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 خالصه
هاي زیرزمینی  هاي غیر مخرب ژئوفیزیکی در بررسی شوري آب در مقاله حاضر مروري مختصر بر مطالعات انجام شده در زمینه کاربرد روش

ي انجام شده روي آب شور دریاها در مناطق ساحلی و یا نشت شیرابه در مراکز دفن انجام شده است. همچنین نتایج یک مطالعه مورد حاصل از پیش
معناي تغییر  دهد از آنجایی که شوري آب زیرزمینی به در شرایط آزمایشگاهی ارائه شده است. مرور مطالعات و نتایج آزمایش انجام شده نشان می

مقاومت گیري  هاي ژئوفیزیکی مانند اندازه کارگیري روش الکتریک هستند، به مشخصات آب و خاك از جمله هدایت الکتریکی آب و ثابت دي
  کنند. هاي زیرسطحی را با دقت نسبتا مناسب فراهم می ویژه و رادار نفوذي زمین امکان تشخیص توده آب شور در الیه

 
 روي آب شور، لندفیل هاي ژئوفیزیک، پیش آلودگی آب زیرزمینی، روشکلمات کلیدي: 

 
  
 

  مقدمه  .1
 

آب  يرو شیبر اثر پ ینیرزمیز يها آب یآلودگ یدر بررس کیزیژئوف يها ربرد روشکا نهیمختصر بر مطالعات انجام شده در زم يحاضر، مرور مقاله
 نهیماز مطالعات انجام شده در ز يها نمونه ،ینیرزمیز يها آب یدر مطالعات آلودگ يکاربرد یکیزیژئوف يها از روش يا مقدمه انیشور است. پس از ب

  پرداخته شده است. يمطالعه مورد یشده و پس از آن به بررسآب شور ارائه  يرو شیبر اثر پ ینیرزمیز يها آب یآلودگ
حاصل از دفن مواد پسماند در مراکز  يها رابهیدانست. ش ینیرزمیز يها آب ینوع آلودگ نیتر ساده توان یرا م يبر اثر شور ینیرزمیز يها آب یآلودگ

 توانند یحضور دارند که م یو معدن یآلمواد از انواع  یبیاند، ترکمواد پسم رابهی. در ششوند یمحسوب م ياز شور يتر شرفتهیدفن پسماند نوع پ
  .نمود ییشناسا را اآنه یکیزیژئوف مختلف يها روش با توان یم آنجا از بنابراین و دهند رییتغ را آن رندهیپذ خاك توده و رابهیش یکیالکتر مشخصات

الکتریکی و  ،سنجی مغناطیس و پارینه سنجی مغناطیس ،سنجی گرانی ،اي لرزه انواعتوان به  هاي کاوش ژئوفیزیکی را می به طور کلی روش
ژئوفیزیک مورد استفاده در مطالعات زیست محیطی، هاي  روش د.بندي کر رده پیمایی چاهو  دماسنجی ي)،(رادیومتر پرتوسنجی ،الکترومغناطیسی

سنجی، مغناطیسی و رادار نفوذي زمین هستند  گرانیاي،  هاي لرزه ، روشییقاال ونیزاسیپالر ،پتانسیل خودزا، الکترومغناطیسی، یکیالکتر ژهیمقاومت و
(مانند  اي از روش الکترومغناطیس و برخی زیرمجموعه(مانند روش مقاومت ویژه) هاي الکتریکی  اي از روش ها، زیرمجموعه که برخی از این روش

  هستند.روش رادار نفوذي زمین) 
 توان یم ها، يریگ اندازه نیا جینتا يریکارگ نمود. با به يریگ را اندازه نیسطح زم ریز يها هیال یکیزیخواص ف توان یم ،یکیزیژئوف يها استفاده از روش با

مستلزم صرف زمان  میستقم يبردار با استفاده از روش نمونه صیتشخ نیداد. ا صیرا تشخ نیموجود در دل زم ایدهنده و مواد و اش لیتشک يها هیجنس ال
 عملکرد وهیش زیو ن يریگ قابل اندازه تیبنابر خصوص کیزیژئوف يها . انواع مختلف روشستین ریپذ امکان بعضا زیبوده و ن ادیز اریبس يها نهیو هز
  کارگرفته شده در آنها وجود دارند. هب

پرداخته شده و  نیزم يو رادار نفوذ یژهمقاومت وهاي  وش هاي زیرزمینی یعنی ر در ادامه، به معرفی دو روش ژئوفیزیکی مرسوم در پایش آلودگی آب
  گردد. مطالعه موردي و نتایج آن ارائه می گردد. سپس ها مرور می این روش انجام شده با استفاده اخیر تعدادي از مطالعات
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  نیزم يرادار نفوذو  مقاومت ویژه  هاي روش  . 2
 
. [1] اند شده هیتوص ینیرزمیدر مطالعه آب ز آر) یپ ی(ج نیزم يادار نفوذو روش ر یکیروش مقاومت الکتر ،یکیزیمختلف ژئوف يها روش انیاز م
  .استوار هستند یچاه و درون یسطح يها يریگ اندازه يآن بر مبنا یو آلودگ ینیرزمیز يها مورد استفاده در مطالعات آب يها ش رو

ها استوار است. این روش، براي  ی خاك و سنگگیري خواص الکتریک هاي ژئوفیزیکی بر اندازه هاي الکتریکی در کاوش روش اساس
ها و نظایر آنها کاربرد  هاي اطراف خود خواص الکتریکی متفاوت دارند و همچنین سطوح ناپیوستگی مانند گسل هاي کانساري که با سنگ شناسایی توده

ها بر پایه آشکارسازي آثار سطحی که در  هستند. این روشهاي ژئوفیزیکی بسیار متنوع  هاي کاوش الکتریکی در مقایسه با سایر روش زیادي دارد. روش
 ریکیهاي زمین به دلیل اختالف جنس مواد تشکیل دهنده، مقاومت ویژه الکت شوند استوار هستند. الیه اثر عبور جریان الکتریکی از درون زمین ایجاد می

  .زیرسطحی را مورد مطالعه قرار دادهاي  توان الیه سنجی می هاي مقاومت متفاوتی دارند و با استفاده از روش
 3000تا  10( ادیکوتاه با فرکانس ز يها به صورت پالس یسیالکترومغناط يانرژ يآنتن فرستنده قو کی قیاز طر نیزم يروش رادار نفوذ در

است. غالب آنها  یکیالکتر یرسانندگنسبت به  یرسطحیمواد ز یکیالکتر يد يریها نفوذپذ فرکانس نی. در ا[2] شوند یارسال م نیمگاهرتز) به عمق زم
) هستند. 2اندك (حدود  اریبس یکیالکتر يد يرینفوذپذ يمواد پسماند دارا یها و بعض ) و سنگ80(حدود  ادیز یکیالکتر يد يرینفوذپذ يآب دارا
هدف را ارائه  یکیبرگشته و مشخصات الکتر نیدر سطح زم رندهیبه دستگاه گ يانرژ زانیدر م رییهدف، با تغ کیبه عمق، در برخورد با  دهیامواج تاب

ها و  رس یگستردگ ،يا ) حل شده در آب حفرهيها (نمک يها یبه مقدار آب موجود، کان یشناس نیمواد از منظر زم یکی. مشخصات الکتردهد یم
  .[3] دتنوابسته هس نیسنگ يها یمقدار کان

  
  
  آب شور  یآلودگ  . 3
  
 نیریاندرکنش آب شور و ش  1-3
در  یطیمح ستیز یاز مشکالت اساس یکیعنوان  به ینیرزمیز يها آب یآلودگ ،یصنعت يها تیفعال شرفتیبشر و توسعه و پ تید روزافزون جمعرش با
حوادث و اتفاقات، نشت ناخواسته نفت و  ،ینفت يها استخراج و انتقال نفت و فرآورده نهیدر زم یصنعت يها تیامروز مطرح شده است. فعال يایدن

 يانواع کودها نیها و همچن کش مزارع که با انواع سموم و آفت ياریبا آب ،يکشاورز يها تیفعال انی. در جرشوند یرا باعث م نیآن به درون زم تمشتقا
. در رسد یم ینیرزمیآب ز يها و محل استقرار سفره نیریز يها هینفوذ کرده و به ال نیاند، آب آلوده به درون زم شده تیمحافظت و تقو ییایمیش

 ستیز طیمحافظت از مح ياستانداردها تیها بدون رعا روش دفع پسماند توسط بشر هستند و در آنها زباله نیتر یکه سنت یراصولیپسماند غ يها مدفن
 نیریخاك ز يها هیان الیها به سهولت از م از زباله يدیتول رابهیش ن،یریمحافظ ز هیعدم وجود ال لیبه دل شوند، یهم انباشته م يصورت توده بر رو به

به شمار  ندهیخطرناك و آال اریبس یصنعت يها تیاز فعال زین يکاو و معدن يا هسته يها تی. فعالرساند یم ینیرزمیز يها عبور کرده و خود را به آب
امروز،  يایمشکالت دن ریز سا. انداطراف خود دار رندهیپذ ستیز طینسبت به مح دیشد اریو غلظت بس طیبا شرا ي. چرا که هرکدام، پسماندهاروند یم

 جادیو کاهش اندازه منابع را ا ینیرزمیاست که افت سطح آب ز يو کشاورز یصنعت ،يشهر يکاربردها يبرا ینیرزمیز يها از آب هیرو یبرداشت ب
  .اه داشته استهمر هشور به سمت ساحل را ب يها و هجوم آب يرو شیشور، پ يها به آب کیو نزد یاتفاق در مناطق ساحل نیکرده و ا

  
 ژئوفیزیکی خاك خصوصیاتآب شور بر  ریتاث  2-3

) کیالکتر يد يری(نفوذپذ کیالکتر يثابت د زیو ن ژهیمقاومت و ،یکیالکتر تیهدا لیاز قب یاتیآن خصوص رندهیآب و خاك پذ رییقابل تغ اتیخصوص
کاهد.  را افزایش داده و بنابراین از مقدار مقاومت الکتریکی می تواند هدایت الکتریکی ها می شوري ایجاد شده در آب در اثر حضور نمک هستند.

معناي بارز شدن یک تغییر در تصاویر خروجی روش مقاومت ویژه الکتریکی در محدوده رخداد کاهش مقاومت  کاهش در مقاومت الکتریکی به
ب شور کاهش چشمگیر خواهد یافت. بنابراین امواج رادار الکتریک خاك نیز پس از اندرکنش با آ الکتریکی در عمق زمین است. همچنین ثابت دي

  اي را تشخیص داده و در تصاویر خروجی این روش نمایان سازند. الکتریک خاك و آب حفره توانند تغییرات ایجاد شده در ثابت دي نفوذي زمین می
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  هاي زیرزمینی نمونه مطالعات ژئوفیزیکی شناسایی آلودگی شوري آب.4
 
در کشور  يا آب شور در منطقه يرو شیمسئله پ یبه بررس ییالقا ونیزاسیو پالر یکیمقاومت الکتر يها روش بیبا ترک ،2010در سال  يا ر مطالعهد
ست. جنس انجام شده ا یکیمقاومت الکتر يونر برا یهبرداشت با آرا 5و  ییالقا ونیزاسیپالر يونر برا یهبرداشت با آرا 12پرداخته شده است.  هیجرین

  .[4] اند استفاده شده یماسه و رس نمک يها هیال يو مرزبند کیبه منظور تفک ییالقا ونیزاسیپالر يها غالبا ماسه و رس بوده و داده یخاك مورد بررس
آب شور را  یعدس ،يبعد برداشت سه کیبا  ک،یزیژئوف يها با استفاده از روش توان یکه م دهد ینشان م 2011دیگري در سال  مطالعه انجام شده

 آل دهیا طیها با شرا برداشت داده یدانیم طینمود. به علت تفاوت شرا ییشناسا يبردار گمانه و نمونه يادیتعداد ز يتر از روش حفار و ارزان تر عیسر
گمانه، روش  يبا حفر تعدادعنوان مثال الزم است که  بهبود داد. به طیرا بسته به شرا کیزیبرداشت ژئوف يها الزم است که روش یگاه ک،یوتئور
 عیداد. توز زییآب شور تم یخاك را از حضور عدس يبند هیال ،یکیروش مقاومت الکتر یخروج رینموده تا بتوان در تصاو برهیرا کال یکیزیژئوف
کامل را  يبعد برداشت سه کی هنکی. نکته قابل توجه ادیارائه نما يبعد سه ریتصو تواند یخاك م ینیرزمیز يها هیدر ال یکیمقاومت الکتر يبعد سه
مختلف به  يها زمان يبرا جینتا سهیمقا تیو قابل جینتا يریتکرارپذ ن،یکار انجام داد و بنابرا يرویو ن نهیهز نیظرف چند ساعت و با کمتر توان یم

  .[5] است ریپذ سهولت امکان
هاي حاصل  مقاومت الکتریکی و روش الکترومغناطیسی مطابقت خوبی با دادهدر منطقه از انگلستان، نتایج روش ژئوفیزیکی  2012اي در سال  در مطالعه

و نیز غلظت نمک بوده است. به   ECها شامل آزمایش  اند. آنالیز شیمیایی نمونه هاي حفر شده داشته هاي آب برداشت شده از چاهک از آنالیز نمونه
منظور حصول نتایج با قابلیت اطمینان  ها به برده، تصمیم به ترکیب روش هاي نام روش هاي ذاتی هر کدام از عقیده محقق این مطالعه، به علت محدودیت

  .[6]ها نکرده است  هاي روش اي به محدودیت بیشتر کرده است. اما متاسفانه اشاره
ه است. روش ژئوفیزیک مورد استفاده هاي آب منجر شد محققین در نیجریه نیز به استفاده از روش ژئوفیزیکی و آنالیز شیمیایی نمونه 2013مطالعه سال 

تر  که آب شور سنگین قطبی بوده است. از آنجایی -دوقطبی و دوقطبی -در این پژوهش روش مقاومت الکتریکی با چهار آرایه ونر، شلومبرژه، دوقطبی
در زیر آب شیرین قرار گرفته و با افزایش عمق ماند. بنابراین در مطالعه انجام شده، آب شور  از آب شیرین است، آب شیرین در باالي آب شورمعلق می

پذیري سفره آب زیرزمینی، استعداد و  برداشت ژئوفیزیک، بر غلظت  نمک در محدوده مورد مطالعه افزوده شده است. طبق تعریف این مطالعه از آسیب
پذیري یک سفره آب زیرزمینی  حققین این مطالعه، آسیبشود. به عقیده م پذیري آن سفره نامیده می حساسیت سفره آب زیرزمینی به آلوده شدن، آسیب

پذیري سفره نسبت به آلودگی ناشی از فرآیند فرسایش داخلی خاك و حرکات ذرات  هاي انسانی وابسته نیست و بخشی از آسیب تنها به اثرات فعالیت
 .[7]آن است 

 
 
  مطالعه موردي  . 5
 
 آب شیپاو سنجش  شگاهیآزمای توسط شیخاك، آزما طیدر مح یبوم ریحضور مواد غ صیتشخدر  یکیعملکرد روش مقاومت الکتر یمنظور بررس به
وجود توده خاك مرطوب  صیدر تشخ یکیروش مقاومت الکتر ییتوانا یبررس ش،یآزمااین دانشگاه تهران انجام شد. هدف از انجام  ستیز طیمحو 
طعام در پنج لیتر  گرم نمک 250و با انحالل  1000به  50 برابر با می نمک به آبمحلول آب و نمک به نسبت جر. دیگرد نییتعنمک آب و محلول با 

، نزدیک بودن این غلظت به غلظت آب شور دریاها و معادلسازي پدیده 1000به  50علت انتخاب غلظت نمک به آب آماده گردید. آب شهري 
حفر شده و در  نیمتر در زم مین يعمق حدودشعاع و گودال به  دوست. ابوده  در این آزمایش کوچک مقیاس ساحلسمت روي آب شور دریا به  پیش

رطوبت خاك و کند کردن  عیاز خروج سر يریها، جلوگ پارچه نیقرار گرفتند. علت قرار دادن اآب مقاوم در برابر نفوذ  يها ها پارچه کف گودال
حال  بایستی آنقدر کم باشد که اجازه عبور سریع آب را نداده و درعین ها نفوذپذیري هیدرولیکی این پارچهخروج آب از توده مرطوب است.  ندیفرآ

منظور شود. به  هاي پالستیکی به دلیل عایق الکتریکی بودن آنها عمال با شکست مواحه می بنابراین ایده استفاده از کیسه عایق جریان الکتریکی نباشند.
از  ش،یآزما نیقرار گرفت. در ا یعنوان نمونه شاهد مورد بررس پر شده و به طیمح یمبا خاك بویک گودال وجود پارچه در کف گودال،  ثرا یبررس

سیانتمتر در نظر گرفته  30فواصل الکترودها از هم برابر با استفاده شد.  یقطبدو -یقطبدو هیالکترود با آرا 16و  RESECSشرکت  کیدستگاه ژئوالکتر
توسط برداشت ژئوالکتریک هاي حفر شده  معناي پوشش کامل گودال این به و یک متري ادامه یافته شد و بنابراین برداشت مقاومت ویژه تا عمق حدود

  است.
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امکان افزودن آب و نمک در و گودال خاك با  ریدر سمت چپ تصو ی. گودال خاك بوماستقابل مشاهده  1شکل انجام شده در  يها برداشت جینتا
دهنده کاهش  سه وضعیت الف و ب یعنی قبل و پس از اعمال آب شور به گودال وسط شکل نمایشمقای هاي الف و ب هستند. محدوده میانی شکل

  مقدار مقاومت خاك و بنابراین از بین رفتن توده موجود در وسط شکل الف شده است.
  

  
  الف

  
 ب

  آب شور به خاكمقاطع عرضی رسم شده براي مقاومت الکتریکی الف) قبل از تزریق آب شور و ب) پس از تزریق  -1شکل 
 
 
  گیرينتیجه  .6
 

آب شور و  ینگاشت عدس توانند با هدف ی و رادار نفوذي زمین میکیخصوص مقاومت الکتر به ی،کیزیمختلف ژئوف يها همانطور که مطرح شد، روش
 آوري  جمع ساتیتاسو  ها لیمانند لندف( عیما ایمراکز دفع پسماند جامد روي آب شور دریا رخ داده است و یا در  نمکی در مناطق ساحلی که پدیده پیش
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مفید واقع شوند. با ورود آب شور و نمکی به ساختار خاك، خصوصیات الکتریکی خاك مانند هدایت الکتریکی و ثابت )، قبل از انتقال پسماند
  هستند.  ی قابل مشاهدهنیرزمیآب ز یص آلودگیتشخهاي ژئوفیزیکی  الکتریک تغییر کرده و این تغییرات توسط روش دي

آن در مسائل  ردیو کار یکیزیژئوف يها یمنظور بررس به يادیز اریبس يافزار و نرم يافزار سخت يگفت که ابزارها توان یمطالعه م نیا يبند در جمع
  .در آینده است فتشریتوسعه و پنیازمند مطالعه و پژوهش و همچنان این زمینه ساخته شده و هاي زیرزمینی  از جمله آلودگی آب یطیمح ستیمختلف ز

  
  
  تقدیر   .7
 

از زحمات ایشان وسیله  بدین و اند پور همکاري داشته مطالعه موردي، خانم ریحانه نوروز و آقایان محسن بهمنی، حسن فوادي و علی نجفدر انجام 
 شود. تشکر و قدردانی می
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