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دور و ژئوالکتریک در  ازهای سنجش کاربرد روش 

های زیرزمینی مناطق کارستی جنوب اکتشاف آب

 کوهدشت، لرستان

 9، حمیدرضا ناصری2، فرشاد علیجانی6*فرشاد احمدی

 

 چکیده
بلر  ملثرردوازده عامل  تلفیق  برای GIS و دور از سنجشهای روش

در آبل  کارسلت  منلاب  يلاب پتانسلی  منظوربل هیدروژئولوژی کارست، 
هلای . الي شد کار گرفت ، استان لرستان، ب  کوهدشت شهر جنوب منطق 

 رسلتری ، تصلويرBing Map ایملاهواره تصاوير با استفاده از مورد نیاز

DEM   سهم اساس های اطالعات  برالي  .شدند تهی  های رقوم و نقش 

 یبنلدطبق ی معیار هانقش  صورتب  يرزمین آب ز پتانسی  در عام  هر
 بلا  GISدر محلی  AHPروش وزن ده  ها با الي  شده و تمام  مجدد

وزنل  نقشل   پوشان هم. سپس با استفاده از شاخص شدند تلفیق يكديگر
منطق  تهی  گرديد. نقش  موضوع  حاصل  ابتدا با  آب زيرزمین پتانسی  

ا اسلتفاده از های آهك  منطق  و سپس باستفاده از آبده  و موقعیت چاه
با طول خل   (VES)سونداژ شلمبرژه  871مطالعات ژئوالكتريک با حجم 

ک  در منطق  ضرون  و پريان صورت گرفت  صحت  AB=1000 mجريان 
و دوبعلدی  بعلدیتکمعكلوس  سازیمدلسنج  گرديد. بر اساس نتايج 

در سازند آسلماری در   آب کارستويژه، مخازن غن  سونداژهای مقاومت
خلوردگ ، در . بر ارر فرآينلد چی شده استحور ناوديس مشخص مح  م

و  بلا نفلوو و جريلان  ها ايجاد شلدهها، تراکم باالی درزهمح  محور چی 
ها، فرآيند کارست شدگ  باعث توسع ، گسترش و آب در داخ  اي  درزه

ها گرديده و درنهايت آبخوان کارسلت  در تشكی  حفرات و مجاری در آن
نواح  پتانسی  باال با  یدتائاست. تطابق و  ری تشكی  گرديدهسازند آسما

های با آبده  زيلاد نشلان دهنلده آن ويژه و چاههای سونداژ مقاومتداده
از صحت خوب  برخوردار اسلت. نتلايج نقش  موضوع  ارائ  شده است ک  

هللای ، داده GISاز دور،ايلل  تحقیللق اسللتفاده تلفیقلل  از سللنجش 
کارست  يرزمین آب ز ی پتانسیدروژئولوژی را در تعیی  ژئوالكتريک، و ه

 نمايان ساخت  است.  خوبب 

هااای یابی آبهااای کارسااتی، ستانساای آب: ی کلیاادیهاااواژه

 GIS از دور، ژئوالکتریک، زیرزمینی، کوهدشت، سنجش 
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Abstract  

Remote sensing and GIS were used to map karstic 

groundwater potential (GWP) in the south of 

Kuhdasht, Lorestan Province, by integration of 

twelve factors affecting groundwater potential. The 

required layers were prepared using the satellite 

imagery Bing Map, the Digital Elevation Model and 

the digitized maps. These layers were reclassified as 

criterion maps based on the contribution of each 

factor on the groundwater potential. Then the 

criterion maps were integrated using the Analytical 

Hierarchy Process (AHP) in a GIS environment. The 

groundwater potential maps of the region were 

prepared using a weighted overlay index method. The 

resulting thematic map was validated using the yield 

and specific discharge of the karst water wells in the 

area of the discharge and, then, 178 vertical 

geoelectrical soundings (VES) of Schlumberger array 

with AB = 1000 m, in Zaruni and Parian, were used 

to verify the GWP map. Based on the results of one -

two dimensional inverse modeling of resistivity data, 

a high potential karst reservoir was detected in 

direction of the axis of Zaruni syncline in Asmari 

formation, so by greater distance from the axis to the 

limbs the water storage in the karst was decreased. 

The results showed that the circulation of infiltrated 

water through the dense joints and fractures in the 

syncline axis produced preferential groundwater flow 

in the joints, followed by karst development and 

formation of cavities and dissolution channels in the 

karst aquifer of Asmari formation. The results of this 

study also showed that the syncline axis factor had 

the greatest impact on the GWP of karst aquifer. 

Coincidence of high GWP areas by resistivity 

sounding data and water yield of wells indicated that 

the thematic map had a good accuracy.  

Keywords: Geoelectric, GIS, Karst water, Kuhdasht, Mapping 
of groundwater potential, Remote Sensing. 
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 و همکاران احمدی                             مجله هیدروژئولوژی                       ...            ژئوالکتریک و دور از سنجش هایروش کاربرد

 مقدمه 

نگلری در با توج  ب  بحران آب در چند ده  اخیر، آينده

برای مقابل  با اي  مسئل  حیلات ، يلک  هاي ح راهجهت يافت  

هلای کارسلت  و آيلد. تلیمی  آب از تودهامر مهم ب  شلمار مل 

کیفیت خوب و حجم باالي  از  داشت ندهای سخت ب  علت ساز

مناسب  برای مقابل   تواند راهكارم يک منب  غن   عنوانب آب 

 ی پتانسل یمنلاطق دارا ی اکتشاف اول جهتبا اي  مسئل  باشد. 

 يانگرهایاز نما يستبا م  ،نواح گون ي در ا آب زيرزمین  يادز

اسلتفاده نملود.   شلدگبلر کارسلت مثرر یو پارامترها  سطح

ممكل   یرمسللبغاستخراج اي  پارامترهلا در سلطب بلا چشلم 

هلای هلواي  و آسان  بلا اسلتفاده از تفسلیر عكسنیست، اما ب 

تلوان از باشد. در اي  راسلتا م م  پذيرامكانای تصاوير ماهواره

هلا، پلردازش تصلاوير از دور برای تهی  داده های سنجشتواناي 

ابزاری توانمنلد در وخیلره،  عنوانب   GISطق  و ازای منماهواره

رسلان  و نملايش اطالعلات بهلره  روزتجزي  تحلی ، بازياب ، بل 

منلاطق  بردن ب  خصوصلیات هیلدروژئولوژيك گرفت. جهت پ 

 هلاتشخیص بهتري  نقط  جهت حفاری چلاهزمی  و  سطب يرز

مطالعللات  عمومللاًهللای کارسللت  و سللازندهای سللخت در توده

شهرسلتان . گلرددويلژه انجلام مل روش مقاوملت ب  فیزيك ژئو

کوهدشت در غرب استان لرستان قرار دارد. چهار گوش گسلتره 

 80کیللومتری جنلوب شلهر کوهدشلت و  در پنجمورد مطالع  

اي  محدوده از  .شده استکیلومتری شمال شهر رومشكان واق  

 94درجل  و  99دقیقل  تلا  81درج  و  99لحاظ جغرافیاي  در 

 43درجل  و  47دقیق  تا 81درج  و  47دقیق  عرض شمال  و 

دسترس  ب  ايل  گسلتره از  دقیق  طول شرق  واق  شده است.

کوهدشلت و در ادامل  از طريلق -طريق جاده آسفالت  خرم آبلاد

های روستاي  ک  از اي  جاده جاده کوهدشت ب  کرمانشاه، و راه

چشلم  منتهل  ب  روستاهای پريلان، ضلرون ، شلیراوند و هفت

کوهدشلت نیلز  -شوند و همچنلی  از طريلق جلاده پللدخترم 

آب و هللوای منللاطق کوهدشللت معتللدل اسللت.  پللذيرامكان

باشد. متوس  بارنلدگ  در شهرسلتان کوهدشلت کوهستان  م 

)سللازمان هواشناسلل  لرسللتان . متللر در سللال اسللت میل  967
شناسلل  ايللران زمی  بندیتقسللیمگسللتره مللورد مطالعلل  در 

جزئلل  از زاگللرس چللی    0224؛ آقانبللات ، 8361اشللتوکلی ، )

از نظلر  ايل  پهنل شلود، محسلوب م   (Folded zone)خلورده

اسلت.  تر تشكی  شدهشناس  از واحدهای کرتاس  و جوانزمی 

های سلنگ  در ايل  محلدوده را واحد تري ک  قديم  یاگون ب 

سل  کرتاسل  های سروک و ايالم با گستان شام  سازندگروه بن

کنیاسی  ، بخلش آهكل  سلازند گلورپ ، سلازند -زيري  )آلبی 

شهبازان  -امیران، سازند تل  زنگ، سازندکشكان، سازند آسماری

دهللد. بیشلتري  گسللترش و پراکنلدگ  در منطقلل  تشلكی  م 

ها باشد ک  با آبرفتمربوط ب  سازندهای آسماری و تل  زنگ م 

)احملدی، اند پوشیده شلدههای قديم  و جديد افكن و مخروط
. تاکنون مطالعلات سلنجش از دور و مقاوملت  8)شك   8931

آب گسترده در سراسر دنیا بل  منظلور اکتشلاف  طورب سنج   

مورد استفاده قرار گرفت  است. روش مقاومت سلنج   زيرزمین 

را نخستی  بار شللمبرژه، اسلتاد فیزيلک مدرسل  علال  معلدن 

.  8332)تلفلورد و همكلاران، رد ابداع کل 8380پاريس در سال 
مسلتقیم  تیریرشناس  تحت مقاومت الكتريك  سازندهای زمی 

)چانلدرا، باشلد م  آب زيرزمین حضور آب و مشخص  تغییرات 
 VES  از روش 0282الی  و همكلاران ) مثال عنوانب .   0286

در نیجريل  اسلتفاده  آب زيرزمینل برای بررس  پتانسی  وجود 

ی ب  اي  نتیج  رسلیدند کل  روش مقاوملت ويلژه هاکردند. آن

، توانلاي  آب زيرزمینل الكتريك ، عالوه بر تعیی  مناطق دارای 

شناسل  تشخیص عمق سنگ بستر و تفكیک ساختارهای زمی 

فرآينلد   8932) علیجلان  و همكلاران مختلف را نیز دارا است.

 سروک را بلا –کارست زيرسطح  در سازندهای آسماری و ايالم 

استفاده از توموگراف  ژئوالكتريک و تفسلیرهای هیلدروژئولوژی 

ف  کلاتس واران در منطق  جنوب ايذه مورد مقايس  قرار دادند. 
اقلدام  GISاز دور و  با استفاده از  سنجش  0281درای ) و آي 

هند در منطق  تامیلنادوی  آب زيرزمین ب  زون بندی پتانسی  

يلک  عنوانبل تواند اي  روش م  ها بیان داشتند ک . آننمودند

راهنما در تحقیقات بیشتر در سراسر جهان بست  ب  آب و هوا و 

احمدی و همكلاران  هیدرولوژی منطق  مورد استفاده قرار گیرد.
 مثرردوازده عام  تلفیق  برای GIS و دور سنجش ازاز   8931)

آب  منلاب  يلاب پتانسلی  منظلور بل بر هیدروژئولوژی کارست 

رحمتل  و  .استفاده کردنلد جنوب کوهدشت منطق  ت درکارس
در  آب زيرزمین اقدام ب  زون بندی پتانسی    0286) همكاران

 و RFهای منطق  مهران واق  در غرب ايران  با استفاده از ملدل

ME (Random Forest and Maximum Entropy Models)  در

بلرای  MEو ب  اي  نتیج  رسیدند ک  مدل نمودند.  GISمحی  

 و  RS . استفاده ازدقت بهتری دارد آب زيرزمین ياب  پتانسی 
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GIS هللای نللوي  سلسللل  مراتبلل  و تلفیللق نتللايج درکنلار روش

حاص ، با پارامترهای هیدروژئولوژيک، هیدرولوژيک و مطالعلات 

 آب زيرزمینل ياب  های پتانسی بازده  و دقت پروژه ژئوفیزيک

 رساند.را ب  حداکثر م 

 
 (.6931کوهدشت، سلدختر، نفت و کبیرکوه شرکت نفت،  6:611111های )برگرفته از نقشه نقشه زمین شناسی گستره مورد مطالعه -6ک ش

 

 روش تحقیق

بنلدی يلاب  و پهنل هدف اصل  ايل  تحقیلق پتانسلی 

دشت، جهت هملوار نملودن مسلیر منطق  کارست  جنوب کوه

استحصال  منظورب های مناسب حفر چاه، مطالعات تعیی  مح 

باشد. بدي  منظور با توج  ب  شراي  خاص ی کارست  م هاآب

 ملثررعامل   80هیدروژئولوژی کارست در منطق  مورد مطالع  

مورد تحلی  مكان  واق  گرديده است. در ايل  راسلتا اطالعلات 

هللای مختلللف و عملیللات اسللتفاده از منللاب  دادهمللورد نیللاز بللا 

 شلده و بل  محلی   یآورجم های گوناگون صحراي  با فرمت

GIS  آب وارد شلد، سللپس جهلت تهیلل  نقشل  نهللاي  پتانسللی

ابتدا با توج  ب  دانش کارشناس  و با استفاده از تلاب   زيرزمین 

های معیلار  در عام  )نقش  80بندی مجدد هريک از اي  طبق 

.  8312)سلاعت ، شلدند  بنلدینرخ 3تلا  8های حدوده ارزشم

دهل  وزن AHPها ب  روش تحلی  سلسل  مراتب سپس اي  الي 

های معیار، از و تلفیق گرديدند. در اي  تحقیق برای تلفیق نقش 

خطلل  وزنلل  بللا توجلل  بلل  وزن معیارهللا و  پوشللان هممللدل 

 صلورتب ئل  ها استفاده و مسهای مربوط ب  هريک از آنکالس

  :8خط  ح  شده است )رابط  

(1)  


n

i
RiWiS

0
 

 S  ، نماي  پتانسی  آب زيرزمینWi وزن هر معیلار، وRi   ارزش

 استاندارد شده برای هر معیار است. 

منطق   آب زيرزمین در نهايت نقش  موضوع  پتانسی  

از نج  نقشل  حاصلل  صحت سل ، ک  برای 0ايجاد شده )شك  

مطالعلات  پیملاي  وهای چاهها، دادهاطالعات آزمايش پمپاژ چاه
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 دوبعلدیو  بعلدیيکتفسلیر . شلده اسلتاستفاده  ژئوالكتريک

تهی  مقلاط  با  هاهای ژئوالكتريک جهت شناخت ناهنجاریداده

. در ادامل  بل  توضلیب شلده اسلتانجام  ويژه الكتريك مقاومت

بر هیدروژئولوژی کارست در منطق  ملورد  مثررهريک از عوام  

 شود.مطالع  پرداخت  م 

 
 نقشه ستانسی  آب کارست در منطقه مورد مطالعه -2شک 

شديد بر نفوو آب و  یرگذاریتیرعام  لیتولوژی ب  علت 

 قلرار ملدنظرقابلیت متفاوت وخیره آب در سلازندهای مختللف 

از نقشل  رقلوم  بر همی  اساس ابتدا بلا اسلتفاده  .  استگرفت

و   شناسسنگترکیب  برحسبشناس  سازندهای منطق  زمی 

دهل  و امتیاز بندیطبق  آب زيرزمین ها در تشكی  اهمیت آن

شدند. با توج  ب  اي  کل  سلازندهای آهكل  خلالص، پتانسلی  

بیشتری برای تشكی  کارست دارند، بل  سلازندهای آسلماری و 

كنندگ  و فقلدان شلی  و ای، شتل  زنگ ب  دلی  خاصیت توده

 ، بیشلتري  4، تل  زنلگ 3مارن در ساختار لیتولوژی )آسماری 

امتیاز و ب  سازندهای کشكان، امیران، و گورپ  ب  دلی  نداشت  

و ب  آبرفت کمتري  امتیلاز تعللق گرفلت  0ها امتیاز اي  ويژگ 

  .9)شك  

 
 مورد مطالعهشناسی منطقه های زمیننقشه امتیازدهی شده سازند -9شک 

در گستره مورد نظلر،  آب زيرزمین ياب  جهت پتانسی 

 هلدف اصلل ، ملورد مطالعل  قلرار عنوانب های منطق  ناوديس

گرفتند. لذا برای تعیی  هندسل  آبخلوان، اليل  سلنگ کلف در 

هلا توسل  ای کل  يالمحدوده بی  دو يلال نلاوديس )محلدوده

از آنجلاي  کل  شلد.  نظلر گرفتل شلوند  در آبرفت پوشیده م 

های کارست  در زير آبرفت وجود دارند، جنس سلنگ کلف الي 

 تلري مهمکارست  نیز برای ما اهمیت دارد. بلا توجل  بل  آنكل  

سازند مورد اکتشاف جهلت پتانسلی  آب زيرزمینل  کارسلت ، 
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، بر اي  اسلاس در منلاطق  کل  سلازند باشدم سازند آسماری 

 عنوانبل وجلود دارد  هلاسلنگ کلف ناوديس عنوانب آسماری 

  .4مناطق با اهمیت زياد در نظر گرفت  شده است )شك 

 
 نقشه امتیازدهی شده سنگ کف در منطقه مورد مطالعه -4شک 

ب  علت اينك  نیروهلای تكتلونیك   يسمحور ناودعام  

توانند يک سیستم درزه شكاف )کشش  و ملزدوج  وسلیع  م 

محلل  لللوالی چللی  بللا چگللال  بللاال در سللازندهای سللخت در 

چلی  بل   يلالدو )ناوديس  ب  وجود آورند، و همچنلی  شلیب 

سمت محور چی  بوده ک  خود باعث تجمل  آب در ايل  محل  

اليل  محلور نلاوديس از روی  .  استگرفت مدنظر قرار گردد،م 

الي  خطل  اسلتخراج و  صورتب شناس  های زمی مقاط  نقش 

  .1گرديد )شك  بندیطبق بر اساس فاصل  

 
 مورد مطالعه در منطقهناودیس  از محورنقشه امتیازدهی شده فاصله  -3شک 

عام  تراز ارتفاع  ب  علت اينكل  حرکلت آب در داخل  

آب نیللروی رقلل  بللوده و جهللت جريللان  تللیریرهللا تحللت درزه

رخ  تريی پلاهمیش  از تراز انرژی باال ب  تلراز انلرژی  زيرزمین 

اي  با تراز ارتفاع  پايی  نسبت بل  هدهد، اهمیت دارد. مكانم 

و  آب زيرزمینل های مناسب برای تجمل  مح  عنوانب اطراف 

ع ارتفلا منلاطق بلا تلراز بل گرفت  شده و  در نظرتشكی  مخزن 

  . 6)شك  است يافت  اختصاص بیشتری امتیازکمتر 
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 مورد مطالعه در منطقهنقشه امتیازدهی شده تراز ارتفاع  -1شک 

)ناصلری و های انجام شده در تاقديس گلورپ   با بررس
استنباط گرديده   8911؛ محمدی و همكاران، 8930علیجان ، 

آب مثبللت در پتانسللی   تللیریرهای بیشللتر، اسللت کلل  شللیب

های پرشیب بیشلتر تكتلونیزه کارست دارند، زيرا الي  زيرزمین 

ها بلاالتر اسلت. اند و در نتیج  شدت کارست شدگ  در آنشده

کند. شیب از ها اي  قاعده صدق نم ت  همیش  در تمام شیبالب

عكس خواهد داشت. بل  ايل  دلیل  بل   تیریرحدی بیشتر شود 

مناطق پر شیب امتیاز باال و ب  مناطق کم شیب امتیاز کم تعلق 

  .7گرفت )شك 

 
 نقشه شیب امتیازدهی شده منطقه مورد مطالعه -7شک 

 هلر زهكشل  شبك  نوع ک  است آن نشانگر مطالعات

 ،توپلوگراف ، شناسل زملی  واحدهای یلیتولوژ توس  منطق 

. شلودمل  کنترل منطق  شناس زمی  و تكتونیك  ساختارهای

 بلا و داشلت  را روانلاب انتقلال نقلش هلاآبراه  اساس، اي  بر

ب  همی  دلی  بل  منلاطق  دارند عكس رابط  زمی  نفووپذيری

ناطق پرتراکم کمتلري  ارزش کم تراکم بیشتري  ارزش، و  ب  م

  .1داده شد )شك 
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 های منطقه مورد مطالعهتراکم آبراهه نقشه امتیازدهی شده -8شک 

ای قاب  مالحظ  طورب ها های در ارتباط با خطوارهعام 

گذارنلد در های کربناتل  تلیریر م بر روی هیدروژئولوژی سلنگ

شلده تخراج شلش اليل  اطالعلات  اسل هااز خطوارهاي  تحقیق 

های خطواره ینقش  بايستابتدا م  ها. برای تهی  اي  الي است

ها  ها )شكستگ البت  استخراج خطواره شد.استخراج م منطق  

بايست  بر اساس شراي  منطق  و شناخت خصوصیات ساختاری 

در اي  تحقیق برای کاهش خطا و بلاال بلردن  آن صورت بگیرد.

دسلت  )بصلری  از روی تصلاوير  تصلورب ها دقت کار خطواره

استخراج شده و سپس بلر اسلاس طلول  Bing Mapای ماهواره

بل   با توج متر  ب  دو دست  اصل  و فرع  تقسیم شدند،  822)

ها از يک طرف باعث انتقال آب بل  و شكاف هدرز، هاگس اينك  

باعث افزايش د و از طرف ديگر خود نشودرون آبخوان آهك  م 

تخلخل   زيلاد شلدن و در نتیجل  و توسع  کارسلتل انحال نرخ

تحقیقللات انجللام شللده در و همچنللی   نللد.گردم  شكسللتگ 

دهلد کل  ها نشان مل ها با فاصل  از خطوارهخصوص آبده  چاه

هلا رابطل  معكلوس وجلود ها و فاصل  از خطوارهبی  آبده  چاه

ها کمتر شود میلزان آبلده  دارد. ک  هرچقدر فاصل  از خطواره

هلای اصلل  و های معیار فاصلل  از خطوارهنقش  .شود م یشترب

  .3و82های فرع  در نظر گرفت  شد )شك 

 
 در منطقه مورد مطالعه های اصلینقشه امتیازدهی شده فاصله از خطواره -3شک 
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 در منطقه مورد مطالعه های فرعینقشه امتیازدهی شده فاصله از خطواره -61شک 

های اصل  و فرعل  را بل  عللت کم خطوارههای تراعام 

 نقلش منطقل  هلر در هلاگس  و هادرزه تراکم افزايشاينك ، 

تلراکم بلاالی  شلت  ودا آب زيرزمینل  انتقال و نفوو در مثرری

توانلد معلرف تكتلونیزه شلدن بیشلتر و در هلا م خطوارهطول 

در نتیج  کارست  شدن بیشتر باشد، در نظر گرفت  شده اسلت. 

توان چنی  استنباط کرد ک  منلاطق م  آب زيرزمین با  ارتباط

توانلد تخلخل  و نفووپلذيری هلا مل دارای تراکم باالی خطواره

آب بیشتری داشت  باشلند و اهمیلت زيلادی در توجیل  وجلود 

  .88و  80های در منطق  دارند )شك  يرزمین ز

 
 در منطقه مورد مطالعههای اصلی نقشه امتیازدهی شده معیار تراکم خطواره -66شک 

 
 در منطقه مورد مطالعههای فرعی نقشه امتیازدهی شده معیار تراکم خطواره -62شک 
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بلا های اصل  و فرع   را های تراکم تقاط  خطوارهعام 

 ايجلاد دلیل  بل ها، تالقل  شكسلتگ  در مح ب  اي  ک   توج 

ا ، مجراهلاي  بلشناسل زملی  واحدهای و سازندها در فضاهاي 

 تلر پلايی نقاط ب  آن حرکت و آب عبور جهت نفووپذيری باال

 تلقل  ضلعف  نقلاط هلاشود و ايل  مح ايجاد م  زمی  درون

 بیشلتر آهك  و سخت سازندهای در هاآن اهمیت ک  شوندم 

 تقلاط  تلراکمباشد در نظر گرفتل  شلده اسلت. همچنلی  م 

 سازند  خردشدگ برای معیاری عنوانب توان ها را م شكستگ 

 صلورتب را  هامح  تالقل  شكسلتگ  ک  معن  بدي  ،بكار برد

 هلر ازای بل  کل  اي  نقاط تعداد گیريم وم  در نظريک نقط  

قلرار  ملدنظررا  شلوندمل  ظلاهر منطق  يک در سطب ک  واحد

 توسع  پتانسی  جهت  پارامتر مثبت عنوانب  بنابراي  .دهیمم 

  .89و  84های  د )شكشوم  گرفت  نظر در کارست

 
 در منطقه مورد مطالعههای اصلی نقشه امتیازدهی شده تراکم تقاطع خطواره -69شک 

 
 در منطقه مورد مطالعههای فرعی نقشه امتیازدهی شده تراکم تقاطع خطواره -64شک 

 ساير و زيرزمین  آبدار الي  شناساي در مرحل  بعد جهت  

ضرون  و پريان )جنوب شهرکوهدشت  تعداد  در محدوده هاالي 

 ،AB=1000 mبا طول خ  جريان  (VES)سونداژ شلمبرژه  871

 Res2dinvو  IPI2win پیشلرفت  افزارهلاینرم از اسلتفاده بلا

های چاه اطالعات با تلفیق از پس و گرديد سازیمدل و پردازش

 سلفره یفیلتکتقريب   عمق و قرار گرفت تفسیر مورد موجود،

در ادامل  بل  تفسلیرهای يلک  .شلد زده تخملی  زيرزمین آب 

هلا کل  موقعیلت آن بعدی  و دوبعدی سونداژها پرداختل  شلده

، نشان داده شده است. تفسیر اي  سونداژها بر اساس 81درشك 

اسلت. بلا شناس  و هیلدروژئولوژی انجلام شلده های زمی يافت 

کل   شناسل  منطقل  در نهايلت بهتلري  تفسلیرتوج  ب  زمی 

باشد انتخلاب شناس  را دارا م حالت ب  مدل زمی  تري نزديک
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 IPI2win افزارنرم، ک  با استفاده از 86های شك در مدل گرديد.

 هلایدايرهب  دست آملده اسلت، منحنل  سلیاه رنلگ )شلام   

توخال  ، مربوط ب  منحن  صحراي  و منحن  قرمز رنگ مربوط 

ی  خطلوط آبل  رنلگ، باشد همچنب  منحن  محاسب  شده م 

مربوط ب  تغییر نتايج حاص  از منحنل  تئلوری يلا محاسلبات  

آملده دارای مقاوملت  بل  دسلتهای کلل  ملدل طوربل است. 

 هایاليل  وجلود آن دلی  ک باشند، های متوس  و باال م ويژه

  .است زمی  سطب زير در آهك  متراکم سازند آسماری

 
 ها در منطقه جنوب شهرکوهدشت.خموقعیت سونداژها و نیمر -63شک  

 

  
 .A3ب، مدل الکتریکی و جدول سارامترهای سونداژ شماره    4الف، مدل الکتریکی و جدول سارامترهای سونداژ شماره   -61شک  

تللوان موقعیلت و میللزان  ،  م 87)شلك   D-Cدر نیملرخ 

گسترش سازند آسماری در زيلر سلطب زملی  را تشلخیص داد 

تلا  412ماری در سمت راسلت ايل  مقطل  از فاصلل  سازند آس

  خلود را متراهم 8122تا  122متری با مقاومت ويژه باال ) 392

توان چنی  برداشلت کلرد کل  ايل  بخلش ، م داده استنشان 

آبدار نبوده و فرايند کارسلت شلدگ  پیشلرفت زيلادی نداشلت  

)البت  وجود درزه و شكاف، حفرات و مجاری خشک هم مقاومت 

ای هلای تلودهزياد وجود آهک احتمال ب  ، دهد ماال را نشان ب

های میان  اي  نیملرخ يلک زون بلا باشد. در بخشعلت آن م 

ويژه در شود. پلايی  آملدن مقاوملتويژه پايی  ديده م مقاومت

 ب الف
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توانللد بلل  علللت وجللود آب در داخلل  حفللرات ايلل  منطقلل  م 

توانلد مكلان ها باشلد کل  ايل  محل  م کارست ، درز و شكاف

در  باشلد.مناسب  برای حفلر چلاه و اسلتخراج آب کارسلت م 

 ، در سلطب زملی  هلیخ رخنملون  از 87)شلك    F-Eنیمرخ 

ای ايل  سلازند هلای تلودهشلود آهکسازند آسماری ديده نم 

اند. گسلترش ايل  متری ب  پايی  قرار گرفت  10در عمق  يباًتقر

در باشد. ز ناوديس  م هالل  شك  )ب  تبعیت ا صورتب سازند 

متر ب  پلايی   12متر و عمق  122سمت راست )از فاصل  گوش 

شود ک  ب  عللت وجلود ويژه پايی  ديده م هاي  با مقاومتالي 

 باشد.های رس  سازند کشكان م نهشت 

 
 .E-F و C-Dهای معکوس نیمرخ سازیمدلویژه حاص  از مقاومت شبه مقطع -67شک  

 گیریهو نتیج بحث

هلای کارسلت  مسلتلزم شلناخت هیدروژئولوژی آبخوان

باشللد. کارسللت کارسللت زيرزمینلل  يللا کارسللت داخللل  م 

جريلان آب و انحلالل  یل وسب  های منطق  مورد مطالع آبخوان

زهكش   . 8931)احمدی،  شودسنگ آهک کلسیت  کنترل م 

باشلد شلام  زيرزمین  ک  مستلزم توسلع  کارسلت داخلل  م 

ای از مجللاری زيرزمینلل  اسللت کلل  عمللدتاً بللر سللطو  شللبك 

باشند. در حال حاضر، فرسلايش و های انحالل  منطبق م درزه

بلا تشلكی   و تلل  زنلگ انحالل بر روی سلطب آهلک آسلماری

هلا عمل  نمودن آنعريض ای با ها و بر روی سیستم درزهکارن

تلوان م  انجلام شلده بازديلدهای صلحراي بر اساس  نمايد.م 

نفلوو  یل وسلب های کارست  منطق  آبخوان آب زيرزمین ، تگف

بارش از سطب آهک برهن ، آب نفووی از زون خاک پوشش  در 

 ها و آب نفلللووی از روانلللاب جلللاریشلللكاف و درز یالالبللل 

 هلای منطقل خوردگ امتداد محور چی در  های فصل رودخان 

 های مختلللف تغذيلل  آب کارسللت  درگللردد. مثلفلل تغذيلل  م 

زيرزمی  با يكديگر مخلوط شده و باالخره در زون فراتیک يا در 

تري  تراز انرژی کل  پايی ب  سمت  ومجاری انحالل  جم  شده 

شناسل  زمی  بنلد.ايم  جريلان باشدم ها مح  محور ناوديس

ساختمان  يک ناحی  دو نقش عمده را در تعیی  رفتار کارسلت  

های کارسللت  ايفللا سیسللتم جريللان آب زيرزمینلل  در پهنلل 

نمايد: اول مسلیرهای جريلان کلل  در آبخلوان را مشلخص م 

تواند بر توسلع  انحاللل  مسلیرهای جريلان نمايد و دوم م م 

مثرر باشد. شناخت کنترل ساختارها بر روی يک منطق  يك  از 

)گلدشلايدر،  باشلدمراح  در ساخت مدل تفهیم  م  ي ترمهم
تاری بر روی آبخوان کارست  ب  تري  کنترل ساخعمده . 0221

خلوردگ  و های آهك  تحت تلیریر چی الي  یریگجهتوسیل  

. بلا در نظلر گلرفت   0282)سلینگال،  باشدگس  خوردگ  م 

تلوان مرزهلای ورودی، عوام  ساختاری همراه با توپلوگراف  م 

خروج  و بدون عبور جريان را در سیسلتم کارسلت  تشلخیص 

ها و دومی  کنترل ب  وسیل  ناپیوستگ  . 8318)میالنوويخ،  ددا

شلود. ايل  های موجود در توده سنگ آهک اعمال م شكستگ 

های پهن بندی، سطو  گس ، و ها، سطو  الي موارد شام  درزه

بررس  موقعیت، امتداد و بازشدگ  اشلكال . باشندخرد شده م 
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مذکور، بلا در نظلر گلرفت  موقعیلت مرزهلای تغذيل  و تخلیل  

)فلورد  نمايدبخوان کارست ، نحوه رفتار سیستم را مشخص م آ
بلدي  لحلاظ در  . 0226؛ اشلجاری و رئیسل ، 0227و ويلیام، 

، ارزيللاب  ارللرات منطقلل  جنللوب کوهدشللتمطالعلل  شللناخت 

بللر اسللاس نتللايج سللاختاری الزم تشللخیص داده شللده اسللت. 

و دوبعلللدی سلللونداژهای  بعلللدیتکمعكلللوس  سلللازیمدل

خازن غن  آب کارسلت  در سلازند آسلماری در ويژه،  ممقاومت

طوری ک  هرچقلدر از ب  شده استمح  محور ناوديس تشكی  

ها فاصل  بیشتر شود ب  همان نسلبت از مح  محور ب  طرف يال

ضخامت الي  آبدار کارست  و در نتیج   پتانسی  آب زيرزمینل  

ها چنلی  شود. در نهايت پس از تجزيل  و تحلیل  يافتل کم م 

خلوردگ ، در محل  محلور در ارر فرآينلد چی  شد ک داشت بر

. بلا نفلوو و جريلان شده استها ايجاد ها تراکم باالی درزهچی 

ها، فرآيند کارست شدگ  باعلث توسلع ، آب در داخ  اي  درزه

هلا شلده و درنهايلت گسترش و تشكی  حفرات و مجاری در آن

است )شك   آبخوان کارست  در سازند آسماری تشكی  گرديده

81  .  

 
 .های کارستی در منطقه مورد مطالعهمدل مفهومی مراح  تشکی  آبخوان - 68شک 

بر روی هندسل  آبخلوان، میلزان  هاخوردگ ی چاز آنجاي  ک  

گذارند، م  تیریركش  سطح  و الگوی زه آب زيرزمین وخیره 

ها، دامن ، طول موج و و آنالیز ساختار چی  یبردارنقش بنابراي  

ها حائز اهمیت است. جهت ارزياب  صحت کلار پالنژ محور چی 

هلای آهكل  موجلود در منطقل  اسلتفاده ابتدا از موقعیلت چاه

های آهكل  منطقل  بل  نقشل  حاصلل  بدي  منظور چاه گرديد.

 با موقعیت پتانسی  توسع  کارست مقايسل  شلدند اضاف  شده و

 در مناطق آهك  با آبده  زياد  یهاچاه یشتربک  نشان داد 

اند ک  پتانسی  توسع  کارست بلاالي  داشلت  اسلت. قرار گرفت 

ها از آبده  خوب  برخوردار نیستند و نقش  هرچند برخ  از آن

ند ب  ايل  دلیل  تواکند. اي  م م  یدتائاي  موضوع را   خوبب 

اينك  از توسلع  کارسلت خلوب   باوجودباشد ک  در اي  مناطق 

ها از پارامتر اصلل  ملدل کل  ، ول  فاصل  آنباشندم برخوردار 

باشد زياد بوده، ب  عبارت ديگر از مخزن اصل  محور ناوديس م 

  .83آب کارست  منطق  فاصل  دارند )شك 
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 های آهکی.سی  آب کارست منطقه جنوب کوهدشت با آبدهی و موقعیت چاهنقشه صحت سنجی شده ستان - 63شک 

های شناسل  اليل مدل مفهوم  از زمی  ی منظور تهب  

محلدوده ملورد  آب زيرزمینل زيرسطح ، موقعیت و وضلعیت 

شناس  با استفاده از اطالعات مطالع  اقدام ب  تهی  مقاط  زمی 

هلای بعدی و نیمرخ ويژه در تفسیرهای يکسونداژهای مقاومت

های اسللت. بللا توجلل  بلل  ايلل  کلل  برداشللت ژئوالكتريللک شللده

شناس  منحصرب  فلرد ژئوفیزيك  منجر ب  تهی  يک مدل زمی 

هلا تطلابق شوند و تفسیرهای مختلف  ممك  اسلت بلا دادهنم 

ها، داشت  باشند، در اينجا سع  شده از سلاير اطالعلات )گمانل 

ها و رفل  ابهاملات دود کردن اي  مدلها و ...  برای محالگ چاه

شناسل  در يلک ها از نظر زمی موجود استفاده شود. اي  مقط 

اند. در موقعیت يكسان بر روی ناوديس منطق  ضرون  قرارگرفت 

شلهبازان،  -های تل  زنگ، کشكان، آسلماریها سازنداي  نیمرخ

ت های مقاوملبا استفاده از برداشت آب زيرزمین آبرفت و سطب 

هللای زيللاد بللا توجلل  بلل  . در عمقشللده اسللتويللژه شناسللاي  

شناسلل  منطقلل  بیشللتر از اطالعللات پیچیللدگ  شللراي  زمی 

  .  02است )شك گرفت  شده  ساختاری بهره

در  آب زيرزمینلل بللا توجلل  بلل  مطالعللات ژئوالكتريللک سللطب 

آبخلوان کارسلت  متلری قلرار دارد.  12-42ها در عملق نیمرخ

ازان يک مخزن زيرزمین  ناهمگ  است ک  شهب -سازند آسماری

شلده ها و مجلاری جمل  های مرتب  ب  هم شكافآب در شبك 

. سطب ايسلتاب  در آن يلک سلطب پیوسلت  نیسلت دارای است

ای و محل  است. البتل  جهلت تفهلیم بهتلر ملدل شیب منطق 

. شلده اسلتهلا ترسلیم يک سطب مسلتقیم در نیمرخ صورتب 

در مح  محور ناوديس در ايل  سلازند ويژه سونداژهای مقاومت

دهد ک  اي  امر حلاک  در عمق زياد مقاومت باالي  را نشان م 

. باشدم  خوردگ چی از وجود درزهای طول )کشش   ناش  از 

ها ممك  است آبلدار و يلا اينكل  خشلک باشلند. ولل  اي  درزه

هلا اسلتنباط تلوان در ملورد آنا توج  ب  شواهد م چیزی ک  ب

ها گسترش پیلدا نكلرده کرد اي  است ک  کارست شدگ  در آن

از سطب اساس فرسايش  ترپايی ب  علت اينك  عمق زياد بوده و 

و سیسلتم تغذيل  و تخلیل  جهلت توسلع   اندگرفت محل  قرار 

 تشكی  نشده است. 
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 و همکاران احمدی                             مجله هیدروژئولوژی                       ...            ژئوالکتریک و دور از سنجش هایروش کاربرد

 
 .E-Fو  D-C شناسیهای زمینمقطع -21شک  

 گیرینتیجه

دهد ک  در مح  محور نلاوديس در ها نشان م بررس  

سللازند کربناتلل  آسللماری،  بلل  علللت وجللود تللراکم بللاالی 

کارست بلاالي   آب زيرزمین های تكتونیك  پتانسی  شكستگ 

پتانسلی  آب زيرزمینل  منطقل   یبنلدپهن وجود دارد. نقشل  

های و برداشت یبردارهبهرهای جنوب کوهدشت با موقعیت چاه

صللحت سللنج  گرديللد. تطللابق نللواح   (VES)ويللژه  مقاومللت

های با آبده  زياد و مناطق با مقاوملت ويلژه پتانسی  باال با چاه

نقشل  موضلوع  ارائل  آن است ک   دهندهنشانپايی  در عمق،  

توان با قطعیت بلاالي  از صحت خوب  برخوردار است و م شده 

 منظلور بل هلای مناسلب حفلر چلاه،  جهت تعیلی  محاز آن 

گیلرد،  در منطق  مورد استفاده قراری کارست ، هاآباستحصال 

گردد ک  قب  از حفاری مطالعات ژئوالكتريک هر چند توصی  م 

دوقطب   -های شلمبرژه و دوقطب  ويژه با آراي ب  روش مقاومت

هلا جهت يافت  مح  دقیلق حفلاری صلورت گیلرد. شكسلتگ 

د تنها عام  اکتشاف منلاب  آب در سلازندهای سلخت توانننم 

 یبعدس ی از يک پديده دوبعدیها يک نمايشگر باشند، زيرا آن

از دور،  ها بلر اسلاس تصلاوير سلنجشهستند و نقش  کردن آن

ی عملق، و جهلت اطالعات واضب و مستقیم چنلدان  را دربلاره

هلا بلا ارهدهد. بنابراي  نیاز است کل  خطلوها ارائ  نم شیب آن

 شناسل زمی ترکیب شوند تا يک تفسیر صحیب  اطالعات يگرد

 پللذيرامكانهللا و درک درسللت  از عملكللرد هیللدروژئولوژيک آن

،  GISازدور،گردد. نتايج اي  تحقیق استفاده تلفیق  از سلنجش

های هیدروژئولوژيك  و ژئوالكتريک را در تعیلی  پتانسلی  داده

 نمايان ساخت  است.  خوبب کارست   آب زيرزمین 
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