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  چكيده 
از نشت هيدروكربن در  ناشي يمحدوده آلودگ نييبه منظور تع كيمطالعات ژئوفيزيك به روش ژئوالكترهدف اصلي اين مقاله 

برداشت يك بعدي، دو بعدي مقاومت ويژه  ،يآلودگ ينظور بررسمرحله اول به م در .آلوده در جنوب تهران مي باشدچاه حوالي 
ماه  شش ودابعد از گذشت حد. شد هيته يتحت عنوان نقشه آلودگ يصورت گرفت و نقشه ا پتانسيل خودزاالكتريكي و روش 

با  .ه شدگرديد و نقشه جديد آلودگي تهيانجام  Time-lapseبرداشت به روش ،ديجد گيآلود جديد محدوده نييهدف تع با
. مساحت آلودگي و كاهش گستره آلودگي با گذشت زمان و پمپاژ چاه آلوده مشخص شد, مطالعات انجام شده در اين محدوده

مساحت با گذشت زمان  به بيان ديگر باشد،هاي هيدروكربني ميبيانگر عقب نشيني آلودگيهاي آلودگي اساس، نقشهبراين
 . كاهش يافته است منطقه آلوده

  . Time-lapse,يهيدروكربنآلودگي ،زاخودپتانسيل  مقاومت ويژه الكتريكي، ،ژئوفيزيك :هاي كليديواژه
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Abstract 
The main objective of this paper is to study geophysical studies by using geoelectric method to determine the 
extent of contamination area caused by hydrocarbon leakage near to a contaminated well in southern Tehran. In 
the first stage, one-dimensional, two-dimensional resistivity and self-potential acquisition were carried out to 
study the pollution area then contamination map was prepared. After about six months, the time-lapse method 
was taken to create new contamination map. In the research, the extent of contamination and the reduction of the 
spread of contamination over time were determined. By comparing contaminations map, it was reveal that over 
time, the area of the contaminated area has declined.  
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  مقدمه    ١

جهت بررسي خاك ها و آب هاي زيرزميني آلوده از روشهايي هستند كه روش هاي الكتريكي  از جمله روش هاي ژئوفيزيكي 
با  .)٢٠١٧برازر، ( ه استمقرون به صرف اريبس زين نهيكه به لحاظ هز گيرد،مورد استفاده قرار ميشده توسط هيدروكربن ها 

و روش  استفاده از سونداژزني الكتريكي و تفسير يك بعدي داده ها مي توان محل آلودگي در مناطق مورد بررسي را تخمين زد
زاگاال و همكاران، (هايي هستند كه براي تصديق مطالعات مي توان بكار گرفت توموگرافي الكتريكي و پتانسيل خودزا نيز روش

چاه نزديك به محل نشت هيدروكربن آلوده شده بگونه اي است كه طعم، بو و رنگ آب تغيير كرده آب  ,ر اين بررسيد). ٢٠١٢
 ليپتانس به منظور مشخص شدن گسترش آلودگي از روش هاي سونداژزني يك بعدي، توموگرافي الكتريكي و همچنين. است

،  و در )٢٠١٢زاگاال و همكاران، (يجاد مقاومت ويژه باال مي شود جديد سبب ا يدروكربنيه يها يآلودگ .استفاده گرديدخودزا 
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ماه از نشت  نياز گذشت چند پسبنابراين . شوند يرا سبب م نييمقاومت پا صورتي چندين ماه از نشت آلودگي گذشته باشد
ه به عنوان مناطق با به گونه اي كه مناطق آلود .)٢٠٠٠سايوك، (كند  يم جاديرا ا يكم مقاومت يزونها يآلودگ ،يآلودگ

سنگ كف ت ويژه الكتريكي اليه هاي آبرفتي، به منظور تعيين گستره تغييرات مقاوم .مقاومت ويژه پايين تخمين زده مي شوند
برداشت  متر١٢٠٠تا حداكثر) AB(سونداژ الكتريك با طول فرستنده جريان  ١٤٧عداد ت، مورد مطالعهو مناطق آلوده در محل 

در مرحله بعدي پس از پمپاژ چاه آب آلوده در فاصله زماني . صورت گرفت SPپروفيل، برداشت  ٤طول  همچنين در .گرديد
شش ماه، جهت بررسي كاهش ميزان آلودگي باقيمانده در محل، چندين سونداژ در محدوده آلودگي گزارش شده بر روي 

   .وده آلودگي جديد مشخص گرديدمحد, سونداژهاي قبلي برداشت شد و با توجه به روند منحني هاي سونداژ 
 
  روش تحقيق    ٢

استخراج و  نياز اعماق زم يآل باتيبا ترك يافتد، در اصل ماده ا ياتفاق م نيسطح زم يكربن بر رودرويكه نشت ه يهنگام
مان كه ه يكروبيم تيفعال كياز  ييفرآورده نها گريد انيبه ب. آورده شده است نيمتفاوت به سطح زم باتيدر قالب ترك

قرار خواهد گرفت كه  ييها سميكرواورگانيم اريمنتقل شده و در اخت نيزمبه سطح  نيباشد، از اعماق زم يم دروكربنيه
انتشار با توجه  يالگو نيدر سطح زم ندهياثر نشت آال در .دهند يمورد استفاده قرار م ييماده غذا كيرا به عنوان  دروكربنيه

   .افتد يحدوده آلوده شده اتفاق مدر م يشناس نينوع خاك و عوارض زم
از بررسي كليه سونداژهاي برداشت شده و بادرنظر  .منطقه مورد نظر در جنوب شرقي تهران واقع گرديده استدر اين مطالعه، 

مي  ١به شرح جدول  مورد مطالعهگرفتن اطالعات زمين شناسي، گستره تغييرات مقاومت ويژه الكتريكي اليه ها در محل 
  . نمايش داده شده است ١چنين چند نمونه از سونداژهاي برداشت شده در شكل هم .باشد

  
  در محدوده مورد مطالعه گستره مقاومت ويژه الكتريكي اليه ها .١ جدول

  سونداژ نمونه  )اهم متر(مقاومت ويژه الكتريكي غالب   اليه
  Q2  20-80  A-4  رسوبات آبرفتي

  Q1  70-80  B-28رسوبات آبرفتي احتماال آّبدار
  Cd  40-100  A-4زون خشك آلوده

  Cd1  35-45  B-5 زون خشك احتماال آلوده
  Ca  30-40  A-4آبخوان آلوده
  B  60-80  A-4سنگ كف

  

 

      

 A-4, B-5,B-28نمونه سونداژهاي برداشت شده . ١ شكل

 
برداشت  Bبروي پروفيل لعه بيشتر، جهت مطا ،)٢(شكل پروفيل دوبعدي هاي سونداژ زني يك همچنين با توجه به برداشت

روند ( باشدقرائت مي ١٦٦٤متر برداشت شده است كه شامل  ٥٠و  ٤٠،٣٠،٢٠گامهاي دايپل با -اين پروفيل بروش دايپل. شد
رنگ در مقطع وارون شده پروفيل دوبعدي از طيف رنگي قرمز تا سياه. )جنوب شرقي مي باشد- اين پروفيل بصورت شمال غربي

در مقطع كاهش مقاومت  ٧٥٠تا  ٦٥٠در متراژ  .شده استاهم متر استفاده  ٢٠٠تا  ١يش مقادير مقاومت ويژه بين براي نما
اهم متر نمايش داده شده است كه  احتماالً كاهش مقاومت بعلت عبور كانالهاي  ١٣تا  ٥ويژه با پربندهاي قرمز با مقاومت ويژه 

قاومت بين متر نيز پربندهاي مقاومت ويژه از حالت افقي خارج شده اند و با رنگ سبز و م ١٠٠٠تا  ٩٠٠در متراژ . آب است

A-4

 
A-4 A-4

 
B-5 B-28 I (A) I (A) I (A) 
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متر نيز ناهنجاريهاي  ١٤٠٠تا  ١٢٥٠در متراژ . اهم متر نشان داده مي شوند كه احتماالً بدليل آلودگي قديمي است ٥٠تا  ٢٩
تا  ٢٠متر در باالي پربندهاي سبز با مقاومت  ٩٥٠اهم متر در تراز  ١٦٠تا  ٨٠بوجود آمده و حضور پربندهاي آبي با مقاومت 

   .بيانگر آلودگي ناشي از فاز بخار هيدروكربن مي باشداهم متر احتماالً  ٥٠
 

 
  پروفيل دو بعدي برداشت شده. ٢ شكل

 

دوباره به روش تهيه نقشه آلودگي جديد سونداژهايي آلودگي و  بعد از گذشت حدوداً شش ماه به منظور تعيين مرز جديد
Time-Lapse در  .انجام شداي برداشت قبلي، اندازه گيري جهت افزايش دقت در برداشت، دقيقاً بروي همان ايستگاهه

اين اليه مويد . اليه اي با كاهش مقاومت ويژه و روند نزولي هستيم توسط بيضي شاهددر قسمت مشخص شده  C-3منحني 
شت بردا C-3در محل سونداژ  KN-23بعد از حدود شش ماه سونداژ  . مي باشد C-3حضور آلودگي در آبخوان محل سونداژ 

اين تفاوت كه اليه . مي باشد C-3مشابه روند منحني سونداژ   KN-23مي شود روند منحني همانگونه كه مالحظه . شده است
حضور ندارد و در واقع بعد ازگذشت شش ماه اليه ي آلوده در باالي   KN-23ي مشخص كننده ي آلودگي در منحني سونداژ 

  . آبخوان از بين رفته است
  

      
  )KN-23(بعد از فاصله زماني حدوداً شش ماه  C-3 منحني سونداژ، (C-3)داژ الكتريكي منحني سون. ٣ شكل

  

كه بصورت محلي در زير زمين توسط فعاليت هاي الكترو  ،روش پتانسيل خودزا شامل اندازه گيري پتانسيل الكتريكي است
اشت پتانسيل خود زا در منطقه مورد مطالعه حاصل از بردنمودار  ٤شكل  .شيميايي، الكتروسينتيك و يا هر دو ايجاد مي شود

در نمودار رسم شده از برداشت پتانسيل خودزا در طول اين خط شاهد دو پيك مينيمم هستيم و در طول  .دهديمرا نمايش 
ين با پياده كردن ا. اين پروفيل در دو محدوده پتانسيل خودزا به مقدار كميته خود ميرسد كه ميتواند بيانگر آلودگي باشد

متري  ١٠٠٠-٩٠٠متراژهاي متوجه مي شويم كه پيك اولي بروي  ٢با مقطع دوبعدي شكل پروفيل بروي زمين و مقايسه آن 
احتماالً اثر كه  گيردقرار ميمقطع  ٧٥٠-٦٥٠متراژ و دومين پيك كمينه در محدوده است، تراكم آلودگي مقطع كه بيانگر 

  .شده است SPعبور كانال آب باعث كاهش 
  

  
  )منحني آبي نماينگر نمودار برداشت و منحني سبز بيانگر درونيابي(نمودار خط برداشت بروش پتانسيل خودزا . ٤ كلش
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اين نقشه نشان . نمايش داده شده است ٥آن در شكل  نقشه نشان دهنده نواحي آلودگي و مساحت تقريبي محدوده آلوده
به  مساحت تقريبي آلودگي، باشدمي و بعد از حدود شش ماهيه دهنده چگونگي گسترش آلودگي بر مبناي برداشت هاي اول

  . باشددر مرحله اول و دوم برداشت مي متر مربع ٢٢٠.٨٢٦و١.٠٣٢.٨٥٩ حدوددر  ترتيب
  

  

 

 

 

 

 

  )راست( Time-lapseبعد از بررسي به روش ، )چپ(در بررسي اوليه محدوده مورد مطالعه محدوده آلودگي در  .٥ شكل

  

  گيريهنتيج    ٣
مقاومت ويژه اندكي از حالت افقي  نمودارها، با توجه به نتايج بدست آمده از سونداژهاي مقاومت ويژه الكتريكي، در بعضي

 قديميهاي هاي قديمي و يا عبور كانالد كه اين امر بعلت وجود آلودگييابخارج شده و مقدار مقاومت ويژه ظاهري كاهش مي
مبين يك زون احتماالً آلوده  هادر امتداد پروفيلاهم متر،  ٥٠تا  ٤٠اي با مقاومت ظاهري مابين روند نموداره. است در منطقه

نتايج مقطع حاصل از برداشت دو بعدي با نتايج بدست آمده از تفسير در اين تحقيق،  .حاوي مواد هيدروكربني مي باشد
ون شده برداشت دوبعدي مشاهده مي شود كه در متراژ بطوريكه در مقطع وار ،باشديكسان ميتقريباً سونداژهاي الكتريك 

، همچنين هاي آب استكاهش بعلت عبور كانالاين احتماالً  كه گرددمشاهده ميدر مقطع كاهش مقاومت ويژه  ٧٥٠تا  ٦٥٠
شش ماه بعد از گذشت حدوداً عمليات برداشت در مرحله بعدي . مي باشددر اين محدوده داراي مينيمم مقدار خود  SP مقدار

 نيز هااين برداشت. برداشت شديه نقشه آلودگي جديد، سونداژهاي بر روي نقاط قبلي به منظور تعيين مرز جديد آلودگي و ته
 .باشددر منطقه ميبيشتر آلودگي  وكاهش بيانگر عقب نشيني
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