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 چکیده
هاي ساحلي باعث افت سطح آب، كاهش هاي زيرزميني آب خوانبرداشت بي رويه از آب

شود كه اين امر باعث شوري ها ميمنابع و پيش روي آب شور به داخل آب خوان دهيآب

نفوذ  . در اين پژوهش،گرددبرداري نزديك به نوار ساحلي ميهاي بهرهچاه ها و آلودگيآب

هاي هيدروژئوشيميايي، ژئوالکتريك و دورسنجي شور به آبخوان اروميه با استفاده از روشآب

هاي پمپاژ موجود ترين فاصله از چاهسونداژ در نزديك 61بنابراين مورد بررسي قرارگرفت. 

هاي روشنايي،  پوشش و ساير شاخص SIدر منطقه برداشت شد. با استفاده از شاخص كمکي 

و  ECتوان ( ميWIهاي توپوگرافي شيب، جهت شيب و شاخص خيسي)و شاخص گياهي

 بيني كرد.ويژه را پيشبه طبع آن مقاومت

 .EC  - SI -دورسنجي –ژئوالکتريك  -شوريکلمات کلیدی: 
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 میثم داودآبادی فراهانی 

 

 نویسنده مسئول

 میثم داودآبادی فراهانی 

های ژئوالکتریکی، دورسنجی و هیدروژئوشیمیایی تلفیق داده

 )مطالعه موردی( هاشور به آبخوانبرای بررسی نفوذ آب
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 مقدمه

 ياستانداردها شيو افزا تيجمع يجهاناند. رشد داده يجهان را در خود جا تياز جمع يهستند كه درصد قابل توجه يسواحل از مناطق

زيرزميني  هايبرداشت بي رويه از آب. است دهيگرد يساحل يهااز آبخوان شتريتقاضا و بالتبع آن، برداشت آب ب زانيدر م شيسبب افزا يزندگ

د كه اين امر باعث شوري شوها ميمنابع و پيش روي آب شور به داخل آب خوان دهيهاي ساحلي باعث افت سطح آب، كاهش آبآب خوان

اي هيدروديناميکي پيچيده هاي ساحلي يك فرآيندگردد. نفوذ آب شور به سفرهبرداري نزديك به نوار ساحلي ميهاي بهرهچاه ها و آلودگيآب

ميزان اختالط به گيرد. موقعيت و چگالي متفاوتي هستند، صورت مي ها واست كه در اثر حركت آب شور و آب زيرزميني كه داراي و يژگي

يزان م توان به نسبت چگالي آب شور به آب زيرزميني، تغيير رژيم جريان آب زيرزميني،از آن جمله مي عوامل مختلفي بستگي داشته كه

 ريتاث يساحل يهاآب شور در آبخوان يشرويدر پ ياديعوامل ز .]2و  6[تخليه از آب زيرزميني و ميزان پراكندگي طولي و عرضي اشاره كرد

  شده است. يعوامل بررس نياز ا يبرخ قيتحق نيدارند كه در ا

در سطح  يعيصورت طب به كه باشديم يکيالکتر يقو ياز رساناها يکيدر زمره  يينپا ياربس يکيآب شور با دارا بودن مقاومت الکتر

توان به اين، تغيير از آب شيرين به آب شور را ميباشد. بنابرمييي باال يکيمقاومت الکتر يدارا يرين. در مقابل، آب ششوديم يافت ينزم

هاي مبتني بر مقاومت الکتريکي مورد ارزيابي قرار داد. در واقع، تفاوت آشکار بين مقاومت محيط متخلخل اشباع آساني و با استفاده از روش

ها اين روش. ]3[نظر قرار گيرد ي مرز شوري مدهاي الکتريکي به عنوان انتخابي مناسب در بررسشود كه روشاز آب شور يا شيرين موجب مي

هاي گيريو اندازه ]7و  1[2روش مقاومت عبوري جريان مستقيم، ]5و  4[6روش سونداژ مقاومت الکتريکي جريان مستقيم ؛شامل

هاي مطالعه نفوذ آب شور ترين روشيکي از مناسب 4با آرايه اشالمبرگر (VES)3باشد. سونداژهاي الکتريکي قائممي ]9و  8[الکترومغناطيسي

باشد. در متد مقاومت ويژه؛ با آرايه اشالمبگر جريان الکتريکي معموال از دو هاي ساحلي و شناسايي خصوصيات هيدرولوژيکي آن ميبه آبخوان

مي توان  6( و سپس با توجه به رابطه 6شکل الکترود به زمين تزريق شده و توسط دو الکترود ديگر اختالف پتانسيل اندازه گيري مي گردد )

 مقاومت ويژه ظاهري را به دست آورد.

 

 
 آرایش اشالمبرگر -1شکل 

 

(6) 
ρ =

∆v

I
× k 

 شدت جريان مي باشد.  Iاختالف پتانسيل و Δv فاكتور هندسي، kمقاومت ويژه ظاهري،  ρكه در اين رابطه 

با استفاده از اين آرايه مي توان از نسبت اختالف پتانسيل و شدت جريان اندازه گيري شده در سطح، كميتي به نام مقاومت ويژه ظاهري 

؛ جريان به عمق هاي بيشتري نفوذ مي كند، مقاومت ويژه ظاهري نيز تغيير خواهد كرد. ABرا به دست آورد. از آنجا كه با افزايش فاصله 

يير بستگي به ويژگي هاي الکتريکي اليه هاي زير زميني دارد، از تحليل مقاومت ويژه ظاهري براي عمق نفوذ هاي مختلف مي روند اين تغ

 توان به اليه بندي زيرزميني و بي هنجاري هاي موجود در آنجا پي برد و مقاومت ويژه اليه هاي مختلف را به دست آورد.

طي  93ك مرحله و تقريباً همزمان با افزايش برداشت آب زيرزميني از آبخوان در تابستان در ي كه VES هايداده بررسي ازدر اين 

توسعه كشاورزي و برخي ساخت و سازها  .استفاده گرديد شده، آوري جمعشناسي و اكتشاف مواد معدني كشور طرح تحقيقاتي سازمان زمين

                                                           
1Direct current resistivity soundings(DC) 
2Direct current resistivity traversing 
3Vertical electrical sounding 
4Schlumberger configuration 
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بيني شده است و به اين ترتيب نقاط سونداژ برداشت شده دقيقاً بر پيشدر مناطق  VESدر محدود مطالعاتي مانع از برداشت برخي نقاط 

هاي پمپاژ موجود در منطقه ترين فاصله از چاهسونداژ در نزديك 61زيرزميني منطبق نشده است. در هر صورت برداري آبهاي نمونهچاه

 ده است. انجام ش  IPI2WINافزاريسته نرمب ( درaρ)هاي مقاومت ظاهريداده پردازش و تفسير(. 6برداشت شده است)جدول 

ت رسوبي و سنگي آبخوان از مناطق ساحلي به سمت مناطق داخلي به درستي مشخص الدر اين محدوده، پيوستگي ساختارها و تشکي

شده از سازندهاي آوري عات جمعالويژه در مناطق ساحلي آبخوان اروميه با استفاده از اطباشد. واحدهاي زيرسطحي رسوبي و سنگي بهنمي

. بنابراين، تغيير مقاومت الکتريکي ثبت شده در اين مناطق به قرار گرفتشناسي، مطالعات پيشين و بازديدهاي صحرايي مورد ارزيابي زمين

احلي شناسي در اين منطقه ستوزيع مقاومت الکتريکي و متعاقب آن مواد زمين(. 2)جدول واحدهاي سنگي و رسوبي متنوع ارتباط داده شد

 .تواند در بررسي وضعيت نفوذ آب شور و پتانسيل رخداد آن سودمند باشدمي
 

 زیرزمینی برداری از منابع آبترین فاصله از نقاط نمونهدست آمده از مطالعات ژئوالکتریکی در نزدیکنتایج به -1جدول 

 (39در آبخوان ارومیه )فصل خشک
 

Profile 

ID 
Part 

VES 

Point 

Sampling 

Well 

Well 

Depth(m) 
cl(mg/l) Salinity(%o) EC(μS/cm) PH ρ(Ωm) 

PN1 

A 7N N4 45 145 0.71 1430 7.08 0.36 

B 47N N8 40 40 0.72 1444 7.43 0.68 

C 87N N13 35 55 0.83 1670 7.01 0.38 

PN2 

A 14N N17 17 750 2.8 5600 7.6 0.05 

B 34N N20 12 55 0.84 1750 7.28 0.67 

C 68N N25 60 31 0.4 810 7.52 0.24 

PN3 

A 20N N34 50 385 1.16 2320 8.77 0.09 

B 38N N33 16 33 0.34 750 7.5 0.39 

C 55N N32 18 20 0.41 818 7.33 0.315 

PS1 
A 8S S14 68 33.5 0.25 503 7.85 0.19 

B 50S S13 50 14 0.38 765 7.33 0.5 

PS2 

A 17S S30 10 2061.4 3.6 7180 7.21 0.34 

B 40S S29 30 45 0.65 1305 7.35 0.18 

C 58S S28 120 11 0.25 510 7.72 0.15 

PS3 
A 21S S39 86 170 0.68 1370 7.87 0.01 

B 62S S38 100 30 0.52 1045 7.48 0.11 

سونداژ به ترتيب  3تا  2پروفيل مقاومت الکتريکي براي اين مطالعه استفاده شده است. هر پروفيل شامل  1، از اطالعات 6مطابق جدول

A ،B  وC  است كه به ترتيبA ترين فاصله از درياچه و در نزديكC 6در دورترين فاصله از درياچه واقع شده است. همچنين در جدول ،

 متناظر با اين سونداژها آورده شده است.  PHو  ECهاي پمپاژ مانند؛ عمق، غلظت كلرايد، شوري، چاه هايبرخي از ويژگي

 دهد.ها را در منطقه مورد مطالعاتي نشان مي، موقعيت پروفيل2شکل 

 رزمينييآب ز هاييستممرتبط با انتقال مواد در س ياديز يزانم بوده و به يچيدهشور پ هاييطكنترل كننده توسعه مح هاييسممکان

 .]6[داخل آبخوان موثر باشند يهامحدوده يدر شور شدن برخ توانديم يزن يعيطب شناسيينزم يندهايفرا ين،. بنابرا]61[باشديم
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 مالی و جنوبی حوضه غرب دریاچه ارومیهویژه را در بخش شهای برداشت مقاومتموقعیت پروفیل 2شکل 
 

 نطقه مورد مطالعهموجود در م های لیتولوژیمبنای واحدبرالکتریکی  ویژهتغییرات مقدار مقاومت 2جدول 
 

 
 

( روميهدرياچه اسواحل از  نزديکترين فاصله) آبخوان اروميه غربجنوبي در  -در اين پژوهش، چهار مقطع ژئوالکتريکي با راستاي شمالي

ر گيدر برخي مناطق، كاهش چشم جهت ارزيابي تأثيرات احتمالي آب شور درياچه اروميه بر منابع آب زيرزميني در نظر گرفته شده است.

مه ني هايهالي شود. در اين موارد، نشت ازهاي شمالي و جنوبي آبخوان مشاهده ميهاي سنگ بستر نيمهمقاومت الکتريکي در برخي قسمت

مقاومت  كاهش داليلترين تواند يکي از مهممي ،گيردهاي گسلي و جريانات عميقي كه از طريق سنگ بستر صورت ميتراوا از طريق سيستم

 مشخص زيرين هايدر اليهباشد. يك زون گسلي اغلب با كاهش خطي مقاومت الکتريکي  (سنگ بستر)شناسيدر اين سازندهاي زمين

 .]66[شودمي

هاي شمالي و جنوبي هاي احتمالي را در بخشتوان برخي گسلدهد كه ميهاي مقاومت سنجي و مشاهدات صحرايي نشان ميداده

 هايتواند همراه با تراوش آب زيرزميني يا نفوذ آب شور نشأت گرفته از درياچه اروميه يا آبهاي گسلي ميسيستم (. اين3شکلشناسايي كرد)

http://www.jocs.ir/
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بستر  سنگ طالحتوان از اصدر اين چنين مواقعي، مي. شوداشد كه موجب كاهش مقاومت الکتريکي در برخي نقاط ميقديمي عميق ب الگوني

شناسي منطقه مورد مطالعه، وجود برخي ساختارهاي سنگي و رسوبي با مقاومت الکتريکي پايين . با توجه به زمينكرداستفاده  هادي الکتريکي

مقاومت الکتريکي در برخي مناطق  االيمقادير ب. د از جمله ديگر عوامل كاهش مقاومت در سنگ بستر باشدتوانمانند مارن و ماسه سنگ مي

باشد. مي SP2و  SP1ترتيب به dو  cو مقاطع  NP2و  NP1ترتيب به bو  aمقاطع (. 3د)شکل شوشمالي و جنوبي اين محدوده مشاهده مي

متر است. در اين مقاطع؛ خط قرمز، مرز بين 2111برابر با  SP2و  SP1متر و  6711برابر با  NP2و  NP1متوسط فاصله مستقيم بين 

 رسوبات و سنگ بستر، خط آبي؛ گسل احتمالي و خط خاكستري؛ مرز بين واحدهاي ليتولوژي مختلف است.

 

 
 

( جنوبی برای شناسایی ساختارهای زیرسطحی c,d( در قسمت های شمالی و )a,bبرای ) N-Sمقاطع ژئوالکتریک در راستای  -9شکل 

 آبخوان ارومیه.
 

ها در نيمه شمالي يك افزايش در آبخوان آورده شده است. اكثر پروفيل EC، تغييرات مقادير مقاومت الکتريکي و الگوي 2در شکل

هاي نيمه دهند، در مقابل؛ پروفيلهاي بيشتر را نشان ميجي در عمقهاي غير اشباع( و پس از آن كاهش تدريهاي كم)خاکمقاومت در عمق

 دهند.هاي سطحي و پس از آن افزايش مقاومت الکتريکي در اعماق را نشان ميجنوبي ابتدا كاهش مقدار مقاومت براي خاک
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 های شمالی و جنوبی آبخواندر قسمت ECالکتریکی و  هویژتغییرات مقادیر مقاومت -4شکل 
 

تواند ناشي از رسوبات ويژه ميكمتر از سونداژهاي دروني است، باتوجه به نمودار؛ افزايش آرام مقاومت PN1-Aويژه در مقادير مقاومت

ديگر پارامترهاي هيدروشيميايي براي سه  ( وECگيري شده هدايت الکتريکي عصاره اشباع)سطحي غيراشباع باشد. مقادير واقعي و اندازه

در حوضه آبريز درياچه اروميه،  EC( واقع در نزديکي اين سه نقطه سونداژ ثبت شده است. با توجه به مقدار كلرايد و N13و  N4 ،N8چاه)

عنوان شواهدي از اختالط آب ن بهتوامتر را ميميکروزيمنس بر سانتي 6111بيشتر از  ECگرم بر ليتر و  ميلي 651غلظت كلرايد بيشتر از 

 شيرين با آب شيرين تا لب شور و لب شور تا شور در نظر گرفت.

 11هاي عميق)عمق بيشتر از بيشتري نسبت به آب ECمتر( داراي مقدار  41در مناطق جنوبي، آب زيرزميني كم عمق)عمق كمتر از 

ن(. كند)سيستم آرتزيمتراكم و مقطعي، آب زيرزميني به سطح زمين راه پيدا مي هاي رسيباشد. با افزايش عمق و عبور از ميان اليهمتر( مي

گرم ميل 211604متر و كلرايد برابر ميکروزيمنس بر سانتي 7681برابر  ECو كلرايد در قسمت جنوبي آبخوان اروميه) ECبيشترين مقادير 

 اشد.بمي PS2-Bدر پروفيل  17Sمتناظر با سونداژ  S30بر ليتر( در جاه 

منظور دستيابي به اين به. خشك استخصوص در مناطق خشك و نيمهبهترين مسائل كشاورزي پايش و مديريت شوري يکي از مهم

هاي بررسي روابط بين پارامترهاي مختلف خاک با داده. ناپذير است اجتناب GIS سنجش از دور و ؛گيري از ابزار نوين مانندهدف بهره

شوري استخراج شده از شاخص استفاده از با  . در اين پژوهشاست بيني هدايت الکتريکي عصاره اشباع خاکپيشدر  اي گامي مؤثرماهواره

مورد بررسي قرار گرفت. پس از انجام در دشت اروميه  بيني هدايت الکتريکي عصاره اشباع خاکپيش ،8اي سنجنده لندست تصاوير ماهواره

نظير نقاط زميني در باندهاي مختلف  هايلاي، با تعيين نقاط زميني بر روي تصاوير، ارزش پيکسهوارههاي الزم بر روي تصاوير ماپردازش

 استخراج گرديد.

هاي كمکي استخراج شده از اين تصاوير اي و شاخصها استفاده از تصاوير ماهوارههاي نوين براي مطالعه نفوذ شورابهيکي ديگر از روش

زاركوتژادا و ( است كه براساس پژوهش SIها، شاخص شوري)است. يکي از اين شاخص ArcGisافزار در نرم با استفاده از تركيب باندي

 .]62[گردد( از رابطه زير محاسبه مي2115همکاران)

(2) 2 2
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3, B2B: 3و  2: مقادير عددي اطالعات رقومي باندهاي 

از نظـر خطـاي تــصوير مــورد  دانلود و  USGSاز آرشيو سايت   EarthExplorerاز رابط ادهبا استف 8لندست صوير ماهواره ابتدا ت

هاي الزم پردازش، پيش  ENVIافزاروسيله تصحيحات هندسي، راديومتريك و تکنيك بارزسازي تصاوير در نرمو به بررســي قــرار گرفــت

 )گرديد 5زمين مرجع ،ط كنترل زمينيااسـتفاده از نق عه بااي منطقه مورد مطالدر نهايت تصوير ماهواره وانجام 

 (.5شکل 

، شاخص شوري محاسبه و نقشه شوري براي منطقه مورد مطالعه ArcGIS( و قابليت تركيب باندي در محيط 6با استفاده از رابطه )

 آورده شــده اســت. 3و شوري در جدول هـاي خاک لکتريکي سطحي نمونـههمبستگي ميان هدايت اماتريس رسم گرديد)(. 
 

 و همبستگی بین هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک و شاخص شوری  tآماره  - 9جدول 
 

SI پارامترها 

-0.59 EC 

-2.768 t 

د. باشكه ناشي از شرايط جوي و شوري خاک در منطقه ميارد، داري دمعنيشوري همبستگي منفي  هدايت الکتريکي خاک با شاخص

د گردها از سطح خاک به عمق و افزايش رشد پوشش گياهي در سطح خاک ميدر فصل بهار و زمستان، بارش باعث شسته شدن امالح و نمك

ها ور نمك، تبل)فصل تابستان(تر باشدهرچه خاک خشك و برعکس شودتر شدن تصوير ميكاهش انعکاس طيفي خاک و تيرهكه اين امر موجب 

 .]63[( مي باشد2162د كه منطبق با نتايج مختاري و همکاران )يابانعکاس سطحي هم افزايش مي بيشتر وها در سطح خاک و رسوب آن

                                                           
5 Georeferenc 
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 ای منطقه مورد مطالعهتصویر ماهواره -5شکل 

 نتیجه گیری
وِيژه در منطقه ، مقاومتEC، با همديگر همبستگي منفي دارند و با افزايش ECمقادير مقاومت الکتريکي و باتوجه به نمودار تغييرات 

ده، اي فصل تر محاسبه گردييابد. باتوجه به اينکه سونداژزني در فصل خشك انجام شده ولي شاخص شوري براساس تصوير ماهوارهكاهش مي

هاي و ساير شاخص SIدهند. بنابراين با استفاده از شاخص كمکي يگر همبستگي مثبتي نشان ميويژه( با همدو مقاومت SIاين دو پارامتر)

BI ،)شاخص روشنايي(NDVIو شاخص )شاخص پوشش گياهي((هاي توپوگرافي شيب، جهت شيب و شاخص خيسيWIمي ) توانEC  و

 بيني كرد.ويژه را پيشبه طبع آن مقاومت
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 نقشه شاخص شوری  -6شکل 
 

ني تواند شوري آب زيرزميتواند ناشي از نفوذ مستقيم شورابه درياچه)كه ميهاي زيرزميني كم عمق و عميق نميبنابراين شوري در آب

نمك  لشدگي بسيار زياد شورابه درياچه، نفوذ آب از رسوبات نمکي غير اشباع و انحالرا به ميزان بسيار زيادي افزايش دهد( باشد و رقيق

 هاي مناطق ساحلي توسط بارندگي و شرايط جوي باشد.ها، شستشوي گرد و غبار نمکي رسوب كرده بر روي خاکموجود در آن
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