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میثم داودآبادی فراهانی
نویسنده مسئول
میثم داودآبادی فراهانی

چکیده
برداشت بي رويه از آبهاي زيرزميني آب خوانهاي ساحلي باعث افت سطح آب ،كاهش
آبدهي منابع و پيش روي آب شور به داخل آب خوانها ميشود كه اين امر باعث شوري
آبها و آلودگي چاههاي بهرهبرداري نزديك به نوار ساحلي ميگردد .در اين پژوهش ،نفوذ
آبشور به آبخوان اروميه با استفاده از روشهاي هيدروژئوشيميايي ،ژئوالکتريك و دورسنجي
مورد بررسي قرارگرفت .بنابراين  61سونداژ در نزديكترين فاصله از چاههاي پمپاژ موجود
در منطقه برداشت شد .با استفاده از شاخص كمکي  SIو ساير شاخصهاي روشنايي ،پوشش
گياهي و شاخصهاي توپوگرافي شيب ،جهت شيب و شاخص خيسي( )WIميتوان  ECو
به طبع آن مقاومتويژه را پيشبيني كرد.

کلمات کلیدی :شوري -ژئوالکتريك – دورسنجي.SI - EC -
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برای بررسی نفوذ آبشور به آبخوانها (مطالعه موردی)

مجله علمی پژوهشهای کاربردی در علوم زمین (سال چهارم)

تلفیق دادههای ژئوالکتریکی ،دورسنجی و هیدروژئوشیمیایی

پژوهشهای کاربردی در علوم زمین ،شماره  ، 13پاییز  ،1318ص 11 - 23
http://www.jocs.ir

مقدمه
سواحل از مناطقي هستند كه درصد قابل توجهي از جمعيت جهان را در خود جاي دادهاند .رشد جهاني جمعيت و افزايش استانداردهاي
زندگي سبب افزايش در ميزان تقاضا و بالتبع آن ،برداشت آب بيشتر از آبخوانهاي ساحلي گرديده است .برداشت بي رويه از آبهاي زيرزميني
آب خوانهاي ساحلي باعث افت سطح آب ،كاهش آبدهي منابع و پيش روي آب شور به داخل آب خوانها ميشود كه اين امر باعث شوري
آبها و آلودگي چاههاي بهرهبرداري نزديك به نوار ساحلي ميگردد .نفوذ آب شور به سفرههاي ساحلي يك فرآيند هيدروديناميکي پيچيدهاي
است كه در اثر حركت آب شور و آب زيرزميني كه داراي و يژگيها و چگالي متفاوتي هستند ،صورت ميگيرد .موقعيت و ميزان اختالط به
عوامل مختلفي بستگي داشته كه از آن جمله ميتوان به نسبت چگالي آب شور به آب زيرزميني ،تغيير رژيم جريان آب زيرزميني ،ميزان
تخليه از آب زيرزميني و ميزان پراكندگي طولي و عرضي اشاره كرد] 6و  .[2عوامل زيادي در پيشروي آب شور در آبخوانهاي ساحلي تاثير
دارند كه در اين تحقيق برخي از اين عوامل بررسي شده است.
آب شور با دارا بودن مقاومت الکتريکي بسيار پايين در زمره يکي از رساناهاي قوي الکتريکي ميباشد كه به صورت طبيعي در سطح
زمين يافت ميشود .در مقابل ،آب شيرين داراي مقاومت الکتريکي بااليي ميباشد .بنابراين ،تغيير از آب شيرين به آب شور را ميتوان به
آساني و با استفاده از روش هاي مبتني بر مقاومت الکتريکي مورد ارزيابي قرار داد .در واقع ،تفاوت آشکار بين مقاومت محيط متخلخل اشباع
از آب شور يا شيرين موجب ميشود كه روشهاي الکتريکي به عنوان انتخابي مناسب در بررسي مرز شوري مد نظر قرار گيرد] .[3اين روشها
شامل؛ روش سونداژ مقاومت الکتريکي جريان مستقيم 4]6و  ،[5روش مقاومت عبوري جريان مستقيم 1]2و  [7و اندازهگيريهاي
الکترومغناطيسي] 8و  [9ميباشد .سونداژهاي الکتريکي قائم )VES(3با آرايه اشالمبرگر 4يکي از مناسبترين روشهاي مطالعه نفوذ آب شور
به آبخوانهاي ساحلي و شناسايي خصوصيات هيدرولوژيکي آن مي باشد .در متد مقاومت ويژه؛ با آرايه اشالمبگر جريان الکتريکي معموال از دو
الکترود به زمين تزريق شده و توسط دو الکترود ديگر اختالف پتانسيل اندازه گيري مي گردد (شکل  )6و سپس با توجه به رابطه  6مي توان
مقاومت ويژه ظاهري را به دست آورد.

شکل  -1آرایش اشالمبرگر
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كه در اين رابطه  ρمقاومت ويژه ظاهري k ،فاكتور هندسي Δv،اختالف پتانسيل و  Iشدت جريان مي باشد.
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
را به دست آورد .از آنجا كه با افزايش فاصله  AB؛ جريان به عمق هاي بيشتري نفوذ مي كند ،مقاومت ويژه ظاهري نيز تغيير خواهد كرد.
روند اين تغ يير بستگي به ويژگي هاي الکتريکي اليه هاي زير زميني دارد ،از تحليل مقاومت ويژه ظاهري براي عمق نفوذ هاي مختلف مي
توان به اليه بندي زيرزميني و بي هنجاري هاي موجود در آنجا پي برد و مقاومت ويژه اليه هاي مختلف را به دست آورد.
در اين بررسي از دادههاي VESكه در ي ك مرحله و تقريباً همزمان با افزايش برداشت آب زيرزميني از آبخوان در تابستان  93طي
طرح تحقيقاتي سازمان زمينشناسي و اكتشاف مواد معدني كشور جمع آوري شده ،استفاده گرديد .توسعه كشاورزي و برخي ساخت و سازها
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)current resistivity soundings(DC
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3Vertical electrical sounding
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2Direct
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در محدود مطالعاتي مانع از برداشت برخي نقاط  VESدر مناطق پيشبيني شده است و به اين ترتيب نقاط سونداژ برداشت شده دقيقاً بر
چاههاي نمونهبرداري آبزيرزميني منطبق نشده است .در هر صورت  61سونداژ در نزديكترين فاصله از چاههاي پمپاژ موجود در منطقه
برداشت شده است(جدول  .)6پردازش و تفسير دادههاي مقاومت ظاهري( )ρaدر بسته نرمافزاري  IPI2WINانجام شده است.
در اين محدوده ،پيوستگي ساختارها و تشکيالت رسوبي و سنگي آبخوان از مناطق ساحلي به سمت مناطق داخلي به درستي مشخص
نميباشد .واحدهاي زيرسطحي رسوبي و سنگي بهويژه در مناطق ساحلي آبخوان اروميه با استفاده از اطالعات جمعآوري شده از سازندهاي
زمين شناسي ،مطالعات پيشين و بازديدهاي صحرايي مورد ارزيابي قرار گرفت .بنابراين ،تغيير مقاومت الکتريکي ثبت شده در اين مناطق به
واحدهاي سنگي و رسوبي متنوع ارتباط داده شد(جدول  .)2توزيع مقاومت الکتريکي و متعاقب آن مواد زمينشناسي در اين منطقه ساحلي
ميتواند در بررسي وضعيت نفوذ آب شور و پتانسيل رخداد آن سودمند باشد.
جدول  -1نتایج بهدست آمده از مطالعات ژئوالکتریکی در نزدیکترین فاصله از نقاط نمونهبرداری از منابع آبزیرزمینی
در آبخوان ارومیه (فصل خشک)39
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مطابق جدول ،6از اطالعات  1پروفيل مقاومت الکتريکي براي اين مطالعه استفاده شده است .هر پروفيل شامل  2تا  3سونداژ به ترتيب
 B ،Aو  Cاست كه به ترتيب  Aدر نزديكترين فاصله از درياچه و  Cدر دورترين فاصله از درياچه واقع شده است .همچنين در جدول،6
برخي از ويژگيهاي چاههاي پمپاژ مانند؛ عمق ،غلظت كلرايد ،شوري EC ،و  PHمتناظر با اين سونداژها آورده شده است.
شکل  ،2موقعيت پروفيلها را در منطقه مورد مطالعاتي نشان ميدهد.
مکانيسمهاي كنترل كننده توسعه محيطهاي شور پيچيده بوده و به ميزان زيادي مرتبط با انتقال مواد در سيستمهاي آب زيرزميني
ميباشد] .[61بنابراين ،فرايندهاي زمينشناسي طبيعي نيز ميتواند در شور شدن برخي محدودههاي داخل آبخوان موثر باشند].[6
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شکل  2موقعیت پروفیلهای برداشت مقاومتویژه را در بخش شمالی و جنوبی حوضه غرب دریاچه ارومیه
جدول  2تغییرات مقدار مقاومتویژه الکتریکی برمبنای واحدهای لیتولوژی موجود در منطقه مورد مطالعه

در اين پژوهش ،چهار مقطع ژئوالکتريکي با راستاي شمالي -جنوبي در غرب آبخوان اروميه (نزديکترين فاصله از سواحل درياچه اروميه)
جهت ارزيابي تأثيرات احتمالي آب شور درياچه اروميه بر منابع آب زيرزميني در نظر گرفته شده است .در برخي مناطق ،كاهش چشمگير
مقاومت الکتريکي در برخي قسمتهاي سنگ بستر نيمههاي شمالي و جنوبي آبخوان مشاهده ميشود .در اين موارد ،نشت از اليههاي نيمه
تراوا از طريق سيستمهاي گسلي و جريانات عميقي كه از طريق سنگ بستر صورت ميگيرد ،ميتواند يکي از مهمترين داليل كاهش مقاومت
در اين سازندهاي زمينشناسي(سنگ بستر) باشد .يك زون گسلي اغلب با كاهش خطي مقاومت الکتريکي در اليههاي زيرين مشخص
ميشود].[66
دادههاي مقاومت سنجي و مشاهدات صحرايي نشان ميدهد كه ميتوان برخي گسلهاي احتمالي را در بخشهاي شمالي و جنوبي
شناسايي كرد(شکل .)3اين سيستمهاي گسلي ميتواند همراه با تراوش آب زيرزميني يا نفوذ آب شور نشأت گرفته از درياچه اروميه يا آبهاي
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الگوني قديمي عميق ب اشد كه موجب كاهش مقاومت الکتريکي در برخي نقاط ميشود .در اين چنين مواقعي ،ميتوان از اصطالح سنگ بستر
هادي الکتريکي استفاده كرد .با توجه به زمينشناسي منطقه مورد مطالعه ،وجود برخي ساختارهاي سنگي و رسوبي با مقاومت الکتريکي پايين
مانند مارن و ماسه سنگ ميتواند از جمله ديگر عوامل كاهش مقاومت در سنگ بستر باشد .مقادير باالي مقاومت الکتريکي در برخي مناطق
شمالي و جنوبي اين محدوده مشاهده ميشود(شکل  .)3مقاطع  aو  bبهترتيب  NP1و  NP2و مقاطع  cو  dبهترتيب  SP1و  SP2ميباشد.
متوسط فاصله مستقيم بين  NP1و  NP2برابر با  6711متر و  SP1و  SP2برابر با 2111متر است .در اين مقاطع؛ خط قرمز ،مرز بين
رسوبات و سنگ بستر ،خط آبي؛ گسل احتمالي و خط خاكستري؛ مرز بين واحدهاي ليتولوژي مختلف است.

شکل  -9مقاطع ژئوالکتریک در راستای  N-Sبرای ( )a,bدر قسمت های شمالی و ( )c,dجنوبی برای شناسایی ساختارهای زیرسطحی
آبخوان ارومیه.

در شکل ، 2تغييرات مقادير مقاومت الکتريکي و الگوي  ECدر آبخوان آورده شده است .اكثر پروفيلها در نيمه شمالي يك افزايش
مقاومت در عمقهاي كم(خاکهاي غير اشباع) و پس از آن كاهش تدريجي در عمقهاي بيشتر را نشان ميدهند ،در مقابل؛ پروفيلهاي نيمه
جنوبي ابتدا كاهش مقدار مقاومت براي خاکهاي سطحي و پس از آن افزايش مقاومت الکتريکي در اعماق را نشان ميدهند.
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بخش شمالي
بخش جنوبي

شکل  -4تغییرات مقادیر مقاومتویژه الکتریکی و  ECدر قسمتهای شمالی و جنوبی آبخوان

مقادير مقاومتويژه در  PN1-Aكمتر از سونداژهاي دروني است ،باتوجه به نمودار؛ افزايش آرام مقاومتويژه ميتواند ناشي از رسوبات
سطحي غيراشباع باشد .مقادير واقعي و اندازهگيري شده هدايت الکتريکي عصاره اشباع( )ECو ديگر پارامترهاي هيدروشيميايي براي سه
چاه( N8 ،N4و  ) N13واقع در نزديکي اين سه نقطه سونداژ ثبت شده است .با توجه به مقدار كلرايد و  ECدر حوضه آبريز درياچه اروميه،
غلظت كلرايد بيشتر از  651ميليگرم بر ليتر و  ECبيشتر از  6111ميکروزيمنس بر سانتيمتر را ميتوان بهعنوان شواهدي از اختالط آب
شيرين با آب شيرين تا لب شور و لب شور تا شور در نظر گرفت.
در مناطق جنوبي ،آب زيرزميني كم عمق(عمق كمتر از  41متر) داراي مقدار  ECبيشتري نسبت به آبهاي عميق(عمق بيشتر از 11
متر) ميباشد .با افزايش عمق و عبور از ميان اليههاي رسي متراكم و مقطعي ،آب زيرزميني به سطح زمين راه پيدا ميكند(سيستم آرتزين).
بيشترين مقادير  ECو كلرايد در قسمت جنوبي آبخوان اروميه( ECبرابر  7681ميکروزيمنس بر سانتيمتر و كلرايد برابر  211604ميلگرم
بر ليتر) در جاه  S30متناظر با سونداژ  17Sدر پروفيل  PS2-Bميباشد.
پايش و مديريت شوري يکي از مهمترين مسائل كشاورزي بهخصوص در مناطق خشك و نيمهخشك است .بهمنظور دستيابي به اين
هدف بهرهگيري از ابزار نوين مانند؛ سنجش از دور و  GISاجتناب ناپذير است .بررسي روابط بين پارامترهاي مختلف خاک با دادههاي
ماهوارهاي گامي مؤثر در پيشبيني هدايت الکتريکي عصاره اشباع خاک است .در اين پژوهش با استفاده از شاخص شوري استخراج شده از
تصاوير ماهوارهاي سنجنده لندست  ،8پيشبيني هدايت الکتريکي عصاره اشباع خاک در دشت اروميه مورد بررسي قرار گرفت .پس از انجام
پردازشهاي الزم بر روي تصاوير ماهوارهاي ،با تعيين نقاط زميني بر روي تصاوير ،ارزش پيکسلهاي نظير نقاط زميني در باندهاي مختلف
استخراج گرديد.
يکي ديگر از روشهاي نوين براي مطالعه نفوذ شورابهها استفاده از تصاوير ماهوارهاي و شاخصهاي كمکي استخراج شده از اين تصاوير
با استفاده از تركيب باندي در نرمافزار  ArcGisاست .يکي از اين شاخصها ،شاخص شوري( )SIاست كه براساس پژوهش زاركوتژادا و
همکاران( )2115از رابطه زير محاسبه ميگردد].[62
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2
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 ::B2, B3مقادير عددي اطالعات رقومي باندهاي  2و 3
ابتدا تصوير ماهواره لندست  8با استفاده از رابط  EarthExplorerاز آرشيو سايت  USGSدانلود و از نظـر خطـاي تــصوير مــورد
بررســي قــرار گرفــت و به وسيله تصحيحات هندسي ،راديومتريك و تکنيك بارزسازي تصاوير در نرمافزار  ، ENVIپيشپردازشهاي الزم
انجام و در نهايت تصوير ماهوارهاي منطقه مورد مطالعه با اسـتفاده از نقاط كنترل زميني ،زمين مرجع 5گرديد(
شکل .)5
با استفاده از رابطه ( )6و قابليت تركيب باندي در محيط  ، ArcGISشاخص شوري محاسبه و نقشه شوري براي منطقه مورد مطالعه
رسم گرديد() .ماتريس همبستگي ميان هدايت الکتريکي سطحي نمونـههـاي خاک و شوري در جدول  3آورده شــده اســت.
جدول  - 9آماره  tو همبستگی بین هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک و شاخص شوری

SI

پارامترها

-0.59

EC

-2.768

t

هدايت الکتريکي خاک با شاخص شوري همبستگي منفي معنيداري دارد ،كه ناشي از شرايط جوي و شوري خاک در منطقه ميباشد.
در فصل بهار و زمستان ،بارش باعث شسته شدن امالح و نمكها از سطح خاک به عمق و افزايش رشد پوشش گياهي در سطح خاک ميگردد
كه اين امر موجب كاهش انعکاس طيفي خاک و تيرهتر شدن تصوير ميشود و برعکس هرچه خاک خشكتر باشد(فصل تابستان) ،تبلور نمكها
و رسوب آنها در سطح خاک بيشتر و انعکاس سطحي هم افزايش مييابد كه منطبق با نتايج مختاري و همکاران ( )2162مي باشد].[63

Georeferenc

5

پژوهشهای کاربردی در علوم زمین ،شماره  ، 13پاییز  ،1318ص 11 - 23
http://www.jocs.ir

شکل  -5تصویر ماهوارهای منطقه مورد مطالعه

نتیجه گیری
باتوجه به نمودار تغييرات مقادير مقاومت الکتريکي و  ،ECبا همديگر همبستگي منفي دارند و با افزايش  ،ECمقاومتوِيژه در منطقه
كاهش مييابد .باتوجه به اينکه سونداژزني در فصل خشك انجام شده ولي شاخص شوري براساس تصوير ماهوارهاي فصل تر محاسبه گرديده،
اين دو پارامتر( SIو مقاومتويژه) با همديگر همبستگي مثبتي نشان ميدهند .بنابراين با استفاده از شاخص كمکي  SIو ساير شاخصهاي
(BIشاخص روشنايي)(NDVI ،شاخص پوشش گياهي) و شاخصهاي توپوگرافي شيب ،جهت شيب و شاخص خيسي( )WIميتوان  ECو
به طبع آن مقاومتويژه را پيشبيني كرد.

پژوهشهای کاربردی در علوم زمین ،شماره  ، 13پاییز  ،1318ص 11 - 23
http://www.jocs.ir

شکل  -6نقشه شاخص شوری

بنابراين شوري در آبهاي زيرزميني كم عمق و عميق نميتواند ناشي از نفوذ مستقيم شورابه درياچه(كه ميتواند شوري آب زيرزميني
را به ميزان بسيار زيادي افزايش دهد) باشد و رقيق شدگي بسيار زياد شورابه درياچه ،نفوذ آب از رسوبات نمکي غير اشباع و انحالل نمك
موجود در آنها ،شستشوي گرد و غبار نمکي رسوب كرده بر روي خاکهاي مناطق ساحلي توسط بارندگي و شرايط جوي باشد.
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