع شده است )فريدون قديمی عروس محله

شناسی   های زمینواحد  غرب،شود. به سمت  شناسی مشاهده میمورد مطالعه سه سازند سنگی زمین  در محدوده 
ای مورد  هباشد. بر روی واحدواحد اسلیت و ماسه سنگ ژوراسیك  میواحد در محدوده،    ترينگردند. قديمیتر میقديمی

ای و خرد شدهکرتاسه و مارن آهکی کرتاسه را اشاره نمود. از نظر پتانسیل آبی واحد مارن نظر واحد آهك مارنی توده
اما واحد آهك مارنی توده ای و   آهکی کرتاسه و واحد اسلیت و ماسه سنگ ژوراسیك دارای پتانسیل آبی ضعیف هستند

  های غیر قابل نفوذ قرار دارند دارای پتانسیل آبی خوبی هستند. واحد اخیر به دلیل رد شده کرتاسه که در بین واحدخ
ها به همراه آبرفت روی آن  های تراورتنی در داخل آبرفتردشده و دارا بودن عدسیگسل خوردگی و قرارگیری در زون خ

 (. 1385، آبی مناسبی است )آقانباتی علیدارای پتانسیل 
مطالعه  هداد مورد  منطقه  درسال  های  مرکزی  استان  روستايی  فاضالب  و  آب  شرکت  درخواست  اساس   1390بر 

در اين مقاله با استفاده    های مورد استفادهداده  (.1390عروس محله  گیری و برداشت شده است )فريدون قديمی  اندازه
 ويژه ظاهری مقاومتهای هم  نقشه   Oasis montajافزار  سازی و همچنین با استفاده از نرم ارون و  Zondres2dافزار  از نرم 

فاصله    بیشینه   AB=600mاند.ها با استفاده از روش مقاومت ويژه و آرايه شلومبرژه بدست آمدهاند. اين دادهرسم شده
می جريان  الکترودهای  تعدادبین  شده  گیراندازهسونداژهای    باشد.  راستای    40ی  در   پروفیل   5عدد 

(A-B-C-D-E ) نشان داده شده استگیری شده های اندازهموقعیت سونداژها و پروفیل 1باشد. در شکلمی. 
 

 
 

 در منطقه ضیاآباد A,B,C,D,Eهایسونداژ با آرايش شلومبرژه در راستای پروفیل 40. موقعیت 1شکل

های  از دادهها با استفاده  اين شکلها، بهترين آنها در متن مقاله آورده شده است.  با توجه به تعداد باالی مقاطع و نقشه 

مقاومت  ويژه است. در اينجا    ت از مقاومتاند. هر رنگ نشان دهنده يك مقدار متفاودست آمدهمقاومت ويژه ظاهری ب

نشان داده شده    2مانطور که در شکله  زرد و باال با رنگ قرمز قابل مشاهده است.ويژه کم با رنگ آبی، متوسط با رنگ  
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پروفیل   از  آمده  بدست  پروفیل شاهد مقاومت ويژه کمتری هستیم که   Aاست در مقطع دوبعدی  انتهايی  در قسمت 

 تواند نشان دهنده وجود اليه آبدار باشد. می

 

 Aمقطع بدست آمده از پروفیل .2شکل

متری وضعیت اليه آبدار موجود در   100و    80های  ويژه ظاهری به ازای فاصله الکترودی جريان هم مقاومت  هاینقشه 

می نشان  شده  ذکر  الکترودی  فواصل  به  توجه  با  را  )شکلمنطقه  نقشه4و3های  دهد  در  مقادير  (.  آمده  بدست  های 

ها و مقاطع بدست آمده از  شود. اين نقشهويژه کمتری در بخش شرقی منطقه نسبت به بخش غربی مشاهده میمقاومت

 کنند. نتايج يکديگر را تايید می Cو   Aهای سازی پروفیلوارون 

 

 متر  80نقشه هم مقاومت ويژه ظاهری با فاصله الکترودی جريان . 3شکل  

 

متر 100 جريان  یفاصله الکترود با مقاومت ويژه ظاهری هم نقشه  .4شکل
 

ويژه  ( مقاومت)بخش شرقیاست که نیمه انتهايی پروفیل    مطلب  نشان دهنده اين  Cمقطع دو بعدی بدست آمده از پروفیل  

الزم به ذکر است با توجه به    (.4تواند حاکی از وجود اليه آبدار در اين ناحیه باشد )شکلدارد که می  در عمق  کمتری

شود که سنگ کف در بخش ابتدايی پروفیل در اعماق کمتر و نزديکتر به مشاهده می  Cمقطع بدست آمده از پروفیل  

 سطح زمین نسبت به نیمه انتهايی پروفیل قرار دارد.
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 باشد. قابل قبول می C نتايج بدست آمده از مقطع پروفیل 4و  3های وجه به اطالعات بدست آمده از شکلبا ت

 

Cمقطع دوبعدی بدست آمده از پروفیل  . 4شکل
 

 گیری نتیجه      3

در اعماق کمتری قرار   ديده شد سنگ کف در بخش غربی و ابتدايی پروفیل  Cو    Aهای  همانطور که در مقاطع پروفیل

ويژه کمتری در نیمه تشود. همچنین مقادير مقاومويژه ظاهری نیز ديده میم مقاومتهای هدارد که اين نکته در نقشه 

های بدست آمده، وجود يك اليه آبدار در دو پروفیل  شود. پس از انطباق مقاطع و نقشهر دو پروفیل مشاهده میشرقی ه

A    وC    متری از ابتدای پروفیل    1900تايید شد و در نهايت يك چاه در فاصلهA  متر و يك چاه در فاصله    100  تا عمق

 باشند.متر نقاط امیدبخش جهت حفاری می  80تا عمق حدود  Cمتری از ابتدای پروفیل   3000حدود 

 

 

 

 منابع 
 شافات معدنی کشور.زمین شناسی ايران، سازمان زمین شناسی و اکت 1385آقانباتی،  علی، 

 ، مطالعات ژئوالکتريك مجتمع خنجین. 1390قديمی عروس محله، فريدون.، 
تبار فرزاد.، طالبی، محمد.، کرجی، محسن.، دهقانی، امان اهلل.،    قوامی الهیجی، محمود.، اسالم کیش، تیمور.، شیرزادی

 ، انتشارات نهر دانش. IP&RSهای قطبش القايی و مقاومت ويژه الکتريکی  ، هیدروئوفیزيك با استفاده از روش 1395
Frohlich, R. K., and Urish, D. W., 2002, The use of geoelectrics and test wells for the assessment of 

groundwater quality of a coastal industrial site, Journal of Applied Geophysics, 50, 261- 278. 

Koefoed, O., 1970, A fast method for determining the layer distribution from the raised kernel function in 

geoelectrical sounding, Geophysical Prospecting, 18, 564-570 

Slichter, L.B., 1933, The interpretation of the resistivity prospecting method for horizontal structures, 

Physics, 4, 307-322. 

Stefanesco, S., and C. and Schlumberger, M., 1930, Sur la distribution BlectriquePotentielleautour d 

uneprise de terreponctuelledansun terrain a couches horizontals homogenesetisotropes, Journ. De Phys. 

Et du Radium, 7, 132-140. 


