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  چکیده
سی هیدروژئولوژیکی در آبخوان    هاياز پارامتر یکی ژهیو یآبده سا شد یمهاي آزاد ا . برآورد این پارامتر، در کنار اطالعات با

ژي هیدروژئولو مطالعاتتکمیل فازهاي نیمه تفصــیلی و تفصــیلی در  ینقش اســاســ پایه زمین شــناســی و هیدروژئولوژي
شته   ساخت مدل   آبخوان دا ستن حدود ارقام آن الزمه   راتییتغ قیدق یابیارزهاي عددي، هاي مفهومی آبخوان، مدلو دان

ژه به وی منابع آبمدیریت صحیح  در  هیو پا ینقش اساس  این پارامتر  باشد. میو ...  و افت سطح آب زیرزمینی حجم مخزن 
 هر چند که آبدهی ویژه در مراجع ذکر شده است.   برآورد و تخمین يبرا یختلفهاي متا کنون روشدارد.  آبهاي زیرزمینی

ــاف    شیآبخوان، انجام آزما   ژهیو یآبده  نییروش در تع نیتر جیرا ها، این روش بیندر  آب  یپمپاژ بر روي چاه هاي اکتشـ
 دباشیم ادیز هاينهیصرف وقت و هز رینظ ییهاتیالزم است بلکه داراي محدود طیشرا ازمندیروش نه تنها ن نیاست. اما ا

سایی و مطالعات نیمه تفصیلی چندان در اولویت امور جاري     انجام چنین آزمایشبه همین دلیل  شنا هایی در فاز مطالعات 
صیلی قابلیت هاي آب منطقهشرکت  اجرا را دارند. لذا به منظور تکمیل مطالعات فوق  اي نبوده و معموالً در فاز مطالعات تف

مقاومت ویژه الکتریکی در اولویت قرار  روشنظیر ها، هاي مطالعاتی، برآورد این پارامتر توسـط سـایر روش  الذکر و رفع نیاز
ستفاده از نتایج      در این مقاله  اند.گرفته ست با ا شده ا شده  تالش  س    مطالعات ژئوالکتریکبایگانی  شته در  طح که در گذ

شهد    شت م شده   د ست انجام  سطح آبخوان ارائه گردد. با    ا شه تغییرات آن در  ، حدود ارقام آبدهی ویژه آبخوان برآورد و نق
ست آمده، حداقل مقدار آبدهی ویژه در حدود  هتوجه به نتایج ب ست تا  در حوالی (آبخوان شرقی  در محدوده  05/0د کنوی

سرآسیاب، آق صحرا، کمال آباد) در حوالی مرکزي آبخوان ( یدر نواح 2/0حداکثر آن نیز حدود و طرق )  حوالیتبادکان و 
سطح آبخوان در حدود     سط آن نیز با توجه به موقعیت و پراکندگی مقادیر آن در  ست.    15/0 و مقدار متو برآورد گردیده ا

با                ــادي، فنی و .... برآورد مقادیر آبدهی ویژه  پارامترهاي اقتصـ با در نظر گرفتن  جام این پژوهش و  هداف ان با توجه به ا
ابل تخمین ق و هیدروژئولوژي آبخوان،در صورت در نظر گرفتن شرایط زمین شناسی  مقاومت الکتریکیاستفاده از از روش  

  تر می باشد.ابل استفاده براي مطالعات تکمیلیارائه داده و ق یقبول
  آبدهی ویژه، ژئوالکتریک، مقاومت عرضی، آبخوان دشت مشهد هاي کلیدي:واژه
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و  یپژوهش يهاانجام اکثر طرحو مناسب  یتیریمد يکارهاارائه راه ،هاشناخت آبخوان ،ینیرزمیمنابع آب ز قیدق یابیارز
 نیرتمهم(پارامترهاي هیدروژئولوژیکی و نزدیک به واقعیت از  و تخمین نسبتاً دقیق کسب دانشنیازمند  ،در آبخوان ییاجرا

آبدهی ویژه، نسبت حجم آب  طبق تعریف؛ باشد.، آبدهی ویژه یکی از این پارامترها میاست )آبخوان یکیدروژئولوژیاطالعات ه
 & Fetter, 2001 ; Todd( که از حالت اشباع خارج شود از الیه آبدار است یدر اثر نیروي ثقل به کل حجم بخش یقابل زهکش

Mays,2005 .(یبستگ یالیه آبدار و زمان زهکش یها، میزان فشردگویژه به شکل، اندازه، نحوه توزیع دانه یآبده ) داردTodd & 

Mays ,2005( .یمعادل آبده رهیذخ بیضر آزاد، هايدر آبخوان ینیرزمیآب ز يو آزاد سازثقلی  یزهکش هايسمیبا توجه به مکان 
 & Kundzewicz & et al., 1993 ; Barnett( شود یگفته م زیآزاد ن رهیذخ بیکه به آن ضر )Fitts, 2002(باشد ی) مSy( ژهیو

Muller, 2008 ; Lang & et al., 2005 ; Thiery, 1988 .(  
 ,Johnson( بنديتجربی بر اساس دانه روشتوان به یوجود دارد که م آبدهی ویژه يریگاندازه يبرا یمختلف يهاروش

روش بیالن  ،)Saha & Agrawal, 2006( بیالن آب زیرزمینی آزمون پمپاژ، ها،ابیرداستفاده از  ،ینیرزمیآب ز يمدلساز، )1967
 نیعموماً ااشاره کرد. ) 1390و همکاران،  يصمد( یکیزیژئوف يهاروشانواع  و )1387مقدم و همکاران ،  ياصغر(جزء به جزء 

وع نشرایط میدانی، از جمله؛ منطبق نبودن با توجه به  اما دیآیدست مبه اکتشافی يهاچاه يآزمون پمپاژ بر رو قیاز طر پارامتر
 یاف(الطپمپاژ  موندر آز یکیدرولیه رهايیمتغ تخمینمعادالت فرضیات با چاه  رهینرخ پمپاژ و ذخ ال،یس انیجر تیآبخوان، ماه

) 1390و همکاران،  يصمد( بودن ریگو وقت نهیها و پرهزنامناسب چاه یتعداد کم و پراکندگو نیز ) 1391دادگر و همکاران، 
هاى ژئوالکتریکى به جهت سادگى، سرعت و ارزانى در مطالعات آب روش گریاز طرف د. سازداستفاده از این روش را دشوار می

 پور،يرو لشک یشود (نخعتر مىها نیز روز به روز از جهت کیفى و کمى گستردهآن سزایى داشته و استفاده اززیرزمینى نقش به
1382.(  

 انهیبه را یدسترس لیبه دل 1970ابداع شدند، اما از دهه  يالدیم 1900دهه  لیدر اوا یکیالکتر ژهیومقاومت يهاروش
توان گفت اولین استفاده از می ).1390(حجت و رنجبر،  اندکرده دایپ ياها، کاربرد گستردهداده لیو تحل هیپردازش و تجز يبرا

براي برآورد آبدهی ویژه در  Kellyو همکارش  Frohlichتوسط  ،میالدي 1988 در سالاین روش براي تخمین آبدهی ویژه 
 يمترهااپار نیب یبا استفاده از همبستگ نژادیطهماسب 1381در سال  هاي یخچالی جنوب انگستان صورت گرفت.آبخوان

 آبدهی ویژه 1387در سال ي و همکارانش باقر. ورددست آهبرا آبخوان شورو  ژهیو یمقدار آبده یکیدروژئولوژیهو  یکیژئوالکتر
در  ژهیو یآبدهمیزان  م 2012در سال  طاهري تیزرو و همکارانش ،میقان ر جنوب حوضه آبریز کویرآباد واقع دحوضه آبریز امان 

به  را آبخوان دشت امامزاده جعفرگچسارانآبدهی ویژه عزیزي و محمدزاده  1392در سال و  رانیدشت کرمانشاه در غرب ا یماه
  ند.اهبرآورد نمود هاي ژئوالکتریککمک روش

از  بمناس ارائه روش استفادهو دشت مشهد  مطالعات ژئوالکتریک انجام شده در سطحنتایج استفاده از  مقالههدف از این 
یکی از بزرگترین  ،سفره آب زیرزمینی مشهد. برآورد آبدهی ویژه باشدها میورد آبدهی ویژه در آبخوانآها براي براین داده

 لشگري( یستابینقاط دشت مشهد بر اثر افت سطح ا یوجود فرونشست در برخ لیبه دلکه ) 1389 ،یهاي ایران (دولتآبخوان
ز حائ ،و نقش اصلی در تامین آب شرب این کالن شهر (مشهد) در آن رانیکالنشهر ا نیقرار گرفتن دومو ) 1384همکاران، پور و 

   است. يادیز تیاهم
  
  منطقه مورد مطالعه معرفی 

 37تا  قهیدق 59درجه و  35و  یطول شرق قهیدق 7درجه  و  60تا  قهیدق 22درجه و  58مشهد در  یمحدوده مطالعات
باشد و وسعت  آن یقوم مقره يها رحوضهیاز ز یکیمحدوده  نی. ا)1(شکل  قرار گرفته است یعرض شمال قهیدق 2درجه  و 

باشد. حداکثر یمربع ملومتریک 3/3788و  14/6169 بیمربع است که مساحت ارتفاعات و دشت در آن به ترتلومتریک 44/9957
شده است.  يریمتر اندازه گ 900دشت  یمتر و حداقل ارتفاع در محل خروج 2800برابر  یارتفاع حوضه در ارتفاعات شمال
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تر دفباشد (یم هیدریحتربت -قوچان و مشهد-مشهد شابور،ین-مشهد یارتباط ریمحدوده مس نیبه ا یدسترس يهاراه نیترمهم
   ).1392، ینیرزمیز يمطالعات آبها

. سازندها و )1(شکل  قرار گرفته است نالودیداغ و بفاصل دو زون کپه در حدمحدوده مطالعاتی مشهد از لحاظ ساختاري 
 يهاستمیس یهاي عهد حاضر در گستره این حوضه قابل رویت است. روند کلواحدهاي زمین شناسی از دوران اول تا آبرفت

باشد. می شرق جنوب–شمال غرب  يو در راستا یشناس نیعوارض زم یمنطبق بر روند کل هایخوردگنیها و چگسل یوستگیناپ
ه مشهد داغ، زون گسلدر ارتفاعات کپه یمتوال يهاسیناود و سیمنظم و تاقد یخوردگ نیمنطقه، چ یکیعوارض تکتون نیتریاصل

نترل ک یعوارض عامل اصل نیباشد ایمشهد م یکشف رود در آبخوان آبرفت یو گسله اصل نالودیارتفاعات ب هیدر حاش زیشاند
ات دفتر مطالعاند (متاثر ساخته زیرا ن یآبخوان آبرفت کیدرولیبوده و ه يسازند يهادر آبخوان انیو جهت جر يوژکننده مورفول

  ).1387، ینیرزمیز يآبها
 و تعرق ریمیلیمتر، ارتفاع تبخ 01/360و  3/259 بیمحدوده دشت و ارتفاعات به ترت يساالنه برا یارتفاع متوسط بارندگ

متر  ونیلیم 271,32در سال و حجم رواناب ساالنه محدوده مشهد برابر  متریلیم 311و  236ساالنه برابر  )نیروش کوتا(واقعی 
 يدارا1389-90تا  1345-46 یمعرف حوضه از سال آب نوانبه ع يباران سنج اولنگ اسد ستگاهیا نیباشد. همچنیمکعب م

مشهد بر اساس روش دمارتن  می). اقل1392، ینیرزمیز يمطالعات آبها دفتر( باشدیبارش م متریلیم8/183دراز مدت  نیانگیم
شده است  نییتع ياترانهیمد يخشک معتدل و بر اساس روش کوپن آب و هوا مهیخشک است و بر اساس روش آمبرژه ن مهین

  ).1389و همکاران،  ي(داود

  
 سونداژهاي ژئوفیزیکی مورد استفاده موقعیت نقشه زمین شناسی، موقعیت جغرافیایی محدوده مطالعاتی مشهد و : 1شکل 
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  روش تحقیق  
 يریلوگج زانیم اســت. یکیالکتر يدانهایو پاســخ م دیتول يبرا نیزم تیظرف یکیزیمتنوع اکتشــافات ژئوف يهاروش هیپا

ــام در برابر عبور جر ــ   یکیالکتر ژهیوبا عنوان مقاومت    انی اجسـ ــم توصـ ــودیم فیمربوط به آن جسـ ــونی(راب شـ و کورو،  نسـ
هاي ژئوالکتریک قادر به تخمین دقیقی از پارامترهاي هیدرولیکی آبخوان هســـتند  ثابت شـــده اســـت که روش ).1384/1988

ــابه ب  گری). به عبارت د  1392و محمدزاده،   يزی(عز ــ نیتشـ ــوصـ متخلخل و   طیآب در مح انی و جر یکیالکتر انی جر اتی خصـ
ــ ــابهات قانون اهم و دارسـ ــازد (نخعیم ریرا امکان پذ یکیدروژئولوژیه يپارامترها نیتخم یتشـ ــکر یسـ ).  1382 پور،يو لشـ

ــتگ یکیالکتر يو د یمجموعه از اثرات اهم  کی به   نیدر زم یکیالکتر ژهیومقاومت   اثرات  و يتولوژیدارد که در ارتباط با ل    یبسـ
شد یم ینیرزمیز يآبها یتیالکترول سون ی(راببا ست تخلخل ( از یآبدار تابع هیدر ال یکیمقاومت الکتر. )1384/1988و کورو،  ن  ه،یآ
ــت( عیما یکالکتری )، مقاومت1364/1971 ــطحی خاك )، مقاومت1364/1971 ه،یآس ــنگ ای و هدایت س ــب( س نژاد،  یطهماس
 یطهماسب (شدن    یمانیدرجه س ، هادانه یجورشدگ ، انیجر رمسی  طول )،1390و همکاران،  یچمنرس (راه يو محتوا)، 1381
به عبارت دیگر ) است. 1385و همکاران،  اءی(ض تیآب و درجه اشباع مقدار، )1391 ،يها  (صمدشکل و قطر دانه ، )1381نژاد، 
 يتولوژیتا ل باشـد یم ینیرزمیب زآ تیتابع تخلخل سـنگ و ماه  شـتر یب یلیخ یکیشـده در برداشـت الکتر   يریاندازه گ ریمقاد
  ).1384/1988و کورو،  نسونی(راب

ــتفاده می هاي موجود ازو دادهبا توجه به اطالعات  ــود.روش ذیل اس ــبت  ؛آبدهی ویژه مقدمه ذکر گردید، در همانطور که ش نس
ش  ش  یحجم آب قابل زهک ست  از الیه آ یدر اثر نیروي ثقل به کل حجم بخ شباع خارج  بدار ا ش . شود که از حالت ا  یپس از زهک

شت و  یحجم محتواي Φنمونه خاك با تخلخل  کیکردن  ان می توبه این ترتیب و  شود  یآن برابر م ژهیرطوبت خاك با نگهدا
ستفاده نمود  1از معادله  شباع فرض م  ری. در منطقه غا ش   یا شت و  یثقل یشود که زهک ست  )Sr( ژهیمواد آبخوان همان نگهدا . ا

شباع مشابه منطقه غ      لیتحل يبرا ست منطقه ا شباع یفرض شده ا شباع   یول را  ,Frohlich & Kelly( است  درصد  100با درجه ا

1988.( 
)1(  푆푦 = 훷(1 − 푆푟)   

ستفاده از قانون آرچ  ست، م  یرابطه تجرب کیم.) که 1942( یبا ا  ژهیو که مقاومت یتخلخل جسم را در صورت   توانیا
 . )Frohlich & Kelly, 1988( دست آوردبه 2طبق معادله آن مشخص باشد، 

)2(  휌 = 휌 .훷    
ــیمانى   :mمتر)، -: مقاومت ویژه آب (اهمwρمتر)، -: مقاومت ویژه الیه آبدار (اهمsatρکه در آن،  ــت که به درجه س ــریبى اس ض
صــورت هر نمونه متفاوت بوده و در هر منطقه به يبرا mمقدار . هاى تشــکیل دهنده محیط متخلخل وابســته اســتشــدن دانه

و محمدزاده،  ییشــمســاباشــد ( 5/2تا  3/1می تواند عددي بین  m ).1387و همکاران،  يشــود (باقرتجربی در نظر گرفته می
1384.(  

 :دیآیدست مبه ریبا ادغام کردن روابطه باال معادله ز
)3(  푆푦 = (

휌
휌 ) × (1 − 푆푟)   

هاي اطراف نقاط ســـونداژ با ) در چاهEC( گیري شـــده هدایت الکتریکی آبدازه) با اســـتفاده از مقدار ان wρویژه آب (  مقاومت
  شود.محاسبه می 4استفاده از معادله 

)4(  
휌 =

10
퐸퐶  

  

متر بر حســب اهم wρ) اســت و µmhos/cmمتر (بر حســب میکروموس بر ســانتی) EC(که در این معادله هدایت الکتریکی آب 
)Ωm.می باشد (  
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ــی در مطالعه هیدرولوژیکی آبخوان ــتفاده از مقاومت عرض ــاب میاس ــهها یک روش برتر به حس  مقاومت هايآید. نقش
قابلیت ). 1389بخش و همکارن، (نیک ها باشد دانوسیله ژئوفیزیک هلوژي بژئوتوانند یک نقشه مادر براي تفسیر هیدرو  عرضی می 

ــب موهوهدایت  ــب اهم1الکتریکی طولی (برحس ــی (برحس ــبت ) یک الیه زمین بهمتر-متر–) و مقامت عرض ترتیب برابرند با نس
 2زاروك ویژه الیه، که این دو پارامتر، به پارامترهاي دارضرب ضخامت الیه در مقاومت  ویژه الیه و حاصل ضخامت الیه به مقاومت 
ستیه،    ستند (آ صمدي وهمکاران،  1364/1971معروف ه ضی   ).1390؛  مقاومت ویژه الیه  توانمیبا توجه به تعریف مقاومت عر

 .نمودمحاسبه  5طبق معادله آبدار را 
 )5(  푅푡 = 휌 × 푍   

باشــد. الیه آبدار (متر) می : ضــخامتZمتر)، -: مقاومت ویژه الیه آبدار (اهمsatρ، )متر-متر-: مقاومت عرضــی (اهمRt که در آن،
 مغیرمتراک مواد در زیاد مقاومت عموما. است دو هر از ترکیبی یا باال ویژهمقاومت یا ضخامت دلیل به عرضی زیاد مقاومت مقادیر
شکیل  هايدانه بزرگی با مرتبط ست  آنها دهنده ت شترین  دیگر عبارت به .ا ضی  مقاومت مقادیر بی شان  عر  یادز مقادیر دهنده ن

ــت (نیک هیدرولیکی نفوذپذیري ــخامت زیاد آبخوان و مقاومت1389بخش و همکارن، اس ــی از رس کم و  ). ض ویژه باال که ناش
ست از ویژگی مثبت آبخوان می  دانه شت آبخوان ا شان از تراوایی هیدرولیکی     بندي در ضی ن شد. بنابراین زیاد بودن مقاومت عر با

 ).1390همکاران، باشد (صمدي و باالي آبخوان می
هاي توسط دفتر بررسی یهجري شمس 1366بر اساس نقشه دستی مقاومت عرضی دشت مشهد که در سال  مقالهاین 

 نیاولکه به ترتیب مختلف  حلامراي خراسان ترسیم شده و در آن از مطالعات ژئوفیزیک که در منابع آب سازمان آب منطقه
در سال  امهدر اد ،کیسونداژ ژئوالکتر 56) با برداشت CGG( کیزیژنرال ژئوف یتوسط کمپان 1342مرحله مطالعات در سال 

 یمحدوده مشهد توسط شرکت مهندس یبخش غرب 1349در سال  وشرکت  نیتوسط هم گرید یکیسونداژ الکتر 90، 1348
با  اوشرقمشاور آبک نیشرکت مهندس 1352در سال و  لیپروف 11در قالب  یکالکتری سونداژ 114 برداشت با کوپ مشاور ست

، بهره برده شده قرار داده است یدشت مشهد را مورد بررس یآبخوان آبرفت اتیخصوص لیپروف 9سونداژ در قالب  48برداشت 
    .)2است (شکل 

  
  )1366، سازمان آب منطقه اي خراسان ،مقاومت عرضی دشت مشهد (دفتر بررسی هاي منابع آبدستی نقشه تصویر : 2شکل 

  
  

                                                         
1 mho 
2 Dar Zarrouk 
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  بحث  
موقعیت سونداژها در  -2(شکل ذکر شده است  ه در کنار هر سونداژسونداژها کعدد از  222مقاومت عرضی با توجه به 

نقشه هم  قیتطب ستینکته ضرور نیذکر ا نجایدر ا[) 3(شکل با استفاده از نقشه رقومی شده هم ضخامت آبخوان ) و 1شکل 
زه حو يبرداربهره يهاو اطالعات چاه ینیرزمیمشهد با نقشه هم عمق سطح آب ز یآبخوان آبرفت يشده برا هیضخامت آبرفت ته

دقت  اقدفنقاط  یشده در برخ هیته کینقشه هم ضخامت آبرفت که بر اساس مطالعات ژئوالکتر دهد،ینشان م یدر آبخوان آبرفت
امت ضخ کیاشاره نمود. در مطالعات ژئوالکتر توان به منطقه نوبهار در جنوب شرق شهر چنارانیباشد که از آن جمله میم یکاف

متر و اطالعات چاه  40را در  ینیرزمیعمق سطح آب ز رنوبها ياچاه مشاهده کهیشده در حال نییمتر تع 20منطقه  نیآبرفت در ا
دهد. ینشان م هیناح نیمتر در هم 160را  يمتر و حداکثر عمق حفار 96 يبهره بردار يهااهچعمق  نیانگیم يبهره بردار يها

شرکت (گرددیمشاهده م زیو مزرعه نمونه ) ن ستیمنطقه کنه ب( یموضوع در شمال چناران و چنوب شرق آبخوان آبرفت نیا
نقشه سنگ کف آبخوان  به علت کم بودن دقت این نقشه در برخی از نقاط  از ]).1391خاك مهارآب ،  قاتیمشاور تحق نیمهندس

اي موجود در آن محدوده زمانی، میزان ضخامت الیه آبدار براي هر سونداژ تخمین زده هاي مشاهدهچاهطور سطح آب در و همین
  میزان مقاومت ویژه الیه آبدار براي هر سونداژ محاسبه شده است. 5شد و با توجه به معادله 

  

  : نقشه ضخامت الیه آبدار دشت مشهد3شکل
  

دست آمده است. بدین ترتیب که هدایت الکتریکی به 4سونداژ با استفاده از معادله براي هر  ) wρ( مقاومت ویژه آب  مقدار
از داده هاي استفاده با که ) 4(شکل  1366یابی شده (روش کریجینگ) هدایت الکتریکی سال براي هر سونداژ از نقشه درون

سال تا  1380 سال) EC( هدایت الکتریکیروند تغییرات  هاي کیفی در دسترس) و(آخرین داده 1376و  1375کیفی سال 
  سال استفاده شده است) تخمین زده شده است، استخراج گردیده است.10این  دقیق بودن آمار از(به دلیل  1390



ن                                                    سان، ز ا ی آب،  م ش  ما ن                        او

ھان    ۱۳۹۳ور ، ا

 
 

  

  
  : نقشه هدایت الکتریکی تخمین زده شده دشت مشهد4 شکل

  
) در آن بازه زمانی، در اسماعیل آباد متر 4/99الی متر در نومهن  5/3با توجه به خصوصیات اقلیمی دشت و عمق آب (

 درصد و در کل دشت به صورت یکنواخت فرض شده است. 35درصد اشباع 
و  (قابل ذکر است با توجه به جنس رسوبات آبخوان دشت مشهد 3معادله استفاده از با میزان آبدهی ویژه براي هر سونداژ 

ه است.) برآورد فرض شد m 5/1میزان  ،اندهاي مورد مطالعه داشتهفرضی که سایر محققان با توجه به جنس رسوبات آبخوان
نقشه هم آبدهی ویژه براي دشت مشهد رسم GIS در محیط در نهایت با استفاده از روش درونیابی کریجینگ گردیده است و 

  .)5(شکل  شده است
وصیات خصنتیجه حاصل با  ،باشدمیبه خوبی بیانگر تغییرات آبدهی ویژه در دشت مشهد ترسیم شده  آبدهی ویژهنقشه 

 میزان ،به علت وجود آبرفت دانه درشت(جمع آب تا حصار سرخ) دشت در قسمت جنوبی  ولیکن دشت سازگاري مناسبی دارد
تري مکآبدهی ویژه میزان در این منطقه، ریز  وجود رسوبات دانه به دلیلشمال غربی دشت  بخش در نیزو بیشتري آبدهی ویژه 

عدم رس (مشابهت مقاومت ویژه با الیه آبدار) و  وجود ناشی ازوجود این خطاي احتمالی را می توان  ،انتظار بوده استمورد 
  . دانستهدایت الکتریکی تخمین در تخمین مقاومت عرضی یا قطعیت 
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  : نقشه آبدهی ویژه دشت مشهد5شکل 

  
  
  گیرينتیجه

ــت مشــهد به ترتیب  آبدهی ویژه حداکثر  و حداقل با توجه به نتایج،  ــط آن  05/0و   2/0در آبخوان آبرفتی دش و مقدار متوس
رآورد ب يو مشکالت برا  لیبا تمام مسا الکتریکی ویژه دهد که روش مقاومت نتایج حاصل نشان می   تخمین زده شده است   15/0

ــد هیدروژئولوژیکی آبخوان می قادر به تخمین قابل قبولی از پارامترهاي        از،ی مورد ن هی اول يپارمترها    این تحقیق به خوبی . باشـ
شان   سازمان    نتایج ژئوالکتریکاز  توانمیکه  دادن شده در  ستفاده بهینه نمود و  هاي مربوطهبایگانی  یژه براي ارزیابی آبدهی و ا
 هاي اضــافیو تاثیر به ســزایی در کاهش هزینه کار گرفتبهرا  هااین داده یلیتفصــ مهیو ن ییفاز مطالعات شــناســادر ها دشــت
ساسی و پایه    هیدروژئولوژیکی آبخوان نقش پارامترهايخصوصا که   . داشت  شته  ها سایر مطالعات و مدلسازي آبخوان  در ا به  ودا

صحیح آبخوانها  شایانی می  مدیریت  ست آوردن  هبد، عالوه بر این ننمایکمک  ز فاز ا نیدر ا پمپاژ ونآزمروش از  این پارامترهاد
  .هاي زیادي را به دنبال خواهد داشتهزینهبوده و  یفراوان يو اقتصاد یمطالعات توام با مشکالت فن

  
  تشکر و قدردانی

از جناب آقاي دکتر حسین  و هاي اولیه مورد نیازداده گذاشتناي خراسان رضوي به جهت در اختیار از شرکت آب منطقه
 و نیز از پایگاه اشتراك دانش دانشگاه فردوسیشان ههاي ارزندصادقی و جناب آقاي مهندس عبدالرضا فتحی نجفی جهت راهنمایی

  گذاري و قدردانی را داریم.سپاسکمال  ؛استبوده پژوهش این که کمک بسیار عالی در تامین مقاالت براي  (پاد) مشهد
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