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  چکیده

و  یمنابع آب تیریموضوع سبب شده که مد نیخشک واقع شده است و ا مهیخشک و ن يا در منطقه رانیا کشور

به  ینیرزمیسفره آب ز تیوضع یرو بررس شیمطالعه پ. ردیاز آن همواره مورد توجه قرار گ حیصح يبهره بردار

 يلومتریک 7محدوده مورد مطالعه در فاصله حدود . باشد یجهت حفر چاه آب م طهنق نیمحل بهتر نییمنظور تع

محدوده  نیقابل مشاهده در ا ياز عمده واحدها. باشد یم النیشهرستان تالش واقع در استان گ یجنوب شرق

پروفیل دوبعدي با آرایه  4بعدي با آرایه شولمبرژه و سونداژ یک  7، در این محدوده. اشاره کرد ها آبرفتبه  توان	یم

 22از عمق حدود  يحفار يها با در نظر گرفتن الگ يریشارژپذ شیو افزا ژهیکاهش مقاومت و.ونر انجام شده است

آب شور تا  يحاو ینیرزمیوجود سفره آب ز نیو بنابرا باشد یرس م زانیم شیعمدتا در ارتباط با افزا نییمتر به پا

  .گردد ینم ینیب شیمورد کاوش پ عمق

  

  آبرفت، تالشژئوالکتریک، آب زیرزمینی، مقاومت ویژه، شارژپذیري، : هاي کلیديواژه
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Abstract 

Iran is located in arid and semi-arid regions and this issue has caused the management of water 
resources and its proper use to be always considered.The following study examines the 
condition of the groundwater aquifer to determine the location of the best point for drilling 
water wells.The study area is about 7 km southeast of Talesh city located in Gilan province. The 
most visible units in this area are alluvium.In this area, 7 one-dimensional sounding with 
Schulmberger array and 4 two-dimensional profiles with Wenner array were performed. 
Decreasing the resistivity and increasing the chargeability by considering drilling logs from a 
depth of about 22 meters is mainly related to increasing the amount of clay, and therefore, the 
presence of groundwater aquifers containing saline water is not predicted to the depth to be 
explored. 
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  مقدمه    1

بایست  شناسی تکیه کرد و به ناچار می اطالعات زمینتوان تنها بر  بدون تردید براي اکتشاف منابع پنهان زیرزمینی نمی

روش کاربرد مقاومت ویژه الکتریکی، موفقیت زیادي  .به نحوي آثار این منابع بر روي سطح زمین نیز آشکارسازي شوند

 ,.Sudha et al( ، مطالعات مهندسی عمران)Kneisel, 2006( شناسی شناسی آب و مطالعات زمین مشکالت زمیندر حل 

ها و توانایی در  به دلیل سرعت باالي برداشت داده .داشته است)Grellier et al., 2007( و مطالعات زیست محیطی)2009



  

 

و دیگر ساختارها در اعماق  ، دیوارهاها برداشت انبوه نمونه، همچنین مناسب بودن روش مقاومت ویژه در شناسایی حفره

هدف از این مطالعه . هاي زیرزمینی به کار گرفته شده است ترین روش در اکتشاف آب روش به عنوان موفق مختلف، این

روش مقاومت ویژه به دلیل  .باشد بررسی وضعیت سفره آب زیرزمینی به منظور تعیین محل حفر چاه آب می

هاي  روش ژئوفیزیک در مطالعات آب ترین ها، کاربردي هاي صحرایی و تهیه داده هایی نظیر سادگی در برداشت مزیت

 ).Anomohanran., 2013( زیرزمینی است

 

  روش تحقیق    2

این  .باشد	یم النیشهرستان تالش واقع در استان گ یجنوب شرق يلومتریک 7محدوده مورد مطالعه در فاصله حدود 

عمده واحدهاي قابل مشاهده در از . باشدمحدوده در حاشیه غربی دریاي کاسپین واقع شده و جز مناطق آبرفتی می

سونداژ  7بر اساس شرایط موجود در محدوده،  .ها اشاره کرد هاي آبرفتی و مخروط افکنه توان به پادگانهاین محدوده می

 .پروفیل دوبعدي با آرایه ونر طراحی و اجرا گردید 4بعدي با آرایه شولمبرژه و  یک

در این دستگاه . ساخت شرکت پیشگام تجهیز بنیان استفاده شده است IPRSw-888در این مطالعه از دستگاه 

پس  .فرستنده و گیرنده در یک محفظه قرارگرفته و این موضوع باعث سهولت در انجام عملیات صحرایی گردیده است

سازي  دوبعدي وارونبعدي و  افزار یک ها با استفاده از نرم هاي تمامی سونداژها و پروفیل ها، داده از تکمیل برداشت داده

 یکیالکتر ژهیکه محدوده مورد مطالعه از لحاظ مقاومت و دهد	یسونداژها نشان م يبعد کیریحاصل از تفس جینتا .شدند

سونداژهاي برداشت شده در  1شکل  .آمده است 1ها در جدول  مشخصات آنکه  باشد	یم یکیالکتر هیال 4 يدارا

  .دهد محدوده مورد مطالعه را نشان می

  ها در محدوده مورد مطالعه عمق و مقاومت ویژه الیه.1جدول

  
 هاي برداشت شدهسونداژنمودار  .1شکل

  

 ژهیمقاومت و راتییتغ ل،یپروف نیدر ا. دهد را نمایش می اولتغییرات مقاومت ویژه و شارژپذیري پروفیل مقطع  2شکل 

 نیکه ا کند یم دایکاهش پ ژهیمقاومت و يمتر 22از عمق حدود . باشد یمتر م اهم 43تا حدود  17در سطح و عمق از 

 دهید يریشارژپذ ریمقاد يوارون ساز جیاساس نتا بر .باشدبخاطر میزان باالي رس  تواند یم ژهیکاهش مقاومت و

مقدار  يمتر 22تا  16ولت بر ولت بوده و از عمق  یلیم 3 يریمقدار شارژپذ ،يمتر 16که از سطح تا عمق  شود یم

بودن مقدار  نییپا نیا لیدل نیریکه با توجه به محدوده، آب ش باشد یم ریولت بر ولت متغ یلیم 4تا  3از  يریشارژپذ

نیز،  يریمقدار شارژپذ شیافزا نیا. است شیرو به افزا يریمقدار شارژپذ يمتر 22از عمق . باشد یم يریارژپذش

  .باشدبخاطر میزان باالي رس در این محدوده  تواند یم

Station 
S1 S2 S3 S4 

Depth ρ Depth ρ Depth ρ Depth ρ 

layer 1 2 75 3.3 33 3.5 45 1.2 36 

layer 2 4 53 7 23 8.5 23 10 22 

layer 3 13 68 25 49 23 51 26 63 

layer 4  28  19.5  23  19 
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  اول لیپروف) نییپا( يریو شارژپذ) باال( يظاهر ژهیمقاومت و راتییمقطع تغ.2شکل

  

در این پروفیل، تغییرات مقاومت ویژه . دهد را نشان می دوممقطع تغییرات مقاومت ویژه و شارژپذیري پروفیل  3شکل 

تغییرات مقاومت ویژه در عمیق ترین قسمت مقطع نشان . کند متر تغییر می اهم 60تا حدود  20در سطح و عمق از 

 رسهش است که این کاهش مقدار نشان دهنده افزایش متري مقاومت ویژه در حال کا 24دهد که در عمق حدود  می

متري،  22شود که از سطح تا عمق حدود  بر اساس نتایج وارون سازي مقادیر شارژپذیري دیده می. در منطقه است

متري  22، در این پروفیل نیز از عمق اولمشابه پروفیل . باشد میلی ولت بر ولت متغیر می 4تا  2مقدار شارژپذیري از 

در این  میزان رستواند دلیلی بر افزایش  این افزایش مقدار شارژپذیري می. ار شارژپذیري رو به افزایش استمقد

 .محدوده باشد

 
  دوم لیپروف) نییپا( يریو شارژپذ) باال( يظاهر ژهیمقاومت و راتییمقطع تغ.3شکل

 
در این پروفیل، تغییرات مقاومت ویژه . دهد را نشان می سوممقطع تغییرات مقاومت ویژه و شارژپذیري پروفیل  4شکل 

تغییرات مقاومت ویژه در عمیق ترین قسمت مقطع نشان . کند متر تغییر می اهم 55تا حدود  16در سطح و عمق از 

 رسمتري مقاومت ویژه در حال کاهش است که این کاهش مقدار نشان دهنده افزایش  33دهد که در عمق حدود  می

متري،  33شود که از سطح تا عمق حدود  بر اساس نتایج وارون سازي مقادیر شارژپذیري دیده می. ه استدر منطق

در این پروفیل . دهنده آب شیرین در محدوده است میلی ولت بر ولت متغیر بوده که نشان 4تا  3مقدار شارژپذیري از 

تواند دلیلی بر افزایش  زایش مقدار شارژپذیري میاین اف. متري مقدار شارژپذیري رو به افزایش است 33نیز از عمق 

  .در این محدوده باشد میزان رس

 
  سوم لیپروف) نییپا( يریو شارژپذ) باال( يظاهر ژهیمقاومت و راتییمقطع تغ.4شکل

  



  

 

مقاومت  راتییتغ ل،یپروف نیدر ا. دهد یرا نشان م چهارم لیپروف يریو شارژپذ ژهیمقاومت و راتییمقطع تغ 5شکل 

 نیتر قیدر عم ژهیمقاومت و راتییتغ زین نجایدر ا. کند یم رییمتر تغ اهم 62تا حدود  16در سطح و عمق از  ژهیو

کاهش مقدار  نیدر حال کاهش است که ا ژهیمقاومت و يمتر 33که در عمق حدود  دهد یم نشانقسمت مقطع 

که از سطح تا  شود یم دهید يریشارژپذ ریمقاد يوارون ساز جیاساس نتا بر. در منطقه است رس شیدهنده افزا نشان

 نیکه با توجه به محدوده مورد مطالعه ا باشد یولت بر ولت م یلیم 3حدود  يریمقدار شارژپذ ،يمتر 22عمق حدود 

 شیافزا نیا. است شیرو به افزا يریمقدار شارژپذ يمتر 22از عمق  زین لیپروف نیدر ا. باشد یم نیریاز آب ش یناش

 .محدوده باشد نیدر ا رس شیبر افزا یلیدل تواند یم يریمقدار شارژپذ

 

  
  چهارم لیپروف) نییپا( يریو شارژپذ) باال( يظاهر ژهیمقاومت و راتییمقطع تغ.5شکل

  

  گیرينتیجه    3

مشاهده  ژهیمقاومت و رییتغ يمتر 24برداشت شده در منطقه، در عمق حدود  يبعد کی يسونداژها جیبا توجه به نتا

توجه به  با .در محدوده باشدباالتر  مقدار رس آب دار با هیدهنده وجود ال نشان تواند یکاهش مقدار م نیکه ا شود یم

مقدار  شیو افزا ژهیوجود امالح آن، کاهش مقدار مقاومت و لیبه دل طیمح کیدر  میزان رس شیافزا که نیا

 يمتر 22برداشت شده در محدوده از عمق حدود  يدوبعد يها لیپروف ریتفس جیرا به همراه دارد، در نتا يریشارژپذ

استنباط  توان یم نگونهیا تینها در .است افتهی شیآبدار افزا هیمقدار رس ال هیناح نیدر ا. امر اتفاق افتاده است نیا زین

 نییمتر به پا 22از عمق حدود  يحفار يها با در نظر گرفتن الگ يریشارژپذ شیو افزا ژهیکرد که کاهش مقاومت و

 يحاو ینیرزمیوجود سفره آب ز نیو بنابرا باشد یم یشناس نیزم التیرس در تشک زانیم شیعمدتا در ارتباط با افزا

  .گردد ینم ینیب شیپ کاوشآب شور تا عمق مورد 
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