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 دولت آباد، شرکت آب و فاضالب، رشناس بهره برداری و مسئول مدیریت بحران امور برخوارکا 3

 چکیده

 های زیرزمینی یکی از منابع مهم تامین آب در بیشتر کشورهای جهان محسوب می گردد. امروزه استفاده از آب زیرزمینی در آبیاری کشاورزی وآب

رویه از منابع آب زیرزمینی در ایران، به ویژه در منطقه مورد مطالعه، موجب تخریب این برداری بیمصارف شهری و صنعتی رو به افزایش است. بهره

های زیرزمینی شده است. روش الکترومغناطیس، فن آوری نوینی است که در مطالعات کیفیت و کمیت آب های زیرزمینیی بسییار   منابع و افت آب

باشید. بیا   شناسایی سطح ایستابی منطقه شرقی خورزوق اصفهان بیا روش الکترومغنیاطیس میی    کارآمد شناخته شده است. هدف از تحقیق حاضر،

های آب و هوایی و همچنین اطالعات بدست آمده از روش الکترومغناطیس، اطالعیات  استفاده از ترکیب داده های زمین شناسی، توپوگرافی و داده

بدست آمد. نتایج بدست آمده از این پژوهش، با بررسی های میدانی و اطالعات اداره آب های آبخوان مربوط به سطح آب زیرزمینی، سنگ کف، الیه

 و فاضالب منطقه مورد نظر مقایسه و تطبیق داده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اطالعات حاصل از این روش کامال منطبیق بیا اطالعیات   

 آب و مدیریت منابع آب، کاربرد متنوع و وسیعی داشته باشدتواند بعنوان یک روش جدید در صنعت اکتشافی بوده و می

 کلمات کلیدی

 آب زیرزمینی، الکترومغناطیس، سطح ایستابی، خورزوق اصفهان
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 مقدمه -1

 در شیرین آب دسترس قابل ذخیره بزرگترین زیرزمینی آب منابع

-که در مناطق و یا تشکیالت زمین .[6] شوند می محسوب زمین کره

های آبدار با ضخامت آبرفت مشیخ   وت و عمدتا در الیهشناسی متفا

شود. الیه آبداری که بتواند توانایی ذخیره و قابلیت انتقال آب یافت می

و  حید  از بییش  پمپیا   .[1]نامیده می شیود  ر را داشته باشد الیه آبدا

 ها، پیامیدهایی آبخوان مصنوعی یا طبیعی تغذیه میزان از بیش تخلیه

 کیفیت کاهش و زمین نسشت آب، استحصال هاینههزی افزایش نظیر

 کشیورهای جهیان    آب را در برخواهد داشت و این امر در آمار بیشتر

درصید   22طالعات گویای این است که بییش از  م .قابل مشاهده است

سیفره  بیه دلییل     626سیفره از   162های آب زیرزمینی کشور )سفره

ارند کیه تعیداد آنهیا در    برداشت بیش از حد، در شرایط بحرانی قرار د

 .[4]حال افزایش است 

هیای اخییر اسیتفاده بیدون برنامیه و ییا زیرمجیاز از آب        در سیال 

زیرزمینی در بسیاری از مناطق کشور موجب پیایین رفیتن سیطح آب    

زیرزمینی شده است. بدین منظور شناسایی منابع آب زیرزمینی کمک 

وردن اطالعیات  شایانی به مدیریت این منیابع خواهید کیرد. بدسیت آ    

های اکتشافی دقیقی نیاز دارد که های زیرزمینی به روشمناسب از آب

های ارزیابی در مورد آب زیرزمینی است. روش  ئوفیزیک یکی از روش

باشد، اوال بر اسیاس  استفاده از این روش به دو دلیل دارای اهمیت می

مورد نییاز  های اکتشافی نتایج  ئوفیزیک، موقعیت بهینه و تعداد گمانه

های اکتشافی شود که می تواند صرفه جویی مهمی در هزینهتامین می

تیری  توانند اطالعات دقییق های  ئوفیزیک میبه عمل آورد. ثانیا روش

 هییایروش از. [17,14]هییای پیشییین بدسییت آوردنسییبت بییه روش

 بیه  تیوان میی  زیرزمینیی  آب ییابی  پتانسی جهت کاربردی  ئوفیزیکی

 ،3پتانسییل خیودزا  ،2زمیین  نفیوذی  رادار ،1کتریکیهیای  ئیوال  روش

 اشاره 7ایلرزه و 6سنجیمغناطیس ،2سنجی گرانی ،4الکترومغناطیسی

 هیای موفیق در زمینیه،   های الکترومغناطیسی، از تکنیکبررسی .نمود

هیای آب  های زیرزمینی قابل شرب، سیطح شیوری سیفره   اکتشاف آب

نیاطیس فرکیانس پیایین    هیای الکترومغ . روش[8]زیرزمینی می باشد 

های این روش، به منظور ارزیابی ساختار زییر  یکی از مهمترین تکنیک

گییری مییدان   اسیاس ایین روش، انیدازه   [10,13]. سطحی می باشید  

های اخیر استفاده بدون از آنجایی که در سال[7]. باشدمغناطیسی می

از  برنامه و یا زیرمجاز از آب زیرزمینیی در بسییاری از منیاطق کشیور    

جمله خورزوق اصفهان موجب پایین رفتن سطح آب زیرزمینیی شیده   

است، هدف از این تحقیق، بررسیی سیطح ایسیتابی منطقیه خیورزوق      

اصفهان توسط روش الکترومغناطیس )فرکانس بسیار پایین  و مقایسه 

با میزان سطح ایستابی توسط آمار اداره آب و فاضالب منطقه برخیوار  

 شرقی اصفهان می باشد.

در تحقیقی با بیه کیارگیری روش     ، 1362) نیک روش و همکاران

الکترومغناطیس در ردیابی آب برای اولین بار در کشور، سیعی بیر آن   

شد تا با استفاده از فرمولهای هیدرولیک آب زیرزمینی و نتایج دستگاه 

 12اکترومغناطیس، مقایسیه ای انجیاش شید. ایین مطالعیه در سیایت       

نتایج مطالعات با روش تایس و  اکوب مقایسه و  عسلویه انجاش گرفت و

برتری این روش به لحیا  سیرعت، تنیوع اطالعیات خروجیی، هزینیه       

مطالعات با عدش نیاز به حفر چاه مشاهده ای بارز و تایید شد. بیر ایین   

اساس، ردیابی آب به روش الکترومغناطیس بیه عنیوان روشیی بسییار     

کمبیود آب بیا کیفییت و     کارآمد در مدیریت آب کشور بیا عناییت بیه   

قرارگیری کشور در مناطق خشک می بایست مورد توجه بیش از پیش 

 قرار گیرد.

 ، به منظور بررسی امکان تغذیه واداری 1311عمادی و همکاران )

عسییلویه بییا روش و مطالعییات    12هییای سییاحلی در فییاز   آبخییوان

آب  لیتر بر ثانییه  کارخانیه  222الکترومغناطیس به منظور تامین آب )

کیلیومتری سیاحل درییا در     2شیرین کن از طریق حفر چاه در عرض 

دستور کار قرار گرفت. با استفاده از ایین شییوه، اطالعیات هیم زمیان      

هیای آبخیوان،   آب زیرزمینی، سینگ کیف، تفکییک الییه    شامل سطح 

-تغذیه واداری عمود بیر سیاحل و زون  تعیین خط عرضی هیدرولیکی 

شیور  طق ساحلی بیرای اولیین بیار در ک   بندی کمی )پتانسیل آبی  منا

هیای اکتشیافی و   های تولیدی با بررسیانجاش گردید. اطالعات و نقشه

حلقه چاه در منطقه میورد مطالعیه  مقایسیه شیده و      4آزمایش پمپا  

مشخ  گردید که اطالعیات حاصیل از ایین روش کیامال منطبیق بیا       

در صینعت   تواند بعنوان یک روش جدیید اطالعات اکتشافی بوده و می

 کاربرد متنوع و وسیعی داشته باشد. ،آب

Rodriguez  ( در ایالییت مکزیییک، 2001و همکییاران ، Pool  و

 ، در اریزونا  با استفاده از مطالعیات الکترومغنیاطیس   2006همکاران )

و  هیای آن پرداختنید.  های زیرزمینی و خصوصیات الییه آب ارزیابیبه 

هیای  بوط به تفکیک الییه مرهای طی بررسی های صورت گرفته نقشه

 مختلف آب زیرزمینی را ارائه کردند.

Jacobs ( های  ، در شمال شرقی ایالت مونتانا هدایت2015و همکاران

باال در آبخیزهای کم عمق را مورد بررسی قرار دادند.. نتایج نشان داد 

 بودن و ارائه اطالعات بیشتر ،روش الکترومغناطیس به علت کم هزینه 

در مورد آبخیزهای با الیه آبدار شور با  کارآمدترید اطالعات توانمی

 ارائه دهد.های دقیق اندازه گیری
 

 

 

شهر خورزوق، در جنوب شهرسیتان برخیوار و    منطقه مورد بررسی

 میمه و شمال شهر اصفهان و چاه مورد مطالعه در موقعیت جغرافیایی



 

 

 

  

) UTMبا مختصیات  -میی   (

  موقعیت منطقه مطالعیاتی و تصیویر کلیی از محیدوده     1باشد. شکل )

 مورد بررسی را نشان می دهد.

 

 
 

 : موقعیت محدوده مورد مطالعه1شکل 

 

 

آوری نوینی است که به مطالعات کیفیت روش الکترومغناطیس، فن

ی و شناسی های زیرزمینی و به طیور کلیی مطالعیات زمیین    و کمیت آب

 [15] .دکنهیدرولو یکی کمک شایانی می

ازلب شامل یک    EMهای الکترومغناطیس )به طور کلی دستگاه 

 میدان . در این روش یک[11]پیچ گیرنده هستند فرستنده و یک سیم

 پیچه یک داخل از متناوب جریان یک عبور طریق از الکترومغناطیسی

 حلقیه  ییک  است یا شده تشکیل متعددی های سیم پیچ از که کوچک

 گسیترده  بسییار  امواج این فرکانس دامنه شود.می ایجاد سیم، از بزرگ

 بیرای  اسیتفاده  مورد هایفرکانس  ئوفیزیکی، هایبررسی در است، که

. [12]اسیت  کمتر هرتز چند هزار از ازلب الکترومغناطیسی اولیه میدان

 در زمین رسانایی گیریاندازه و برداشت الکترومغناطیس روش مزایای

 در بیاال  پیذیری تفکییک  موارد شامل  ئوفیزیکی، هایروش دیگر مقابل

 هاگیریاندازه و دقیق محاسبات جریان، تزریق نبود مشکالت رسانایی،

در این روش سعی شده است که عوامل اثیر گیذار بیر     .[16,9]باشد می

امواج الکترومغناطیسی دریافتی که به عنوان نویز شیناخته میی شیوند    

ف شود. اساس کار ایین روش، در دریافیت امیواج الکترومغنیاطیس     حذ

بازه فرکانسی بسیار کوتاه، و طول موج های بلنید از   حاصل از زمین در

باشید.  هیا میی  طریق یک دستگاه گیرنده زمینی و کالیبره نمیودن داده 

هیای آبخیوان،   سپس به منظور بررسی عمق سنگ کیف، تفکییک الییه   

انجیاش گرفیت از روش نقطیه ای و خطیی     تعیین سیطح آب زیرزمینیی   

 شناسی، خاکهای زمین. در این پژوهش از داده[5]استفاده می شود

 

هیای محیدوده   شناسی، شیب، جهت شیب و عمق سطح ایسیتابی چیاه  

 مطالعاتی استفاده شد. 

 های زیر به عنوان اطالعات اولیه مورد بررسی قرار گرفت:داده

  منظور شناخت عمیومی   به 1:22222نقشه های توپوگرافی

جهیت کارهیای    توپیوگرافی هیای  منطقه و استفاده از نقشیه 

 برداری.صحرایی و نمونه

 به منظیور ارتبیاط بیین     1:222222شناسی های زمیننقشه

 شناسی.های زیرزمینی و تشکیالت زمینسفره

 بیه منظیور شناسیایی جینس      1:22222شناسی نقشه خاک

 اسی منطقه.خاک در منطقه و ارتباط با زمین شن

 .اطالعات حاصل از سطح ایستابی در چاه های مورد مطالعه 

 ای و خطیییی ای، نقطیییههیییای صیییفحهاسیییتفاده از روش

الکترومغناطیس به منظور شناسایی منابع آب زیرزمینیی در  

محییدوده مطالعییاتی و اسییتفاده از مختصییات دقیییق توسییط 

 .GPSدستگاه 

 

 ت.آورده شده اس  1در نمودار ) روش کلی تحقیق

 

 (: فرآیند کلی تحقیق1نمودار )

 

ابتدا با استفاده از نقشه توپیوگرافی، نقشیه شییب، جهیت و نقشیه      

 های رقومی ارتفاعی تهیه شد. طبق اطالعات بدست آمده از نقشه



 

 

 

 

حاصل از توپوگرافی، حداکثر ارتفاع در منطقه مورد مطالعه، در قسمت 

 1222همچنین حیداقل ارتفیاع     باشد ومتر می 1232شمالی و حدود 

باشد. شیب محدوده مطالعاتی بیین  متر و در قسمت جنوبی منطقه می

درصد و تحت تاثیر ارتفاعات شیمال و شیمال شیرقی منطقیه و      2 – 3

باشد. جهت شیب، در محل مورد نظر به سمت شرق و جنوب شرقی می

ای که این شهرسیتان از زاینیده رود دارد دارای آب و   با توجه به فاصله

 22تر از اصفهان بوده و میزان بارندگی آن متغیر و حدود هوایی خشک

 .باشدمتر میمیلی 222الی

مخیروط افکنیه هیا و    )زمیین ،   مهمترین اشیکال ریخیت شناسیی   

-زمیین ی های نقشیه در پی بررسی .[3]های آبرفتی می باشند پادگانه

مربیوط بیه دوره    Qalو مطالعات مییدانی، جینس    1:222222شناسی 

دهنیده  شناسیی بیوده و نشیان   کواترنری است که در دوره جدید زمیین 

در میورد جینس خیاک از    شناسایی گردید.  ،باشدمی های جوانآبرفت

هیا  بررسیی  کل ایران استفاده شید،   1:22222شناسی های خاکنقشه

 ,Aridisolsی سه جنس خاک که منطقه برخوار و میمه دارانشان داد 

Entisols/Aridisols, Rock Outcrops/Entisols  باشد. می 

 

اسیت  های مناطق خشک و بیابیانی  خاک Aridisolsهای معموالً خاک

آن در  تیوان از دریافت رطوبت کم از طریق نیزوالت جیوی نمیی    که به

 کشاورزی استفاده کرد.

، عملییات ردییابی   پس از کیالیبره نمیودن دسیتگاه   در این تحقیق 

ای جهت تعیین سیطح آب  ای و نصب سوندا های نقطهصفحه –خطی 

زیرزمینی، عمق سنگ کیف، تفکییک الییه هیای آبخیوان در محیدوده       

  ارائیه شیده   1که نتیایج آن در جیدول )  مطالعاتی مورد نظر انجاش شد 

 است.

 

های و الیهمشخصات محل سونداژهای الکترومغناطیس  (:1جدول )

 آبدار

 م محلنا

 سونداژ
 سطح آب عمق الیه الیه مختصات محل

چاه بحرانی 

 خورزوق

 

 

X=561554 

Y=6372900 

 

 122 174 اول

 114 224 دوش

 262 273 سوش

 262-322 سنگ کف

2 X=562718 

Y=6371692 

 142 172 اول

 112 222 دوش

 262 262 سوش

 262-312 سنگ کف

 

ای روش صییفحه از طریییق هییای صییورت گرفتییهطبییق شناسییایی

 به لحا  فاکتور  ناحیه 4محدوده مطالعاتی به ، الکترومغناطیس

 

 3و 2منطقیه متوسیط،   -1 منطقیه بنیدی شید :   تقسیم پتانسیل آبدهی

  ضعیف. 4مناسب و منطقه 

 

  
 

 (: تقسیم بندی منطقه به لحاظ فاکتور پتانسی آبدهی2شکل )

 

چاه بحرانی خیورزوق و  های آبخوان در دو نقطه تفکیک الیه جهت

، ردیابی خطی انجاش گرفت. طبق نتایج بدست آمده از 2سوندا  شماره 

مطالعات الکترومغناطیس، در منطقه چاه بحرانی خورزوق ارتفاع سطح 

سیال   متری بدست آمده که نشان دهنده سطح آب  122آبی در عمق 

،  1جیدول )  بر اسیاس نتیایج  باشد. قبلی، در منطقه مورد نظر می  62

 در عمیق  مربوط به  چاه بحرانی خوروزق، الیه اول های اول تا سوشالیه

، الییه دوش  ی به صورت زیر اشیباع شناسیایی گردیید   متر 174تا  122

تا  262و الیه سوش و از نظر آبدهی بسیار ضعیف بوده متر  224تا  114

هیای بیاالیی میی    که درای پتانسیل مناسب تری از الییه  باشدمی 273

 متری شناسایی گردید. 322تا  262و سنگ کف در عمق ، باشد

که در شمال شرقی چاه  2مطالعات الکترومغناطیس در منطقه شماره  

 الیهبحرانی خورزوق واقع شده است، نیز صورت گرفت. در این  منطقه 

 متری شناسیایی گردیید. الییه دوش در    172تا  142 در عمق زیر اشباع

تر از دارای حجم آبی مناسبکه  شد متری شناسایی 222تا  112عمق 

 262متیری و عمیق    262آب باشد و  الیه سوش با سطح الیه باالیی می

تری نسبت به ار مناسبکه دارای حجم آب بسیمتری شناسایی گردید 

 باشد.می های باالییالیه

خشی از ویژگی های هر چاه اکتشافی می تواند به تنهایی نماینده ب

وسعت این بخش تابع میزان همگنیی و همسیانی   که یک آبخوان باشد 

مگنی و همسانی آبخیوان بیشیتر   آبخوان است. به این معنا که هرچه ه

توانید نماینیده بخیش    به همان نسیبت ییک چیاه اکتشیافی میی      ،باشد

بزرگتری از آبخوان باشد. استانداردهای موجود نشان می دهد که به ازا 

ر یک حلقه چاه اکتشافی بیه  کیلومتر مربع آبخوان آبرفتی، حف 122هر 

 .[2] منظور دست یابی به اطالعات مورد نیاز قابل قبول می باشد



 

 

 

 

همچنین با استفاده از نقشه بنابراین بیا در نظیر گیرفتن اطالعیات     

بدست آمده، فاصله این ارتفاعات تا مناطقی که شرایط تشکیل آبخیوان  

رای پتانسییل  فراهم می شود) مناطق با شیب مالیم و کم  می تواند دا

آبدهی مناسب باشد. این فاصله تحت تاثیر شییب توپیوگرافی و نهایتیا    

 .[2]ایط تشکیل آبخوان آبرفتی می باشد شیب آب زیرزمینی و شر
 

 

هیای اکتشیافی   روش یکیی از نتایج مطالعات الکترومغنیاطیس کیه   

 و های آبخوان، سنگ کفهای تفکیک الیهباشد در زمینه ئوفیزیک می

دارای دقیت و سیرعت    ،های موجودسطح ایستابی نسبت به سایر روش

های اکتشافی چشمگیر و تولید اطالعات باشد و کاهش هزینهباالیی می

در شرایط توپیوگراقیکی متنیوع و بیدون تیاثیر پیذیری از نیوع سیازند        

میی توانید در حیل بسییاری از مسیائل مربیوط بیه منیابع آب          ،موجود

 ریزان کشور نماید.ک شایانی به مدیران و برنامهر کمدر کشو مینیزیرز

ه سمت مناطق با ارتفاع نتایج این تحقیق نشان می دهد که هرچه ب

های آبدار، از سطح زمین، بیشتر شده و میزان رویم عمق الیهباالتر می

ل شرقی به جنوب زربی در تغییر آبدهی از متوسط تا کم، از سمت شما

سطح ایستابی چاه های منطقه سان منطقه، باشد. طبق آمار کارشنامی

متر بوده است، که در بررسی صورت  147حدود  62مورد نظر در سال 

هر دو منطقه)چاه بحرانی خورزوق و در  الیه اول گرفته سطح ایستابی

این  گیری شد کهمتر اندازه 142و 122به ترتیب   2منطقه شماره 

در  ده و اطالعاتدهنده تطبیق اطالعات شناسایی شنشان سطح 

اداره آب و فاضالب منطقه  برداری توسطدسترس از چاه های مورد بهره

 کاهش و. کم هزینه بودن روش این پژوهش و باشدمورد نظر می

 این قابل توجه نتایج جمله از نیز بعدی اکتشافی هایهزینه چشمگیر

 .باشدمی مطالعاتی هایروش سایر به نسبت روش

سیال  3هیای صیورت گرفتیه در    گیریر طی اندازهفاصله دو سطح آب د

متری می  112گذشته نشان دهنده افت سطح ایستابی منطقه به عمق 

کیه در  . اسیت متری در سیطح ایسیتابی آب    32افت  بیانگرباشد و این 

نتیایجی از قبییل   ها نکردن میزان برداشت از این سفره صورت مدیریت

بیین رفیتن منیابع آب    نشست دشت، کاهش کیفیت آب زیرزمینی و از 

 های آینده خواهیم بود.زیرزمینی در سال
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