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  چكيده

مديريت منابع آبهاي زيرزميني و ارائه راهكارهاي مديريتي مناسب، كسب دانش در رابطه با به منظور   
رايج ترين و مفيد ترين روش در تعيين پارامترهاي . امري حياتي است ،)T,K,S( پارامترهاي هيدروليكي آبخوان

آزمايش روش ي فوق با پارامترهاارزيابي . است بر روي چاه هاي آب پمپاژ آزمايش انجام هيدروليكي آبخوان،
محدوديت هايي نظير صرف وقت و هزينه هاي نسبتا باال پمپاژ نه تنها نيازمند شرايط الزم است بلكه داراي 

اندازه گيري هيدروژئولوژي نتايج حاصل از تفسير داده هاي داده هاي ژئوفيزيكي با تلفيق نتايج حاصل از  .است
دراين روش از طريق برقراري همبستگي بين داده هاي حاصل از . ش مي دهدكاهرا  شده، اندكي از هزينه ها

توان رابطه بين آنها را درسطح دشت برقرار و  مقاومت عرضي اصالح شده اليه آبدار و نتايج آزمايشات پمپاژ مي
در كه قائم سونداژ الكتريكي  26در اين تحقيق تعداد . آبخوان را برآورد نمود ليكيدرنتيجه پارامترهاي هيدرو

با استفاده از اطالعات سونداژهايي كه در مجاورت چاه هاي . دشت پراكنش مناسبي داشتند انتخاب شده است
استفاده از مقاومت آب اندازه گيري با و محاسبه  سونداژ ابتدا مقاومت عرضي در هر پمپاژ قرار داشتند  آزمايش

انطباق با استفاده از نتايج بدست آمده . گرديده است ومت عرضي اصالحامقشده در چاه هاي اطراف سونداژها، 
در محل چاه هاي آزمايش  مقاومت عرضي اصالح شده حاصل از آزمايش پمپاژ با قابل قبولي بين قابليت انتقال

'R) ×  - 6/143( ه استايجاد شدپمپاژ 
T)503 /0=T  ( و نقشه هم در ساير نقاط تعيين  قابليت انتقالو مقدار

  . گرديدقابليت انتقال دشت تهيه 
  

  الكتريكي، آبخوان دشت بجنورد، مقاومت عرضي اصالح شده قائم سونداژقابليت انتقال، : واژه هاي كليدي
  

  مقدمه 
به منظور مديريت . رشد جمعيت منجر به افزايش تقاضاي آب در جهت تامين نيازهاي آبي گشته است

و  ي هيدروليكيارائه راهكارهاي مديريتي مناسب، كسب دانش در رابطه با پارامترهامنابع آبهاي زيرزميني و 
آبخوان هيدروليكي تعيين پارامترهاي دقيق ترين روش رايج ترين و . توصيف كمي آبخوان امري حياتي است
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چاه پمپاژ  شآزماي آناليز داده هاي حاصل از ،))S( و ضريب ذخيره )T( ، قابليت انتقال)K( هدايت هيدروليكي(
معادالت محاسبه  .در عين حال ارزيابي اين پارامترها با اين روش با محدوديتهايي نيز همراه است. مي باشد

پمپاژ تنها زماني صادق است كه فرضيات مربوط به نوع آبخوان، ماهيت  آزمايشپارامترهاي هيدروليكي در 
مناطق كشورمان رايج  هايي با قطر زياد كه در برخي ازچاه . جريان سيال، نرخ پمپاژ و ذخيره چاه برقرار باشند

هم جريان الكتريكي و هم . پمپاژ ايجاد مي كنند آزمايشهستند، مشكالت زيادي در رابطه با آناليز داده هاي 
چگونگي رسانش . ، مسير داراي كمترين مقاومت را انتخاب مي كنندمتخلخلسيال در يك محيط جريان 

ط تخلخل سازند، توسالكتريكي يك مقاومت  بوده وفذ ذرات و پيرامون آنها بصورت يوني الكتريكي در درون منا
در سطوح ذرات، مسير الكتريكي مشابه مسير  (Yadav and Abolfazli, 1998).و مقاومت آب كنترل مي شود 

يكي مرتبط ارامترهاي هيدرولپارامترهاي ژئوالكتريك بايد با پكه نشان مي دهد  اين امر. هيدروليكي است
در سال  Kelly. و ژئوالكتريك را مطالعه كردند ليكيمحققان متعددي ارتباط بين پارامترهاي هيدرو. باشند
بين فاكتور رابطه لگاريتمي  و يككتريكي آبخوان و هدايت هيدروليكي تجربي بين مقاومت ال رابطهيك  ،1977

و  1981در سال  Singhal  و همكارش Niwas  .سازند و هدايت هيدروليكي براي رسوبات يخچالي ارائه كرد
در يك محيط همگن و ايزوتروپ براي ) T(و قابليت انتقال ) RT(تحليلي بين مقاومت عرضي  ، يك رابطه1985

خود را با در نظر گرفتن پارامتر كيفيت  ارائه و كاربرد رابطه (Rhode Island)جزيره راد  رسوبات يخچالي در
دهه اخير ساير محققان تالش كردند تا روابط چند در  بطور كلي. ي توسعه دادندآب و تصحيح مقاومت عرض

ل از سونداژ الكتريكي ارائه تجربي و نيمه تجربي بين پارامترهاي مختلف آبخوان و پارامترهاي حاص
 .  (Forhlich and Kelly, 1985; Onuoha and Mbazi, 1988)دهند

حوضه در  منطقه مورد مطالعه. خراسان شمالي قرار گرفته استمركز استان در حوضه آبريز دشت بجنورد 
در حوضه  قديميترين سنگهايي كه .رسوبگذاري كپه داغ و بخش هاي جنوبي آن در كمربند بينالود قرار دارد

حوضه  .كپه داغ نهشته شده اند مربوط به شيل و ماسه سنگهاي سازند كشف رود با سن ژوراسيك مياني است
سير تحوالت زمين شناسي در بخش  .ستاكپه داغ در كنار كمربند چين خورده البرز و بينالود قرار گرفته 

بدين سان كه بخش مذكور دنباله فالت ايران مركزي بوده  .جنوبي بجنورد از اوايل كامبرين قابل پيگيري است
بيشتر شامل شيل هاي رسي تا ماسه اي، نهشته هاي بجا مانده . چيرگي داشته استو درياي كم ژرفا بر آن 

موقعيت منطقه مورد مطالعه و زمين ) 1(در شكل . هاي صدف دار و ماسه سنگ مي باشد دولوميت، آهك
از بمنظور تعيين قابليت انتقال آبخوان دشت بجنورد، در اين مطالعه  .شناسي منطقه نمايش داده شده است

 هيدروژئولوژيكي و نتايج حاصل از آناليز داده هاي آزمايشطالعات روش ژئوالكتريك و انتايج حاصل از تركيب 
سونداژ الكتريكي قائم با  66كارهاي ميداني ژئوفيزيكي اين مطالعه شامل . استفاده شده استحلقه چاه  5پمپاژ 

توسط شركت مهندسين مشاور آبكاو شرق و در طي يك دوره  1390مي باشد كه در بهار سال آرايه شلومبرژه 
سونداژ برداشت شده در دشت كه به لحاظ كيفي  66سونداژ از كل  26تعداد در اين مطالعه . نجام شده استا

آزمايش پمپاژ در آنها انجام خطاي كمتري داشتند و به لحاظ پوشش منطقه و مجاورت در اطراف چاه هايي كه 
راكندگي مناسبي داشتند انتخاب كيفيت آب در آنها اندازه گيري مي شود پشده است و همچنين چاه هايي كه 

اكتشافي در دشت بجنورد نمايش  گمانه هايموقعيت نقاط سونداژ انتخاب شده و محل ) 2(در شكل  .شدند
با استفاده از نتايج حاصل از همبستگي بدست آمده، بين پارامتر قابليت انتقال اندازه گيري  .داده شده است

الح شده از داده هاي سونداژ الكتريكي، مقدار اين پارامتر در ساير شده از آزمايش پمپاژ با مقاومت عرضي اص
نقاط دشت بجنورد ارزيابي شده است كه مي تواند در مدلسازي جريان آب زيرزميني و انتقال آلودگي بكار 

 .گرفته شود
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 زمين شناسي و موقعيت حوضه آبريز بجنورد. 1شكل 

  
  بحث

، براي آبخوان  (RT =ρa ×b)و مقاومت عرضي آبخوان  (T=K× b)رابطه تحليلي بين قابليت انتقال آبخوان 
  (Niwas and Singhal, 1981).ن بصورت زير مي باشدمتخلخل، همگن و همسا

)١( T RT                                                                                          
)2(               T=B×RT                                      

آبخوان دارد  (EC)و هدايت الكتريكي  (K)يك ضريب ثابت بوده و بستگي به هدايت هيدروليكي  Bكه در آن، 
(B=K×EC) . فرض را بر تغييرات مقاومت آبخوان در نتيجه تغييرات مواد آبخوان و ضريب ) 2(معادله

 . پيچاپيچي منافذ متصل بهم قرار داد و تغييرات كيفيت آب در آن ثابت فرض شده است
 
 

و  Niwasبا توجه به اينكه مقاومت سازندهاي زمين شناسي بيشتر تحت تاثير تخلخل و مقاومت آب است، 
و ) 3رابطه (، با دخالت دادن تغييرات مقاومت آب، مقاومت عرضي را اصالح 1983ر سال د Singhalهمكارش 

  :را بدست آوردند) 4(، رابطه )2(با جايگزيني در رابطه 
)3(                                   R'

T = RT×(ρwm│ρwi)                                                                              
)۴(                                        T=(K×EC')×R'

T 

'Rو  'ECدر آن، كه 
T  ،به ترتيب هدايت الكتريكي اصالح شده و مقاومت عرضي اصالح شده هستندρwi  ؛

  . ؛ مقاومت متوسط آب در آبخوان است ρwmمقاومت آب در محل مورد نظر و 
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  در دشت بجنوردمحل چاه هاي آزمايش پمپاژ  و  موقعيت نقاط سونداژ انتخابي. 2شكل 
  

 ، با استفاده از مقدار اندازه گيري شده هدايت الكتريكي آب (ρw)در اين تحقيق، مقدار عددي مقاومت آب 
(EC)  در چاه هاي اطراف نقاط سونداژ محاسبه((ρw=(10000│EC))  و با استفاده از روشهاي درون يابي براي

 .كل منطقه مورد مطالعه بدست آمده است
براي نقاط سونداژ محاسبه و سپس با توجه به ضخامت اشباع  (ρa)مقاومت ظاهري ) 1(با استفاده از رابطه  

براي نقاط سونداژ نيز محاسبه و  (RT =ρa ×b)بدست آمده از اطالعات ژئوفيزيكي، مقاومت عرضي  (b)سفره 
در نهايت با استفاده از . ، اصالح گرديده است)5معادله (مقادير بدست آمده با استفاده از ضريب تصحيح 

و  (T)يت انتقال آبخوان اطالعات مربوط به آزمايشات پمپاژ چاه هاي اطراف نقاط سونداژ، انطباق بين قابل
'R) مقاومت عرضي اصالح شده 

T) 3و شكل  1جدول (مورد بررسي قرار گرفته است نقطه از دشت  5در  .( 
 

  اندازه گيري شده و محاسبه شده در دشت بجنورد) T(مقايسه  مقادير قابليت انتقال . 1جدول 

T*  
m2/day 

T  
m2/day  ohm-m2  ohm-m2  ohm-m  

EC 
mho/cmµ 

  محل چاه   سونداژ

  اكتشافي كهنه كن 30  1785  6/5  1904 1134  358  427
  اراضي شاقه بهره برداري 40  1666  6  1461  1277  483  498
  كهنه كن بهره برداري 43  1960  1/5  1210 2770  877  699
  بجنورد بهره برداري 44  1923  2/5  1994 1497  536  609

  ينگي قلعه بهره برداري 57  3985  52/2  2450 2733  1118  1231

   محل چاهدر ژئوالكتريكي   سونداژاز طريق شده  محاسبهمقادير  *

 

  .بين اين پارامترها وجود دارد  R2)= 905/0 (ديده مي شود، همبستگي قابل قبولي) 2(همانگونه كه در شكل 
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)۵(                            ۶/١۴٣-  × (R'
T)۵٠/ ٠٣=T 

پمپاژ  آزمايشقابليت انتقال در محل ساير نقاط سونداژ كه ، )5رابطه (بدست آمده  خطيبا استفاده از رابطه  
و سپس نقشه قابليت انتقال ارزيابي شده براي دشت بجنورد  ه استدر اين مناطق وجود نداشت محاسبه شد

 .)4و شكل  2جدول (است ترسيم شده
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

'R(مقاومت عرضي اصالح شده و ) T(رابطه بين قابليت انتقال ) الف. 4شكل 
T( 

  

  محاسبه شده در نقاط سونداژ (T) قابليت انتقال  مقادير. 2جدول 

T ه شدهمحاسب  
m2/ day 

  اصالح شده ′
ohm-m2  

  شماره نقاط سونداژ

387  1055 11 
410  1101 12 
482  1244 13  
539  1358 18 
585  1450 20 
449  1178 24 
597  1473 25 
287  856 27 
374  1030 29 
227  738 34 
269  820 35 
699  1676 36 
674  1627 37 
522  1324 38 
797  1870 41 
1033  2339 45 
1239  2749 46 
1905  4074 47 
2534  5324  48 
1197  2666 49 
1030  2334 50 

٢٠٠

۴٠٠

۶٠٠

٨٠٠

١٠٠٠

١٢٠٠

١۴٠٠

٨٠٠ ١٨٠٠ ٢٨٠٠ ٣٨٠٠
RT (ohm-m2)

T 
(m

2
da

y-1
)

T=٠/۵٠٣×(R'T)‐١۴٣/۶
R2=٠/٩٠۵
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  در دشت بجنورد نقشه هم قابليت انتقال محاسبه شده )الف .5شكل 

  
  نتيجه گيري 

اينكه امروزه مدلسازي جريان آب زيرزميني و انتقال آلودگي به عنوان يكي از موثر ترين و مهمترين  بهبا توجه 
پارامترهاي هيدروليكي آبخوان بمنظور فراهم  ارزيابي ابزار در مديريت منابع آب مورد استفاده قرار مي گيرد،

حفاري چاه هاي اكتشافي . برخوردار است از اهميت باالييكردن اطالعات مورد نياز در مدلسازي آب زيرزميني 
از طرفي چون در مرحله واسنجي . خوان اغلب پرهزينه و زمان بر استبمنظور تعيين پارامترهاي هيدروليكي آب

اين پارامترها با  تخمين مدلسازي مي توان پارامترهاي ارزيابي شده هيدروليكي را تصحيح نمود، بنابراين
مي تواند مفيد  به عنوان يك مقدار اوليه ورودي به مدل، )VES(قائم الكتريكي استفاده از اطالعات سونداژ 

حاصل از نتايج آزمايش  (T)قابليت انتقال بر پايه مطالعات و نتايج اين تحقيق ارتباط نزديكي بين . واقع گردد
  قابل قبول  پمپاژ و مقاومت عرضي آبخوان كه از روش سونداژ قائم الكتريكي بدست آمده است با همبستگي

) 905/0 =(R2 پمپاژ، ثابت مي  آزمايشهاي ات سونداژ الكتريكي قائم با داده بنابراين تلفيق اطالع. مي باشد
 .كند كه مطالعات ژئوفيزيكي اهميت زيادي در تخمين پارامترهاي آبخوان دارد

  
  

  منابع فارسي 
،  مطالعات نيمه تفصيلي )1386(خراسان شمالي شركت مهندسين مشاور مهار آب عمران گستر، شركت آب منطقه اي  -1

  منابع آب زيرزميني دشت بجنورد
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