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کاربرد پیجویی های ژئوفیزیکی در شناسایی آلودگی منابع آب زیرزمینی در چند دهه اخیر بهطور چشمگیری رشد نموده
است .این پژوهش سعی دارد تا با بهبود کار ) Oware et al. (2013از تلفیق روش  PODو مدلسازیهای روبهجلو و معکوس
دادههای مقاومت ویژه الکتریکی گستره ابر آلودگی درون یک آبخوان سینتتیک هتروژن را با دادههای مقاومت ویژه سطحی
شناسایی شود .آنها  PODرا درون مرحله معکوس سازی بهکار بردند که این کار حافظه کامپیوتری بیشتر و مدتزمان طولانیتر
برای اجرای برنامه لازم دارد Oware et al. (2013) .همچنین از شبکهبندی تفاضل محدود استفاده کردند و مهمتر اینکه درنهایت
مجبور بودند که مرکز ثقل ابر آلودگی بهدستآمده را به محل مرکز ثقل مدل سینتتیک منتقل نمایند .لزوم جابجایی مرکز ثقل
ابر الودگی برای شرایط واقعی که مرکز ثقل ابر آلودگی مشخص نیست ،قابل کاربرد نیست .در این مقاله با اجرای روش

POD

بهطور مستقل و قبل از مدلسازی روبهجلو و معکوس ژئوالکتریکی و همچنین استفاده از روش المان محدود بهجای تفاضل-
محدود ،علاوه بر کاهش حافظه کامپیوتری لازم برای اجرای برنامه ،نیازی به جابجایی مرکز ثقل ابر آلودگی نهایی نیست؛ بنابراین،
روش ارائهشده برای شرایط واقعی که هنوز محل مرکز ثقل ابر آلودگی مشخص نیست ،نیز کاربردی است .نتایج حاصل از اجرای
سه سناریوی مختلف برای نحوه تزریق شوری (تکنقطه روی مرز ،تزریق تکنقطه دور از مرزها و تزریق دو نقطه دور از مرزها)
نشان داد که اثر مرز سبب جابجایی افقی ابر آلودگی حاصل از مدل میشود .همچنین یافتهها نشان دادند که با افزایش عمق
توده ،قدرت تفکیک و شناسایی هندسه ابر آلودگی بهوسیله روشهای ژئوالکتریکی کاهش مییابد.
واژههای کلیدی :آبخوان ،ابر آلودگی ،ژئوالکتریک ،هتروژن.POD ،
مقایسه با برداشت مستقیم و صحرایی دادههای

مقدمه

در کارهای مدرن ژئوفیزیکی ،یکی از اهداف مهم بهدست

هیدروژئولوژیکی همانند حفر چاههای عمیق مشاهدهای و

آوردن حداکثر اطلاعات از زیرزمین با استفاده از تلفیق

برداشت منظم و آنالیز نمونههای آب به هزینه کمتری نیاز دارد

دادههای مختلف هیدروژئولوژیکی و ژئوفیزیکی است که این

( .)Hermans et al., 2018بهعلاوه ،دادههای هیدروژئولوژیکی

امر سبب کاربرد بیشتر ژئوفیزیک برای شناسایی ابرآلودگی و

بیشتر نماینده یک نقطه یا منطقه با شعاع کم در اطراف چاه

(Binley et al., 2015؛

مشاهدهای است ( )Rezaei et al., 2020درحالیکه تصاویر

Linde and Doetsch, 2016؛ طاهری تیزرو و همکاران1031 ،؛

توموگرافی حاصل از روشهای ژئوالکتریکی میتوانند یک

خالقی و همکاران .)1031 ،در واقع روشهای ژئوفیزیکی در

نقشه دو یا سهبعدی (برحسب نوع داده برداری و مدلسازی)

سایر مشخصات زیرسطحی شده است
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مراحل انجام این پژوهش به ترتیب زیر است:

در مقیاس کل محدوده آبخوان در اختیار محققین و کاربران
قرار دهند.

 -مدلسازی و تولید  111سری میدان هدایت هیدرولیکی

در این مقاله ،سعی بر این است تا با تلفیق روش  1PODو

هتروژن برای یک آبخوان به ابعاد  4۲در  4۲متر با سلولهای

مدلسازیهای روبهجلو و معکوس دادههای مقاومت ویژه،

 1/4۲در  1/4۲متر با استفاده از روش شبیهسازی گوسین

گستره ابر آلودگی درون یک آبخوان سینتتیک هتروژن

متوالی،2

شناسایی شود .برای استفاده از روش  PODلازم است که تعداد

 -مدلسازی هردوی جریان و ابر آلودگی (در اینجا شوری) در

قابلتوجهی مدلسازی واقعی از محیط هتروژن آبخوان و ابر

محدوده آبخوان به تعداد  111سری در محیط پایتون (به ازای

Oware et al.

هر سری میدان هدایت هیدرولیکی ،یک مدل جریان و یک

آلودگی تهیه شود .روش  PODقبل ًا توسط

) (2013برای شناسایی ابر آلودگی در تلفیق با دادههای

مدل آلودگی محاسبه میشود)،

ژئوالکتریکی برای اولین بار بکار رفته است .آنها  PODرا درون

 -استفاده از روش  PODبرای استخراج مدهای اصلی،

کد معکوسسازی دادههای ژئوالکتریک بهکار بردند .علیرغم

 -تبدیل دادههای غلظت آلودگی بهدستآمده بر اساس مدهای

اینکه ) Oware et al. (2013با دقت خوبی توانستند محل

اصلی  PODبه دادههای هدایت ویژه با استفاده از فرمول آرچی،

ابرآلودگی را شناسایی کنند ،اما بهخاطر اینکه آنها  PODرا

 -مدلسازی روبهجلو ژئوالکتریکی با استفاده از آرایه دایپل-

درون مرحله معکوسسازی بهکار بردند ،حافظه کامپیوتری

دایپل و به دست آوردن مقاومت ویژه ظاهری در محدوده

بیشتر و مدتزمان طولانیتر برای اجرای برنامه لازم است .آنها

آبخوان و

همچنین از شبکهبندی تفاضل محدود 4استفاده کردند و در

 -درنهایت ،شناسایی محل ابرآلودگی با استفاده از مدلسازی

نهایت مرکز ثقل ابر آلودگی بهدستآمده لازم بود به محل مرکز

معکوس دادههای مقاومت ویژه ظاهری مرحله قبل و تبدیل

ثقل مدل سینتتیک منتقل شود .لزوم جابجایی مرکز ثقل ابر

مجدد آنها به داده غلظت آلودگی با استفاده از فرمول آرچی.

Oware et al.

در ابتدا  111سری میدان هدایت هیدرولیکی هتروژن با

) (2013برای شرایط واقعی که نه خود ابر آلودگی و نه مرکز

میانگین  LogKبرابر با ( -2/1متناسب با خاک ماسه لومی)

ثقل آن مشخص است ،قابلاستفاده نباشد .در این مقاله سعی

برای محدوده آبخوان با استفاده از شبیهسازی گوسین تصادفی

شده است که روش  PODقبل از مدلسازی روبهجلو و معکوس

دوبعدی ارائهشده توسط ) Deutsch and Journel (1992که

بهکار رود تا حافظه کامپیوتری و مدتزمان اجرای برنامه

میشایل پیرز در دانشگاه تگزاس آن را کدنویسی کرده است،

کوتاهتر شود و همچنین نیازی به مرحله جابجایی مرکز ثقل

تولید شد .تغییرات فضایی میدان هدایت هیدرولیکی با استفاده

ابر آلودگی نهایی نباشد تا روش بتواند در شرایط واقعی بهکار

از یک مدل واریوگرام نمایی همسانگرد توصیف میشود .یکی

گرفته شود .همچنین در این کار سعی شده است از

از نمونههای هدایت هیدرولیکی در شکل ( 1الف) ارائهشده

مدلسازیهای روبهجلو و معکوس ژئوالکتریکی با روش المان

است.

محدود 0انجام شود در حالیکه ) Oware et al. (2013از روش

بهمنظور مدلسازی جریان آب زیرزمینی از قانون دارسی برای

تفاضل محدود استفاده کردند .در عمل روش المان محدود

شرایط جریان هیدرولیکی غیر-ویسکوز و از فرمول زیر استفاده

میتواند به نتایج مدلسازی بهتر با دقت بالاتر ،بهویژه در

شده است (:)Whitaker, 1986

الودگی سبب شده بود تا روش ارائهشده توسط

1

K v  p  0; .v  0; .( Kp)  0 on 

نزدیکی مرزهای ابر آلودگی ،منجر شود.

()1
که در آن  vسرعت حرکت آب K ،تنسور هدایت هیدرولیکی و
 pپتانسیل هدایت هیدرولیکی است .در اینجا از شرایط مرزی
دیرکلت ۲و شیب هیدرولیکی  1/111استفاده شده است .یک

مواد و روشها
1

Sequential Gaussian Simulation
Dirichlet

Proper orthogonal decomposition
Finite difference
3 Finite element
2
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سری از  111سری نقشه سرعت جریان آب زیرزمینی در شکل

مدلسازی آلودگی ،سه سناریو اجرا شد که در سناریوی اول،

( 1ب) آورده شده است که در آن سرعت آب زیرزمینی از

نقطه تزریق در روی مرز سمت چپ آبخوان (نقطه

x=-14/۲

 1/111تا  1/93متر بر ثانیه در تغییر است .سپس بر اساس

و  )y=-9/۲بهمنظور بررسی اثر مرز بر نتایج نهایی مدلسازی

هرکدام از نقشههای جهت جریان آب زیرزمینی بهدستآمده

ژئوالکتریکی صورت گرفته است .برای سناریوی دوم تزریق در

در مرحله قبل ،یک سری مدل انتقال آلودگی شوری اجرا شد.

موقعیت ( x=-4و  )y=-2انجام گرفت .میزان  4111میلیگرم

با استفاده از میدان سرعت آب زیرزمینی ،حرکت دینامیک

در لیتر در ثانیه به مدت  11روز تزریق شد و سپس با توقف

ذرات آلودگی (اینجا شوری) ) c(r,tدر آبخوان بهوسیله معادله

تزریق شوری ،گسترش آلودگی بهوسیله جریان آب زیرزمینی

همرفت-انتشار زیر با روش حجم محدود 1استفاده شد

در محیط برای  11روز دیگر نیز مدل شد .برای مثال در شکل

(:)Bechtold et al., 2012

 4یک نمونه از  111سری برای هرکدام از سناریوها نشان
 c  t  .( Dc)  v.c  Sr

دادهشده است .بهعلاوه ،سناریوی سوم نیز برای مقایسه با کار

()4
که در آن  Srبیانگر چشمه آلودگی D ،پراکنش مکانیکی

اویر و همکاران ( )4110اجرا شد .در سناریوی سوم همزمان

 D   vو  ضریب پراکنش است .شایانذکر است که

میزان  1111میلیگرم بر لیتر بر ثانیه در  4نقطه به مدت 1/۲

روش ارائهشده در این مقاله ،برای شوری آب با هدایت

سال مستمر تزریق شد و سپس برای  1/۲سال دیگر اجرای

الکتریکی پایین کاربرد دارد و اگر آلاینده موردنظر تأثیر

مدل ادامه پیدا کرد .نقاط تزریق در سناریوی سوم دارای

قابلتوجهی بر میزان هدایت الکتریکی نداشته باشد ،این روش

یکسان اما اعماق مختلف هستند .شایانذکر است که

مثمر ثمر نیست .در اینجا بهمنظور گسترش جانبی بیشتر ابر

سناریوهای اول و سوم به ترتیب برای بررسی اثر مرز و عمق

آلودگی مقدار پراکنش برابر با  1در نظر گرفته شد .برای

بر مدلسازی ژئوالکتریکی طراحی شدهاند.

ب)

الف)

شکل  -0الف)میدان هدایت هیدرولیکی هتروژن با میانگین لگاریتم برابر با  -0.4حاصل از شبیهسازی توالی گوسین ب) و مدلسازی
جریان آب زیرزمینی حاصل از روش پتانسیل.

Finite volume

6
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ب)
الف)
ج)
شکل  -2یک نمونه از مدلهای آلودگی شوری بهدستآمده درون آبخوان سینتتیک برای سناریوهای الف) اول ،ب) دوم و ج) سوم.

سپس برای تعیین مدهای موجود بر اساس  111سری مدل

که در آن '  Sبیانگر ماتریس ترنسپوز و  Ntتعداد کل سریها

آلودگی از روش  PODاستفاده شد .در حقیقت ،با ترکیب خطی

که اینجا برابر با  111است .سپس مسئله بهصورت زیر حل

چندین مد اصلی (مدهایی که بیشترین واریانس دادهها را

میگردد:

پوشش میدهند) می توان با دقت بالایی ابر آلودگی را طبق

()1
)[ B, lam]  svd (Cov
که  Bو  lamبه ترتیب بردارهای ویژه و مقادیر ویژه و Cov

()0
Conc  CB
که  Cماتریس حاوی ضرایب فضایی و  Bماتریس حاوی

ماتریس کوواریانس میباشد .ماتریس ضرایب فضایی نیز

فرمول زیر برآورد نمود (:)Weiss, 2019

بهصورت زیر بهدست میآید:

بردارهای ویژه (یا پایه) است .در ماتریس  Bهر ستون حاوی

()1
C  SB
حال با داشتن ماتریسهای  Bو  Cمیتوان بهراحتی از معادله

از:

 0استفاده کرد .بعد از انتخاب مهمترین مدهایی که میتوانند

j

تا حد زیادی میزان ابر آلودگی را بازسازی نمایند (مثل ًا بیش از

یک بردار ویژه است .فرض کنید که میدانهای ابر آلودگی
عبارت

باشند

)  V ( k )  (u, )i(,kj) , ( k  1, 2,3,......, Kکه در آن  iو

مؤلفههای محور مختصات برای بردار آلودگی در میدان آلودگی

 33درصد واریانس) ،مدل نهایی بهدست میآید.

است k ،شاخص میدان آلودگی و  u,به ترتیب مؤلفههای

مدل ابر شوری سپس با استفاده از رابطه آرچی به هدایت

ابر آلودگی در راستای محورهای  xو  yهستند .دادههای

الکتریکی ویژه تبدیل میگردد (:)Archie, 1942
()9
s   f
که  mو  به ترتیب فاکتور سیمانشدگی و تخلخل محیط
m

برداشتشده برای کل سریهای میدان ابر آلودگی تولیدشده
بهصورت زیر درون یک ماتریس ذخیره میشوند:

آبخوان

میباشند

و

برای

شوری

داریم:

U a (t 1 ) U b (t 1 ) 


U a (t 2 ) U b (t 2 ) 

S  .
.


.
 .

 U (t ) U (t ) 
b m 
 a m

و تخلخل  1/00انتخاب شده است ( .)Oware et al., 2013در

که در آن هر سری در یک سطر قرار میگیرد .سپس بر اساس

مرحله بعد مدلهای روبهجلو و معکوس روی این دادههای

( Weiss,

مقاومت ویژه با استفاده از آرایه دایپل-دایپل با فاصله الکترودی

()2

ماتریس بالا ،ماتریس کوواریانس تشکیل میشود

)Sulzbacher et al., (  f  1 / (Conc  0.1  0.01

 .)2012در این مطالعه متناسب با محیط ماسه لومی،

:)2019
()۲

 1/01متر اجرا شد.
)Cov  (S ' S ) / ( Nt 1

2۲

m=1.3
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هر دوی مدلهای روبهجلو و معکوس بهصورت المان محدود

در این مقاله ،برای مدلسازیهای انتقال آلودگی و روبهجلو و

انجام شد .روش المان محدود با توابع پایه خطی و توابع

معکوس ژئوالکتریکی از کتابخانه پایتون  pyGIMLiاستفاده

درجهدو بهصورت حل معادلات زیر انجام شد:

شده است ( .)Rücker et al., 2017شکل  0یک نمونه از 111

)  u  t  .(au )  bu  f (r , t
u (r , t )  uB r  Dirichlet

()3

سری برای هر کدام از سناریوها را نشان میدهد .در هر کدام
از شکلها حداقل مقادیر مقاومت ویژه ظاهری تقریباً در محل

 u (r , t ) /  n  u B r  Neumann

تودههای آلودگی قرار دارد که در سناریوی اول این حداقل در

u (r , t  0)  u0 with r 

مرز سمت چپ و برای سناریوی دوم ،حداقل مقدار در محدود

معادله ریاضی بالا میتواند برای مدلسازی مسائل بیضوی،

 4تا  2متر روی محور  xقرار دارد .برای سناریوی سوم نیز

سهمی وار 1و نوع همرفت( 9مانند انتقال الودگی) بهکار رود.

حداقل مقاومت ویژه در میانه محیط رخ داده است.

الف)

ب)

ج)

شکل  -۳نقشه مقاومت ویژه ظاهری حاصل از مدل روبهجلو آرایه دوقطبی-دوقطبی برای سناریوهای الف) اول ،ب) دوم و ج) سوم.

Parabolic

7

Advection
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همانطور که مشخص است همان مد اول بهتنهایی تا حد

نتایج و بحث

در شکل  ،2میانگین ،انحراف معیار و ابر آلودگی حاصل از

بسیار زیادی تطابق خوبی با دادههای اولیه یا مرجع (شکل )2

 11مد اول  PODبرای هر سه سناریو نشان داده شده است.

دارد .باوجوداینکه مدهای  4تا  11بخش بسیار کمی از واریانس

همانطور که مشخص است در هر سه سناریو به خاطر هتروژن

دادههای آلودگی را تشکیل میدهند ،در اینجا سعی شد که

بودن محیط ،ابرهای آلودگی نامتقارن هستند .نکته جالبتوجه

ترکیب خطی همه مدهای  1تا  11درنظر گرفته شود تا بتوان

این است که از یکسو به خاطر درنظر گرفتن هدایت

بیش از  33۹۲درصد از کل واریانس  111سری را برای

هیدرولیکی خیلی کم و از سویی به خاطر نرخ تزریق زیاد (برای

مدلسازی درنظر گرفت .در شکل  ،2میانگین  111سری مدل

مثال  4111میلیگرم بر لیتر در یک ثانیه) غلظت در میانه

برای هر سه سناریو با ابرآلودگی حاصل از  11مد اول آنها

ابرآلودگی بهشدت تغلیظ شده است .این تغلیظ زیاد برای

مقایسه شده است .همانطور که مشخص است ،روش

شناسایی بهتر ابر آلودگی بهوسیله دادههای ژئوالکتریک مهم

بهدرستی توانسته است که هندسه و موقعیت ابرهای آلودگی

است .در سناریوی اول که نقطه تزریق روی مرز انتخاب شده

را ،بهویژه در سناریوی دوم که عاری از اثر مرز است ،شناسایی

است ،میزان انتقال و پخششدگی آلودگی در مقایسه با

نماید .در کار ) ،Oware et al. (2013بهمنظور تطابق بیشتر

سناریوی دوم که نقطه تزریق در میانه آبخوان قرار دارد ،کمتر

نتایج مدل با ابر آلودگی واقعی ،یک مرحله کار اضافه لازم بود.

است .به همین دلیل ،میزان تجمع آلودگی در مرکز ثقل ابر

آنها پس از مدلسازی ابر آلودگی را جابجا کردند بهنحویکه

آلودگی در سناریوی اول ( 441گرم بر لیتر) بسیار بیشتر از

مرکز ثقل ابر آلودگی حاصل از مدل و مرجع روی هم قرار

سناریوی دوم ( 04گرم بر لیتر) است .بهطورکلی مقادیر انحراف

گیرند .اگرچه این مرحله دقت مدل را افزایش میدهد اما برای

معیار در مقایسه با مقادیر شوری اعداد کوچکی هستند ،بهویژه

شرایط واقعی آبخوان که در آن قبل از مدلسازی گستره و

در سناریوی دوم که عاری از اثر مرز است که این نشان از

مرکز ثقل ابر آلودگی مشخص نیست ،قابل انجام نیست .در

معقول بودن مدلهای جریان و انتقال آلودگی دارد .مشابه کار

عمل این مرحله اضافه بهعنوان یک نقص برای کاربردی شدن

) ،Hermans et al. (2016حداکثر میزان انحراف معیار برای هر

روش پیشنهادی آنها بشمار میرود .در این کار ،برخلاف کار

دو سناریو ،بهویژه سناریوی اول ،در محلی که بهیکباره غلظت

) Oware et al. (2013با تفکیک کردن مرحله  PODو اجرا

آلودگی در بالادست جریان افزایش قابلتوجه دارد ،رخ داده

کردن آن قبل از ورود به مرحله مدلسازی روبهجلو

است.

ژئوالکتریکی علاوه بر کاهش زمان و حافظه لازم برای اجرای

بررسی مقادیر واریانس مدهای مختلف حاصل از  PODبرای

مدل ،توانسته است بدون نیاز به اجرای مرحله جابجایی ابر

هر سه سناریو نشان میدهد که ترکیب خطی  11مد اول بیش

آلودگی پس از مدل نهایی ،شکل و گسترده ابر آلودگی را با

از  33۹۲درصد از کل واریانس ابرهای آلودگی را بازسازی

دقت قابلقبول شبیهسازی نماید؛ بنابراین روش پیشنهادی در

مینماید .البته همان مد اول بهتنهایی بیش از  31درصد از کل

اینجا میتواند برای آبخوانهای واقعی که قبل از مدلسازی

واریانس دادهها را تشکیل میدهد .برای مثال  11مد اول

مرکز ثقل ابر آلودگی آنها مشخص نیست نیز بهکار رود.

مربوط به سناریوی دوم در شکل  ۲نشان داده شده است،

21
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ج)

ب)

الف)

ج)
شکل  -0میانگین (الف) ،انحراف معیار (ب) و ابر آلودگی تلفیقی حاصل از  01مد اول (ج) حاصل از  011سری مدل انتقال آلودگی .ردیف
بالا برای سناریوی اول ،ردیف وسط برای سناریوی دوم و ردیف پایین برای سناریوی سوم است .غلظت آلودگی حاصل از  01مد اول
حاصل از  PODبرای هر سه سناریو بیش از  99/5درصد کل واریانس  011سری را در بردارد.

شکل  -5غلظت آلودگی حاصل از تکتک مدهای  0تا  .01همانطور که قابلمشاهده است مد  0بهتنهایی تا حد بسیار خوبی مدل آلودگی
را شبیهسازی کرده است (این مد بهتنهایی بیش از  9۹درصد واریانس  011سری را در بردارد).
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در اینجا مدلسازی ژئوالکتریکی روبهجلو و معکوس برخلاف

اگرچه روش ارائهشده تا حدی توانسته است کاربرد روشهای

کار ) Oware et al. (2013که از روش تفاضل محدود استفاده

ژئوالکتریک در شناسایی ابر آلودگی در آب زیرزمینی را بهبود

کردند ،به روش المان محدود انجام شده است .معمولاً روش

بخشد اما نتایج نشان میدهند هنوز یک سری نواقص وجود

المان محدود دقیقتر از تفاضل محدود است بهویژه در شرایطی

دارد که کارهای آینده باید بیشتر بر آنها متمرکز شوند .اگر

که مرزها منحنی باشند همانند ابر آلودگی در آبخوانها .نکته

ابر آلودگی حاصل از مدل و مرجع را باهم مقایسه نمایید (شکل

قابلتوجه این است که در شکل  1بهطورکلی برای هر سه

 ،)1مشخص است که غلظتهای حداکثر حاصل از مدل

سناریو ،شکل و عمق ابر آلودگی با دقت مناسب شناسایی شده

ژئوالکتریکی کمتر از غلظتهای مرجع هستند ،بهویژه در

است؛ اما در سناریوی اول که محل تزریق روی مرز قرار دارد،

سناریوهای اول و سوم .این تخمین کمتر از مرجع ،در مدلهای

پی جویی ژئوالکتریک نتوانسته است محل دقیق مرکز ثقل ابر

ژئوالکتریکی بهدستآمده از روشهای دیگر همانند روش

آلودگی را شناسایی کند که این امر به خاطر اثر مرز میباشد

تیخونوف ،تلفیقی 3و همچنین کار ) Oware et al. (2013وجود

( .)Oware et al., 2013; Hermans et al., 2016در حالیکه

دارد .علت اصلی آن به احتمال فراوان به قید  smoothnessکه

در سناریوهای دوم و سوم (نقطه کمعمق) که اثر مرز وجود

در همه روشهای معکوسسازی ژئوالکتریک بهکار میرود

ندارد ،مرکز ثقل ابر آلودگی نیز بهخوبی شناسایی شده است و

( ;Vanderborght et al., 2005; Caterina et al., 2014

حداقل مقاومت ویژه بهدرستی با محل حداکثر غلظت شوری

 )Nguyen et al., 2016و همچنین به معادله تجربی آرچی

همخوانی دارد.

(معادله  )9که برای تبدیل دادههای غلظت آلودگی به مقاومت

نکته قابلتوجه دیگر ،میزان دقت مدلهای ابر آلودگی حاصل

ویژه استفاده میشود ( ،)Hermans et al., 2016برمیگردد .در

از پیجویی ژئوالکتریکی و اثر پوششی آنومالیهای با هدایت

حقیقت فرمول آرچی برای یک سازند در آمریکا بهدستآمده

الکتریکی بالا در اعمال کم است .نتایج حاصل از سناریوی سوم

است و برای انواع لیتولوژیها ممکن است کاربردی نباشد.

نشان میدهد (ردیف پایین در شکل  )1که در اینجا مدل

محققین در کارهای آینده سعی دارند که به دنبال روشی باشند

بهخوبی توانسته است دو ابر آلودگی رویهم قرار گرفته (با

که بتوان یک راهحل جایگزین برای معادله آرچی پیدا کنند.

مراکز ثقلی حدود  -2و  )-9را تا حدی تفکیک کند .همانطور

مدل همچنین در سناریوی سوم ابرآلودگی عمیقتر را حدود

که مشخص است مراکز ثقل آلودگی مدل شده در حدود  -2و

 4متر بالاتر از عمق واقعی تخمین زده است .مهمترین دلایل

Oware

این مشاهده عبارتاند از ( )1عمق بیشتر توده و ( )4قرارگیری

) et al. (2013آنومالی عمیقتر خیلی کمتر از آنومالی کمعمق

یک توده با هدایت ویژه الکتریکی بیشتر درست در بالای توده

خودش را نشان داده بود .علت آن ممکن است به خاطر این

عمیقتر .ازنظر تئوری با افزایش عمق آنومالی ،قدرت دادههای

)Oware et al. (2013

ژئوالکتریکی برای شناسایی آن ضعیفتر میشود و وجود توده

از روش تفاضل محدود استفاده کردند در حالیکه این کار از

با هدایت الکتریکی زیاد در عمق کم ممکن است سبب عدم

روش المان محدود بهره برده است.

نفوذ جریان الکتریکی کافی به اعماق بیشتر شود ( Reynolds,

 -1بهدستآمده است .این در حالی است که در کار

باشد که دقت این کار بیشتر است زیرا

.)2011; Telford et al., 1990

Coupled

9
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الف)

ج)

ب)

شکل  -4مدل مقاومت ویژه حاصل از مدل معکوس ژئوالکتریک (الف) و مدل ابر آلودگی اولیه (ج) برای سناریوی اول .ستون وسط (ب)
مدل مقاومت ویژه را قبل از تبدیل به غلظت را نشان می دهد .ردیف بالا برای سناریوی اول ،ردیف وسط برای سناریوی دوم و ردیف
پایین برای سناریوی سوم است.

مرکز ثقل ابر آلودگی نهایی مدل شده ندارد به همین دلیل در

نتیجهگیری

مقایسه با کارهای قبلی این روش کار برای شرایط واقعی قابل

در این مطالعه با استفاده از دادههای هیدروژئولوژیکی و

کاربرد است.

ژئوالکتریکی در تلفیق با روشهای شبیهسازی گوسین متوالی
و  PODیک روش کار جدید برای شناسایی ابرهای آلودگی در

نتایج حاصل از سه سناریوی مختلف تزریق تک نقطه روی

آبخوانهای هتروژن دوبعدی با استفاده از پیجوییهای

مرز ،تزریق تک نقطه دور از مرزها و تزریق دو نقطه دور از

مقاومت ویژه زمین ارائه شده است .برخلاف کارهای قبلی ،در

مرزها نشان داد که اثر مرز سبب جابجایی افقی ابر آلودگی

این روش کار بهمنظور کاهش حافظه و زمان لازم برای

مدلسازی میشود .همچنین یافتهها حاکی از این است که با

مدلسازی ،مرحله  PODبهطور مجزا و قبل از ورود به

افزایش عمق ،قدرت تفکیک و شناسایی هندسه و گسترش ابر

مدلسازیهای ژئوالکتریکی اجرا شد .همچنین مدلسازی رو-

آلودگی بهوسیله روشهای ژئوالکتریکی کاهش مییابد.

بهجلو و معکوس ژئوالکتریک با روش المان محدود اجرا شد.

درنهایت این کار نشان میدهد که روش  PODدر تلفیق

این روش کار جدید برخلاف کارهای قبلی ،نیازی به جابجایی

با مدلهای ژئوالکتریکی میتواند بهخوبی برای شناسایی ابر
۲1
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