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 چکیده 

اين   داده  مقالهدر  برای  از  مرکزی  استان  در  ضیاآباد  روستای  محدوده  در  شلومبرژه  روش  با  شده  برداشت  های 

عدی و دو  ب سازی يك  حاصل از مدل  يژهوويژه استفاده شده و مقاطع مقاومتعدی مقاومتبعدی و دو  بسازی يك  وارون 

های  ها و انجام تفاسیر بهینه در مورد ساختارسازی دادهپردازش و مدلاند. از اهداف اين پژوهش،  عدی با هم مقايسه شدهب

ويژه ظاهری  های مقاومترايه شلومبرژه، دادهبا استفاده از آ،  مقالهباشد. در اين  های زيرزمینی منطقه میزيرسطحی و آب 

   Zondres2dافزاری با استفاده از نرمبعدی و دو  بعدسازی يك  وارونهای  های صحرايی به کمك روشگیری حاصل از اندازه

. در نهايت با استفاده از نتايج حاصل  شوندپروفیل رسم می  افزار مقاطع ژئوالکتريك برای هرانجام و با استفاده از اين نرم

عدی انجام شده و بهترين محل برای بعدی و دو  بويژه در حالت يك  ها، مقايسه مقاطع مقاومتسازی دادهاز معکوس 

 . اکتشاف آب در منطقه پیشنهاد شده است

 ژئوالکتريك، ضیاآباد، ، مقاطع مقاومت ويژه، اکتشاف آبوارون سازیآرايش شلومبرژه،   های کلیدی:واژه 
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Abstract 

In this article, data taken by the Schlumberger method in the village of ZiaAbad in the Markazi 

Province were used for one-dimensional and two-dimensional inversion of the resistivity and the 

levels of actual resistivity from the one-dimensional and two-dimensional modeling were 

compared. The purpose of this study is to investigate the method of data processing and modeling 

and doling optimal analysis regarding underground structures and underground regional waters. 

In thisarticle using Schlumberger array, apparent resistivity data from the field measurements 

were delineated and, one-dimensional and two-dimensional inversion methods were described 

using ZondRes2D cross software and And with this software, geoelectric sections are drawn for 

each profile. and At the end using the results from the data inversion, the comparison of the levels 

of the resistivity in the one and two dimension levels were made and the best place for the water 

Exploitation were suggested. 
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 مقدمه      1

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

 (.1990و همکاران،  ) تلفورد ويژه الکتريکی استهای آن روش مقاومتاز زير مجموعه باشد که يکی ژئوالکتريکی می

  برای  معمول  هایروش  از  يکی .  باشدمیها  داده  داشتن  با  مدل   پارامترهای   به  رسیدن  معکوس،  سازیمدل  اصلی  هدف 

  روش   با  شده  گیریاندازه  یهاداده  با   شده  زده  تخمین  مدل  از  حاصل  یهاداده  برازش  مدل،  پارامترهای  آوردن  دستب

های زمین  ويژه اليهستین تالش برای پیدا کردن مقاومتنخ (. 1395) قوامی الهیجی و همکاران،  است مربعات   ترينکم

) استفانسکو و    رادران شلومبرژه صورت گرفته استتوسط استفانسکو و ب1930در سال  1های شلومبرژهبا استفاده از داده

  1933وسط اسلیکتر در سال  ها تويژه اليهتمسئله وارون برای محاسبه مقاوم  همچنین اولین روش(.  1930همکاران،  

   (.1933مطرح شد) اسلیکتر، 
 

 روش تحقیق      2
شناسی متعلق به زون ايران مرکزی بوده که به صورت مثلثی در مرکز ايران واقع گرديده  منطقه ضیاآباد از نظر زمین

منطقه مورد مطالعه در مسیر جاده های مثلث فوق به وسیله ارتفاعات احاطه شده است.  است. بخش داخلی و حاشیه
 باشد. می 1شده است که نقشه آن به صورت شکلاراک به فرمهین و در شرق استان مرکزی واقع 

 

 
 

گیری  های مورد بررسی و سونداژهای اندازهنقشه زمین شناسی منطقه ی مورد مطالعه به همراه موقعیت آن در ايران. پروفیل. 1شکل  
 مشخص هستند.شده در روی نقشه 

 
  )ضیاآباد( قبالً بر اساس درخواست شرکت آب و فاضالب روستايی استان مرکزی در   های منطقه مورد مطالعهداده

 (. 1390گیری و برداشت شده است )فريدون قديمی عروس محله اندازه 1390سال 

متر انتخاب گرديده است.    500الکتريکی قائم با فواصل سونداژ الکتريکی حدود    مطالعات ژئوفیزيکی به روش سونداژ
باشد و حداکثر فاصله  (میA-B-C-D-E)  پروفیل ژئوالکتريك  5عدد در راستای    40گیری شده  تعداد سونداژهای اندازه

 متر در نظر گرفته شده است. 600ها  الکترودی فرستنده جريان در آن

داده ابتدا  که  است  صورت  اين  به  کار  نرمروش  در  را  ظاهری  ويژه  مقاومت  انجام    Zondrres2dافزار  های  برای 
و دو  بعدسازی يك  وارون  وارد میبعد ی  مقاومت  در و  نمايیم  ی  اساس  بر  مقاطع  اين  حقیقی اليهنهايت  رسم  ويژه  ها 

  Cو    Aدر ادامه به بررسی پروفیل های    جنوب غربی هستند.  –ها دارای راستای شمال شرقی  گردند. تمام پروفیلمی
 کنیم. بسنده می

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
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 ، در منطقه ضیاآباد مرکزی Aی مقاومت ويژه در طول پروفیل بعدسازی معکوس يك  مقطع مدل. 2شکل  

 

 
 ، در منطقه ضیاآباد مرکزی Aی مقاومت ويژه در طول پروفیل بعدسازی معکوس دو مدلمقطع . 3شکل  

 

دهند.  را نشان می  Aی معکوس ژئوالکتريکی منطبق با پروفیل  بعدی و دو  بعدسازی يك  ( مدل3و    2های باال )شکل

سونداژ حاصل شده و شامل دو بخش آبرفتی و   7يعنی  16و  34-15-14-13-12-11از نتايج سونداژهای  Aپروفیل  

 سنگی است.

ی و  بعدها را به خوبی بازيابی نمايد. در هر دو حالت يك  اليهويژه  ی توانسته است مقاومتبعديك    سازیروش معکوس 

نواحی آبی  مشاهده می کنیم که   یبعددر مقطع يك    شود.ی، فرورفتگی و برآمدگی در اليه زيرين زمین ديده میبعددو  

.  باشد های آبرفتی میاليههت وجود  ترين ناحیه جبه اطراف هستند و در واقع محتمل  تر نسبتويژه کمرنگ دارای مقاومت

متر   2200تا  1400ترين گسترش را در فاصله باشد و بیشمتر می  2400متر تا  1250گسترش اليه آبرفتی از حدود 

ويژه  متری است. در سمت چپ مقطع مقاومت  60اليه آبرفتی نیز  از سطح زمین تا حدود فاصله    باشد. ضخامتدارا می

 باشد. شیب اليه آبرفتی به اندازه کافی واضح نیست.ده وجود سنگ بستر میدهنزياد نشان داده شده نشان

گسترش اليه آبرفتی از فاصله حدود    باشد.درصد می  06/0میزان خطای حاصل    Aصل از پروفیل  دو بعدی حا  مقطعدر  

تر مشهود است. يعنی  کمويژه  ای با مقاومتطقه آبی رنگ، منطقهباشد. در قسمت میانی از منمتر می  2400متر تا  1000

امکان وجود آب در مقايسه با ساير  متری از شروع پروفیل    1900محل    نو در بهتريمتر    2000متر تا    1600از حدود  

 باشد.   متر می  100ترين عمق  آن حدود تر است که بیشنقاط بیش

ی نتايج بهتری نسبت به بعددو  ی بهتر مشخص است. مقطعبعدسازی دو ها و نیز ضخامت آبخوان در مدلضخامت اليه

نمايد که بهترين مکان جهت اکتشاف آب نواحی آبی رنگ در سمت  دهد و همچنین مشخص میدست میی ب بعديك  

 ها است.تر از ساير مکانباشد که ضخامت اليه آبرفتی بیشراست مقطع می
 

 
 ، در منطقه ضیاآباد مرکزی Cمقاومت ويژه در طول پروفیل  یبعديکسازی معکوس مدلمقطع . 4شکل  

 
 ، در منطقه ضیاآباد مرکزی Cی مقاومت ويژه در طول پروفیل بعد دوسازی معکوس مقطع مدل. 5شکل  

 

که  دهند  را نشان می   Cکوس ژئوالکتريکی منطبق با پروفیلی معبعدی و دو  بعدسازی يك  ( مدل5و    4های باال )شکل
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متر    2400گسترش اليه آبرفتی از حدود  در مقطع يك بعدی    سونداژ می باشد.   12طوالنی ترين پروفیل است و دارای  

. البته قابل ذکر است باشدمتر دارا می  3600تا    2700ترين گسترش عمقی را در فاصله  باشد و بیشمتر می  4200تا  

تر نیاز به  را تشخیص بدهیم و جهت اطمینان بیش  توانیم ضخامت و گسترش اليهکه در اينجا به صورت حدودی می

  70باشد. عمق اليه آبرفتی نیز از سطح زمین تا حدود فاصله ی میبعدسازی دو مشاهده و تفسیر مقطع حاصل از وارون 

باشد. شیب اليه دهنده وجود سنگ بستر میويژه زياد نشان داده شده، نشانتمتری است. در سمت چپ مقطع مقاوم

 آبرفتی در اينجا نیز به اندازه کافی واضح نیست.

برفتی  ترين ضخامت اليه آباشد. بیشمتر می  3600تا    2400گسترش اليه آبرفتی از فاصله حدود  در مقطع دو بعدی  

ترين  ترين ضخامت اليه آبرفتی مربوط به سونداژهای میانی و کمست. بیشقابل مالحظه امتر    3400تا    2800در فواصل  

اساس اين مقطع مستعدترين منطقه دارای آب و   ضخامت آن مربوط به سونداژهای ابتدايی و پايانی است. بنابراين بر

ضخامت تقريبی    باشد. اين منطقه دارایمتری از سمت چپ می  2400تا    2000ی  در فاصله   بهترين مکان جهت حفر چاه

 باشد. متر می 400متر و گسترش حدود   80

ی نتايج  بعدی بهتر مشخص است. مقطع دو  بعدسازی دو  ها و نیز ضخامت آبخوان در مدل ضخامت اليه   در اينجا نیز،

نمايد که بهترين مکان جهت اکتشاف آب نواحی آبی  چنین مشخص میدهد و همی بدست میبعدبهتری نسبت به يك 

ها  ها است. بازه تغییرات مقاومت ويژهتر از ساير مکانباشد که ضخامت اليه آبرفتی بیشمت راست مقطع میرنگ در س

تری از  ست و اين نشان دهنده تغییرات بیشتر ای بیشبعدی متفاوت است و اين بازه در مقطع دو بعدی و دو بعددر يك 

 . باشد میسازی ها و دقیق تر بودن اين مدلويژهمقاومت

 گیری نتیجه      3

ها را تقريباً به خوبی ه اليهويژ، مقاومتآبادهای منطقه ضیا دادهی  بعدی و دو  بعدسازی يك  دست آمده از مدلهای بهپاسخ

دهد و  های پیچیده زيرسطحی را نتیجه میی اطالعات عمقی محدودی از ساختاربعدسازی يك است. مدل آوردهدست ب

دست آورد و  ی ببعدسازی يك  توان يك تفسیر مقدماتی از نتايج مدلرا به طور کامل نشان دهد، اما میتواند نتايج  نمی

ی انجام  بعدی و يا سه  بعدسازی دو  گیری و تفسیر بهتر از ساختارهای زير سطحی، بايد مدلدست آوردن نتیجه ب  برای

می توان  باشد کهمی Aمتری از شروع پروفیل  1900فاصله  محل جهت حفر چاه در اولويت اول، داد. در نهايت بهترين

نیز چاهی به عمق    Cپروفیل شماره    از شروعمتر    3000متر حفر کرد و همچنین در فاصله حدود    100قچاهی به عم

 متر می تواند حفر شود. 80
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