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 چكیده 

نیاز به دستیابی به ، ها از طرف دیگر به آب از یک طرف و پایین رفتن سطح آب زیرزمینی دشت با توجه به نیاز روز افزون

با پیشرفت علم و تجهیز شدن صنعت کشور به روش های  .و رگه های آب زیرزمینی بیش از پیش احساس می شود سفره های مطلوب

در تحقیق حاضر به بررسی انواع روش های اکتشاف آب زیر زمینی پرداخته  .و هزینه به حداقل رسیده است نوین و دقیق، اتالف وقت

روش های زیادی مانند روش ژئوفیزیک، گمانه زنی و استفاده از زمین آمار  یـابی منـابع آب زیرزمینـی بـرای بررسـی و پتانسـیلشد. 

ارزان وسریع اکتشافی است که به طور غیر مستقیم به  زیکی یکی از راهکارهای موثر،های مختلف ژئوفی استفاده از روشوجود دارد. 

   د.زمینی کمک می نماییر اکتشاف سفره های آب ز

  روش ژئوفیزیک، گمانه زنی، زمین آمار اکتشاف آب زیرزمینی، ها: كلید واژه

    

 مقدمه  -9

ایران به خصوص در بخـش شـرب توسـط منـابع     در شرایط کنونی بخش قابل مالحظه ای از مصارف آب کشور 

هـا   اکتشاف منابع آب زیرزمینی مستلزم شناخت مناطق و نواحی مستعد بـرای وجـود آن  . [9]آب زیرزمینی تأمین می گردد 

ن امـر نـه تنهـا در    . ایـ ضروریات پیش از حفاری به شـمار آورد  را می توان جزو شناسایی الیه های زمین جزء .[6] می باشد

های اخیر در نتیجه افت سطح ایستایی الیه ها، جهـت   خت بلکه در دشت نیز به دلیل کاهش نزوالت جوی در سالسازند س

شـاخ  هـای زمـین    [ 1]تر و عمق مناسب حفر، از اهمیت بسیار باالیی برخـوردار اسـت.    تعیین مسیر مجاری اصلی یا قوی

اهر مورد مطالعه قرار دادند. آن ها نشان دادند کـه دشـت   ریخت شناسی در شناسایی منابع آب زیرزمینی را در منطقه دشت 

از روش سونداژ تشدید مغناطیسی در شـورین   [4]سیالبی در امتداد رودخانه اهر چای از نظر آب زیر زمینی غنی می باشند. 

وده و ضـخامت  همدان برای اکتشاف آب استفاده کردند. نتایج نشان داد منطقه پوشیده از شیست و البالی آن مارن و گل ب

مقایسـه ردیـابی آب بـه روش الکترومغنـاطیم و معـادالت      بـه   [5]آبرفت در منطقه بسـیار کـم و در حـد چنـد متـر اسـت.       

بـا روش تـایم و    نتـایج ایـن مطالعـه   ی چاه های بهـره بـرداری پرداختنـد.    زیرزمینی تعیین شعاع حریم واقع هیدرولیک آب
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 خروجی، هزینه مطالعات با عدم نیاز به حفر چاه مشاهده ت، تنوع اطالعاتلحاظ سرع برتری این روش به ژاکوب مقایسه و

را سازی و شناسـایی سـفره آب زیرزمینـی     های مختلف ژئوفیزیکی نظیر نحوه آشکار کاربرد روش [0]ای بارز و تائید شد. 

رسی برخی از این روش ها وجود دارد که در ادامه به برجهت پتانسیل یابی آب زیرزمینی  زیادیهای  د. روشکردنبررسی 

 می پردازیم.

 مواد و روشها  -6

روش  -1روش زمـین آمـار    -6روش ژئوفیزیـک   -9روش های اکتشاف آب به سه روش زیر تقسیم می شـوند:  

 گمانه زنی

ژوهش درباره ی منابع آب زیرزمینی را به دو گروه پژوهش هـای زمینـی و   پ [7] کیث تاتروش ژئوفیزیک: -9

روش هایی كه در سطح زمین به بررسی منابع آب سطحی می پردازند، بر اساس روش های . نموده است سطحی طبقه بندی

و زمین ریخت شناسی و اكتشافات ژئوفیزیكی مانند مقاومت الكتریكی ارتعاشات برگشتی، روش های ثقلی و  زمین شناسی

هـایی بـرای اكتشـاف آب زیرزمینـی و     پژوهش های زمین ریخت شناسـی بـه علـت ارائـه شـاخ        .مغناطیسی استوار است

در بررسـی هـای    .مورد توجه ژئومورفولوژیست هـا قـرار گرفتـه اسـت     ،هدایت سریع پژوهشگران به نقاط دارای منابع آب

ژئوفیزیک مستقیما نوع سنگ ها، تخلخل، نفوذپذیری و مشخصاتی از این قبیل به دست نمـی آیـد، بلکـه بـا انـدازه گیـری       

سنگ ها می توان محل هایی را که احتمال وجود آبخوان های مطلوب بیشتر است، مشخ  کرد.  برخی از خواص فیزیکی

برای به دست آوردن اطالعات دقیق تر باید نتایج بررسی های ژئوفیزیک با نتایج حاصل از چاه های اکتشافی تلفیـق شـوند   

ه در مطالعه آب های زیرزمینی روش مقاومت روش های ژئوفیزیک متنوع اند اما معمولی ترین روش های مورد استفاد[. 8]

مـی باشـد کـه در     الکترومغناطیم )جذب امواج فروسرخ(ویژه )ژئو الکتریک(، سونداژ تشدید مغناطیسی )مگنتو متری( و 

 ادامه توضیحاتی راجع به این روش ها ارائه می شود.

های پیوسته توسط دو الکتـرود بـه    یق جریاناین روش معموال با استفاده از تزر روش مقاومت ویژه )ژئو الکتریک(:-9

های  آب زیرزمینی یا کانی های باردار موجود در شود. انتشار جریان الکتریکی بین دو الکترود از طریق یون زمین اجرا می

 میگیری  پذیرد و با استفاده از دو الکترود پتانسیل، اختالف پتانسیل حاصل اندازه ها صورت می رساناهای بعضی از سنگ

د توان ارائـه کـر   ها سه روش را می آید. بر حسب چگونگی اندازه گیری شود و از آنجا مقاومت ظاهری زمین به دست می

بررسـی تغییـرات مقاومـت ویـژه      -6 تهیه پروفیل یا نقشه تغییرات مقاومت ویژه ظاهری در یک عمـق بررسـی مشـخ     -9

طبقـات زیرسـطحی ایـن    [. 0]برای ایجاد تصـویر مقاومـت ویـژه    لفیقی از دو روش فوق ت -1( سونداژ زنی )ظاهری در عمق

رود و نیز امروزه بطور وسیع در مطالعات و تحقیقات هیدروژئولوژیکی  های ناهنجار رسانا بکار می روش در اکتشاف توده

 .[1] شود های زیرزمینی بکار برده می الخصوص در اکتشاف سفره های زیر سطحی و علی بررسی به منظور
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 [90]الکترودهای جریان و پتانسیل برای اندازه گیری مقاومت ویژه ظاهری -9 شکل

زمان گیرنده و یا فرستنده  تواند هم های زمینی می برداشت مورد استفاده در قطبش القایی ک ودستگاه ژئوالکتری

مجزا معموال دارای قدرت بسـیار   باشد و یا از فرستنده و گیرنده های جداگانه استفاده نمود. دستگاه های فرستنده و گیرنده

دسـتگاه هـای مختلفـی بـرای انـدازه گیـری        .یکپارچه هسـتند  قطبش القایی های ژئوالکتریک و باالتر در مقایسه با دستگاه

 .[99] مقاومت ویژه وجود دارد که یک نمونه از آن در زیر آورده شده است

 
 [99]ساخت ایتالیا C313-SEV دستگاه ژئوالکتریک -2شکل 

بـا   IP هـای ژئـوالکتریکی و   ساخت ایتالیا با حداکثر دقت به منظور برداشت C313-SEV ژئوالکتریک دستگاه

وات(، دقت بی نظیـر، محاسـبه خطـای انـدازه گیـری و       650توان باال ). انواع آرایه های مرسوم طراحی و ساخته شده است

 GPS است. این دستگاه مجهـز بـه گیرنـده    های منحصر به فرد این دستگاه ژگیتوانایی ذخیره سازی بی نهایت داده از وی

ا با توجه به موقعیت دستگاه و آرایه مورد استفاده می توان تعیین نمود. قابلیت دیگر ایـن دسـتگاه   است و محل برداشت ها ر

تعیین شکل موج تزریقی به زمین است که قابلیتی بسیار مهم در جهت کاهش پتانسیل خودزا و شارژ بیش از حـد زمـین در   

 [.99] تحین برداشت اس

به دلیل سـرعت بـاال،    (RS) و مقاومت ویژه (EM)  ترومغناطیمامروزه روش های ژئوفیزیکی سطحی مانند الک

هزینه کم و غیر مخرب بودن به طورگسترده در تعیین ویژگی های سیستم آب های زیر زمینی و همچنین بهبود مـدل هـای   

مـورد   هیدرولوژیکی به کار گرفته می شوند. روش های مذکور بدلیل حساسیت غیر مستقیم به پارامتر های هیـدرولوژیکی 

نظر مانند محتوی آب، رسانندگی هیدرولیکی و تخلخل, مانع از کسب اطالعات بیشتر ار الیه هـای آبـی زیـر سـطحی مـی      

 [.96] شوند
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 :الکترومغناطیم )جذب امواج فروسرخ( -6

هـای الكترومغناطیسـی    های الكترومغناطیسی براساس پاسخ ساختارهای زیرسطحی نسبت به انتشـار میـدان   روش

كاربرد معادالت ماكسول را بسـیاری از   .با معادالت ماكسول بیان شده است (EM) د. اصول القای الكترومغناطیسیاستوارن

هـا   انـد كـه در میـان آن    در ژئوفیزیـ  اكتشـافی تطبیـق داده    EM هـای   اند و با روش نویسندگان بازنگری و ساده كرده

در این روش میدان الکترومغناطیسی ایجاد شده به وسیله سیم پیچ بـه   هستند. پیشرو [95]كانتول ، [94]كانیارد  ،[91] تیكونو

ایی در رساناهای زیر سطحی مثل کانسارهای فلزی رسانا ایجاد شده کـه   شود و در نتیجه آن میدان ثانویه زمین فرستاده می

 ذهای متفاوتی مالحظـه مـی  شود. با استفاده از تغییر فرکانم جریان ارسالی، عمق نفو های گیرنده دریافت می توسط پیچه

یا فرکانم بسیار VLFهای الکترومغناطیسی طبیعی فرکانم پایین است، روش  گیری میدان روش اندازه، MTروش  .شود

 بررسـی روش  .[0] سـت توان به نوعی روشی استاتیکی در نظر گرفت که در آن تنها به دستگاه گیرنده احتیاج ا پایین را می

های حوزه زمان معمـوال دارای چشـمه مصـنوعی     گیرد. روش حوزه زمان و بسامد صورت می های الكترومغناطیسی در دو

درایـن روش مسـیر   [. 90]اسـت   های حوزه بسامد، هرچه بسامد موج ارسالی كمتر باشد، عمق نفـوذ بیشـتر   هستند. در روش

طه از سـطح زمـین قابـل    نق هر کیفیت و ضخامت اشباعی بصورت نقطه ای و خطی در حجم، عمق، حرکت آب زیرزمینی،

های عنوان شده باعث گردیده است که ضمن منحصر بفرد بودن، سرعت، گستره و نوع مطالعـه   قابلیت بود. ردیابی خواهد

  .تصمیم گیری بررسی آب زیرزمینی در عملیات صحرائی با دقت بسیار زیادی امکان پذیر نماید در را

 

 [97]مینی دستگاه الکترومغناطیسی کشف آب زیرز -3شکل 

 روش سونداژ تشدید مغناطیسی )مگنتو متری(: -1

تنها ابزار ژئوفیزیکی می باشد که یک تخمین مستقیم  ،(MRS) در دو دهه اخیر روش سونداژ تشدید مغناطیسی 

ید اندازه گیری سـیگنال سـونداژ تشـد   [. 96]از محتوای آب و ساختار فضاهای خالی الیه آبخوان در اختیار ما قرار می دهد 

مغناطیسی با استفاده از یک لوپ مربعی یا دایره ای صورت می گیرد بطوریکه با عبور جریان الکتریکی متناوب با فرکـانم  

. پروتون هـای اتـم   [99]الرمور از داخل لوپ یک میدان الکترومغناطیسی ثانویه ایجاد و به داخل زمین گسیل داده می شود 

اطیسی دارند و به صورت یک ذره باردار در حال چرخش رفتـار مـی کننـد و    یک گشتاور مغن هیدروژن مولکول های آب

. وقتی میدان مغناطیسی خارجی اعمال می شود محور پروتـون  [98]عموما با میدان مغناطیسی زمین در یک راستا قرار دارند 

بار دیگر  هااطیسی، پروتون مغن های در حال چرخش نسبت به جهت اولیه شان دچار انحراف می شوند. با از بین رفتن میدان

به سمت میدان مغناطیسی بر می گردند، در حالی که یک میدان مغناطیسی نوسان کننده در فرکانم الرمور، ایجاد می کنند 
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در  مـی شـود    MRSمراحل برانگیختگی مولکول های آب و سپم رسیدن به حالت تعادل که منجر به تولید سیگنال  .[4]

 است. ( نشان داده شده4شکل )

 

 [96]مراحل برانگیختگی مولکول های آب و سپم رسیدن به حالت تعادل  - 4شکل 

 : GEM شرکت GSM-19T نتومتر پروتونمگ

در حال حاضـر دقیـق   یکی از دستگاه های مورد استفاده در روش سونداژ تشدید مغناطیسی است و  مگنتومتراین 

 پروتـون معمـوال بـیش    هایی که بر روی زمین انجام می گیرنـد، مگنتـومتر   ترین مگنتومتر پروتون در دنیا است. در برداشت

زمین را داراست. این نـوع انـدازه گیـری بـا عنـوان       دت میدان مغناطیسیشتنها قابلیت اندازه گیری  وه ترین کاربرد را داشت

 مگنتومتر سادگی و قابلیت اطمینـان بـاال مـی باشـد.     این ترین مزایای یکی از مهم. اندازه گیری میدان کلی نامیده می گردد

 90و برداشت های مگنتومتری بسیار دقیق بـا ایـن دسـتگاه تـا      ت استفاده از دستگاه توسط یک نفر به تنهایی امکان پذیر اس

 .[99]( 5شکل ) هکتار در روز قابل اجرا است

 

 GSM-19T [91]لدستگاه ژئومغناطیم)مگنتومتر پروتون( مد -5شکل 

 

 روش گمانه زنی:  -1

Dowsing ک چـوب دسـتی   اسـتفاده از ابزارهـایی ماننـد یـ    ا ست جهت یافتن آب هـای زیرزمینـی بـ   شیوه ای ا

 دوشاخه، یک جفت میله ال شکل، یک آونگ و یا ابزاری دیگر. 
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 ابزار گمانه زنی -0شکل 

 دارد ای بســیارقدیمی  تاریخچــه  ، ردیابی براساس تغییر میدان الکترومغناطیم با استفاده از میله یا ترکـه چــوبی  

ماگمـای جهـت داده شـده  ابشی الکترونگاتیو است کـه ازپرتو تابشی زمین نوعی از پرتو ت [69]هلپه بـر اسـاس نظریـ. [60]

شناسـایی شـوند. هـاتونن و     تواننــد بوســیله ترکــه دوشــاخه     های آبی و معادن منشا گرفته و این پرتوهـا مـی  سیر رگهمدر

د و اختالل در قرار گیرن توانند تحت تاثیر پرتوهای فرکانم رادیویی های آب می کننده داشتند، ردیاب بیان [60]همکاران

هــا در   کننــده  از آنجائیکه گروهـی از ردیــاب  . های تلویزیونی و رادیویی ایجاد شود خصوص در زیر دکل ها به کار آن

منابع آب مطـر    ها نیز دارای مقبولیت در انجام مطالعات موارد دارای برآوردی درست هستند، این روش بعد از قرن تمـام

که  ای در تمام موارد منفی نبوده است، به گونه نتایج تحقیقات ردیابی با ترکه های چـوبی، بیان داشت [61] چو. [66]است 

کـه یـک میلـه     الکترومغناطیم را حـدس میرننـد و زمـانی    هـا مسـیر انـرژی ها نشان داده اسـت، ردیـاب کننـده آنالیز داده

در این روش با به دست  .ای افزایش می یابد به طور قابل مالحظه آهنی در مکان آب دفن و یا قرار گیرد، توانـایی ردیـابی

گرفتن دو میله ال شکل فلزی، تبادل بار ایجاد شده باعث یکی شدن بار الکتریکی بـدن و میلـه هـا مـی شـود )ماننـد حالـت        

ور عمـود بـر سـطح    باردار کردن شانه پالستیکی با دستمال پشمی(. جریان آب زیر زمینی از خود یک میدان مغناطیسی به ط

زمین تولید می کند. زمانی که با میله های باردار شده، از روی سطحی که درگاهی از جریـان آب مـی باشـد مـی گـذریم،      

میدان مغناطیسی جریان و بدن با هم تداخل کرده و میله های ال شکل از هم فاصله می گیرند. با ادامه حرکـت بـه صـورت    

طول یک مسیر بدست می آیند، که می توان با استفاده از آن ها راسـتای جریـان آب    سینوسی شکل، درگاه های متوالی در

 زیر زمینی را تخمین زد.

 روش زمین آمار: -6

منـابع   ،می توان به استفاده از آن در هیدرولوژی  Remote Sensing یا از كاربردهای علم نوین سنجش از دور

ستفاده سنجش از دور در مطالعات اكتشافی و منـابع طبیعـی و سـایر مـوارد     ااشاره کرد.  آب و اکتشاف منابع آب زیر زمینی

 خـداد آب زیـر  . رتر انجام می گیرد الذکر از نظر دقت و هزینه و نیروی انسانی نیز بسیار با صرفه تر بوده و خیلی سریع فوق

جهـت   .محـدود مـی گـردد   زمینی قابل استحصال در نواحی کارستی به سیستم های درزه و شکسـتگی و مجـاری انحاللـی    

گونه نواحی می بایست از نمایانگرهای سطحی و پارامترهای  اکتشاف اولیه مناطق دارای پتانسیل زیاد آب زیرزمینی در این

امروزه استخراج الیه های اطالعاتی مورد نیـاز، تشـکیل پایگـاه اطالعـاتی، تجزیـه و       .موثر بر کارست شدگی استفاده نمود

  (GIS)، و تلفیق اطالعات با استفاده مـزدوج از فنـون سـنجش از دور و سیسـتم اطالعـات جغرافیـایی      تحلیل مکانی داده ها

توانسته است به عنوان ابزاری موثر در مطالعات آب زیرزمینی به کـار    GISصورت می گیرد. تلفیق فنون سنجش از دور و 

ی زمینی امکان تشخی  و ترسیم عوارض مختلف زمـین  تفسیر داده های ماهواره ای همراه با اطالعات واقع[. 65و  64]رود 
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ها را فراهم می نماید، که این عوارض مـی تواننـد بـه طـور      شناسی، ساختاری، ژئومورفیک، و خصوصیات هیدرولیکی آن

هرچند که محققین فنون سنجش [. 60]د مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان نمایانگرهای وجود آب زیرزمینی در نظر گرفته شون

 را جهت تلفیق الیه های مختلف برای اکتشاف آب زیرزمینی در نواحی کارستی مورد استفاده قرار داده اند  GISاز دور و 

با این حال تا کنون سیستم مدون و جامعی جهت ارزیابی پتانسیل آب زیرزمینی در مناطق کارسـتی ارایـه نشـده     .[68و  67]

 ژئوفیزیـــ  ســـطحی، ژئــوالكتریـــ     ماننــد گونــاگون هــای مینـی از روشدر پتانسـیل یـابی منـابع آب زیـر ز .است

شناســـــی،   ریخـــــت  هـــای زمـــین   متكـــی بــرتحلیـــل   GISتكنیـــ    اكتشــافی، چـــاه نگـــاری و   هــای حفــاری

مـدلی جدیـد بـا هشـت الیـه       [61]. محمـدی و همکـاران   [8] پـذیرد  هیــــدرولوژیكی، اقلیمــــی وتوپـوگرافی انجـام مـی   

جهت اکتشاف نواحی با پتانسیل باالی آب زیرزمینی در تاقدیم گورپی، شمال  اطالعاتی موثر بر هیدروژئولوژی کارست،

بـا توجـه بـه پتانسـیل آب زیرزمینـی       .دادنـد و با داده های چاه های اکتشافی مورد واسـنجی قـرار    کردهخوزستان، طراحی 

ار اسبی واقع در بین تنگ های حتی و پبده، این بازه در پای آهک آسماری به عنوان مناسب ترین متوسط تا زیاد در کوه انب

سـت  ا محل جهت حفاری چاه های آهکی مشخ  گردید. تطابق نواحی با پتانسیل باال با چاه های با آبدهی زیـاد مبـین آن  

ر نـواحی دیگـر، بـا اعمـال تصـحیحات مناسـب،       که مدل ارایه شده می تواند به طور موفقیت آمیزی برای مناطق کارستی د

آبخــــوان یكــــی از گویــــاترین     هــــر  مشخصــــات هیــــدرولوژیكی و ژئوهیــــدرولوژی    .مورد اسـتفاده قـرار گیـرد   

ی پارامترهـــا  هیــدرولوژی بــه همـــراه  عوامــل هـــا دراكتشــافات و پتانســیل یــابی منــابع آب اســت. نقــش بخـــش

بــــه صــــورت  ینـــدی و تــــراكم شــــبكه آبراهـــه   مشخصــــات شــــبكه زهكشـــی ماننــــد رده  شــــبیه بـارش،  اقلیمـــی 

دهنـده   نحــوی كــه بــاال بــودن تـــراكم و رده آبراهـــه نشـــان    غیــرمسـتقیم نشـان دهنـده میـزان نفـوذ پـذیری بـوده بـه

نشــان دهنــده بـــاال   خاك و پوشـش گیـاهی بودن شـرایط زمـین شناسـی، رط مهیـاكـاهش نفـوذ و كـم بـودن آن بـه شـ

ـــات نشــــان بــــودن آن اســــت. ـــوژی  داده كـــه الگـــوی و تـــراكم زهكشـــی هـــر محـــدوده ای،  مطالعـ توســــط لیتولـ

هـا بـر روی منـابع آب زیــر   ـهآبراه موجـود كنتـرل مـی شـود. درمـورد نقـش رده هـای هــای موادســطحی و ســاختمان

بـرای پتانسـیل یــابی منــابع آب مناســب دانســته        بــه بــاال را 1متعــددی صــورت گرفتــه و رده هــای  زمینـی مطالعـات

طقـه  در ابتدا اقدام به تهیه نقشـه زمـین شناسـی منطقـه مـی گـردد. بـرای ایـن كـار بایـد تصـویر مــاهوارهای من [. 10]ت اسـ

بـه ژئـورفرنم كـردن نقشـه      سـپم بـا اسـتفاده از تصــویر اقــدام  . را به لحـاظ رادیـومتریكی ، هندسـی و... تصـحیح كـرد

به فرمت وكتور در آورده و تحلیل هـا را   GIS را درمحـیط زمـین شناسـی كـرده و پـم از مختصـات دار كـردن نقشـه آن

 .[68] بر روی آن انجام داد

 گیری  ی و نتیجهبند جمع -1

با استفاده از مطالعات ژئوفیزیک آب زیرزمینی که در سطح زمین انجام می گیرد با هزینه ای نسبتا کـم و سـریع،   

 . می توان به طور کلی اطالعات مفیدی در مورد منابع آب زیرزمینی به دست آورد

یـان الکتریکـی بـه داخـل زمـین،      ژئوالکتریک از جمله عملیات صحرایی ژئوفیزیکی است که براساس انتقـال جر 

 ایجاد اختالف پتانسیل بین دو نقطه و محاسبه مقاومت ویژه عمق های مختلف زمین طراحی شده است. 

ــواج فروســرخ  ــاطیم )جــذب ام ــازه فرکانســی  ( در روش الکترومغن ــاطیم در درب ــواج الکترومغن ــت ام از دریاف

 ده زمینی و کالیبره نمودن آن استفاده گردیده است. بسیارکوتاه و طول موج های بلند از طریق یک دستگاه گیرن
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روش مسقیم کشف آب می باشد و شامل ارسال جریان الکتریکی به داخل زمـین و  ، رزونانم مغناطیسی پروتون

  اندازه گیری سیگنال های ساتع شده از هسته اتم هیدروژن مولوکول آب با استفاده از پروتون سنج مغناطیسی است.

خواص فیزیکی و پیوند شیمیایی مولکول آب می باشد که بسته به نـوع مـواد بـه     Dowsing ستگاهاساس کار د 

 .کار رفته در دستگاه دقت و قدرت آن متغییر می باشد

های سطحی منطقه و تهیه نقشه آبراهه ها، بررسی تغییـر مسـیر رودخانـه هـا بـر اثـر عوامـل طبیعـی یـا           مطالعه آب

تـرین كـاربرد داده هـای     های زیـر زمینـی از جملـه جالـب     ی هر منطقه،کشف منابع آبمصنوعی، تخمین میزان آب سطح

 ماهواره ای است.
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