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چکیده:
هدف از انجام این تحقیق ،بررسی وضعیت آبخوان کاشان ،عمق سنگ کف ،ضخامت الیۀ اشباع آبخوان ،مرز آب شور و بررسی
نفوذپذیری رسوبات دشت کاشان با استفاده از روش مقاومت الکتریکی با آرایش شلومبرژه است .در این مطالعه ،بهمنظور بررسی
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 4استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان

وضعیت آبخوان به روش ژئوالکتریک ،از  43پروفیل عرضی و یک پروفیل طولی استفاده شد .براساس نتایج بهدستآمده و با
استفاده از نرمافزار  Arc GISنقاط برداشتشده بهصورت نقشههای هممقاومت مخصوص ظاهری برای خطوط جریان ،433 ،133

زیرزمینی ترسیم شدند .سپس برای همۀ پروفیلها ،شبه مقاطع ترسیم شد .در نهایت ،نتایج نشان داد که وضعیت کیفی آبخوان تنها
در بخشهای غربی ،جنوب غربی و تا حدودی شمال غرب ،پذیرفتنی است و سایر نقاط با کاهش کیفیت آب مواجه هستند.
همچنین نتایج حاصل از رسم نقشۀ مرز آب شور نشان داد که بهدلیل شیب هیدرولیکی ،نیمهشرقی آبخوان دارای آب لب شور تا
شور است و تغییر شیب هیدرولیکی ،موجب پیشروی شوری در آبخوان ،بهویژه در قسمت شمال شرق شده است.

واژههای کلیدی:

وضعیت آبخوان کاشان ،روش مقاومت الکتریکی ،آرایش شلومبرژه ،کیفیت آب.
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مه د ا تفاده قرا گرفت ا یت .از بیین مطالعیات انجیامشیده،

مقدمه
آب زیرزمینی یکی از منابع طبیعی بسییا ممیب بیراو عه یع
اقتصادواجتماعی جهامع ا ت و عنما منبع ایمن بیراو بسییا و
از مناطقی ا ت ک عه ع و بمرهبردا و از آبهاو طحی ،از
نظر اقتصادو براو آنها امکانپذیر نیست (آنیهدو و همکیا ان،
)1122؛ لذا بر یی وعیعیت آبهیاو زیرزمینیی ،بی ویژه د
مناطقی ک آب زیرزمینی عنما منبع آبی د د ترس ا ت ،حیاز
اهمیت ا ت .د عمن اینک د مناطق خشك و نیمی خشیك
ک آبهاو طحی ب می ان خیلی کب دیده میشهند ،آبهیاو
زیرزمینی ب عنهان ممبعرین منبع عأمین آب ،د ترسپذیر هستند
(عقیزاده ممرجردو و همکیا ان .)2831 ،د منیاطق خشیك و
نیم خشك ب علت اینک با ندگیهیا عنمیا د دو ۀ کهعیاهی از
ال حادث میشهد و عبخییر و ععیر زییاد ا یت ،منیابع آب

د این مناطق بیشتر بیر وو منیابع آبهیاو زیرزمینیی عکیی
میشهد (ای دو و همکا ان .)2831 ،با عهج ب عغییرات کیفیی
آبهاو زیرزمینی ک میعهاند بر اثر فعالیتهاو انسان و عه عۀ
فعالیتهاو صنعتی صه ت گیرد ،بر ی و مطالعیۀ ایین منیابع
بیی منظه حفیی و اصیی

کیفیییت آنهییا عییرو و ا ییت

(په مقدس .)2832 ،آبهاو زیرزمینی د مقایسی بیا آبهیاو
طحی ،دا او م یتهاو مختلفی ا ت ک د این بین ،میعهان
ب کیفیت بیشتر و آلهدگی کمتر آنها اشا ه کرد .آبهاو شیه
یکی از آالیندههاو آبهاو شیرین زیرزمینی ا یت .د حالیت
طبیعی ،جریان آب زیرزمینی ب دلیل جرم حجمی بیشتر نسیبت
ب آبهاو شیرین د زیر آبهاو شییرین قیرا گرفتی انید .د
مناطقی ک د یك آبخهان ،آب شیرین بر وو یفرهاو از آب

طح حد فاصل آب شه و شیرین گسییخت و آب شیه وا د
آبهاو شیرین میشهد .ا تفاده از وشهاو ژزهفی یکی ماننید
وشهییاو مقاومییت الکتریکییی ،وش لییرزهنگییا و ،وش
مغناطیسی ،وش گرانشیی و غییره از جملی

وشهیاو نیهین

مطالعۀ منابع آب زیرزمینیی ا یت کی د بسییا و از کشیه ها

زیرزمینییی د منطقییۀ کییهال ایالییت دلتییاو نیجرییی از وش
ژزهالکتریك ا تفاده کردند .اوبییه ا و اونهکیا ( )1112از وش
ژزهالکتریك براو اکتشاف آبهیاو زیرزمینیی د ایکیه ودوو
الگیهس نیجریی ا ییتفاده کردنیید .آکااولیسییا ( )1111بی منظه
اندازهگیرو عریب انتقال و ععییین یاختا هیاو زیرزمینیی د
ف ت جهز د نیجری  ،از وش صهت نجی ا تفاده کرد .آمیاه
و ا یییه ( )1111د جنیییهب شیییر نیجریییی  ،از مطالعیییات
ژزههید ولهژو و ژزهفی یك براو بر ی منیابع آب زیرزمینیی
کبعمق ا تفاده کردند .اوالعنجی ( )1111از وش ژزهالکتریك
بیراو اکتشیاف آبهیاو زیرزمینییی د جنیهب غیرب نیجریی
ا تفاده کرد .پا ک و همکیا ان ( )1111از وش ژزهالکترییك،
ب منظه بر ی آلهدگی آبخیهان آبرفتیی مجیاو

ودخانی د

منطقۀ کشاو زو حهزۀ آبخی ژزهم کره ا تفاده کرد .دانیل ن و
همکا ان ( )1111از مطالعات ژزهفی یکی و هیید وژزهلهژیکی،
ب منظه بر ی آبهاو زیرزمینی د عهالی چین شنا یی کیا و
د منطقۀ اومیل د شمال ماعابل لند زیمبیاوه ا یتفاده کردنید.
بلییه و ماکینیید ( )1111از وش صییهت یینجی بییراو ععیییین
ویژگیهاو آبخهان ،د بخش جنهب غربی حهزۀ نهپ د ایالت
کاوا او نیجری ا تفاده کردند .آصفاهان ( )1111براو بر یی
خصهصیات آبخهان نئهژن منطقۀ ی می د

یه ی  ،از وش

صهت نجی الکتریکیی ا یتفاده کردنید .اومه یهجی ()1111
ب منظه بر ی آبهاو زیرزمینی د منطقۀ آفابیهو د جنیهب
غییرب نیجرییی  ،از وش الکترومغنییاطیو و صییهت یینجی
ژزهالکتریکی ا تفاده کرد .آلییل و آماد یان ( )1113و آلییل و
همکا ان ( )1122ب منظه بر ی آبهاو زیرزمینی د منطقیۀ
لیییانهمه د ایالییت ادو نیجری ی  ،از وش ژزهالکتریییك ا ییتفاده
کردند .آنهدو و همکا ان ( )1122از وش صهت ینجی بیراو
اکتشاف آبهاو زیرزمینی ا تفاده کردند .امانهزیل و همکیا ان
( )1122از وش ژزهالکتریك ،براو بر ی پتانسییل آبهیاو
زیرزمینییی د منطقییۀ مهنیییاو ایبییادان ا ییتفاده کردنیید .امنیییك
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شه قرا دا د ،د صه ت احداث چاه و برداشت بی ویۀ آب،

( )1112ب منظه بر ی ویژگیهاو آبخهان و پتانسیل آبهاو
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طحی ،منبع مه د اعتمادو براو عأمین آب نبهده و د نتیجی ،

میعهان ب مطالعات زییر اشیا ه کیرد .او ی جیی و همکیا ان

بررسی وضعیت آبخوان دشت كاشان با استفاده از روش مقاومت...
( )1111از وش ژزهفی یکی ،ب منظه اکتشیاف آب زیرزمینیی
د محیط

هبی د وو ازند نانکا د حهزۀ آبخی آنامبرا د

45
منفی بهده و کیفیت آب نی ب شدت افت کیرده ا یت (عییاء،
 .)2838مدیریت صحیح منابع آب ،ممبعرین و بمتیرین وشیی

جنهب شر نیجری ا تفاده کرد .نتایج حاصیل از د ونییابی 2

ا ت ک از طریق آن ،میعیهان آثیا و بی ف ونیی کیبآبیی و

نقطۀ ب د تآمده از اکتشاف د حهزۀ آبخی آنامبرا نشان داد ک

شه شدن ا کاهش داد .اگر وشهاو مدیریتی د تی انتخاب

این منطق دا او پتانسیل آب زیرزمینی فراوانی ا ت .همچنیین

شهند ،عأثیر ب

نتایج حاصل از بر ی منحنیهاو صهت نجی نشیان داد کی

خهاهند داشیت ،حیال آنکی انتخیابنکردن صیحیح و علمیی

بیشتر منطق از نظر نگشنا ی شامل ما

نگ و س ا ت.

ایی بیر کمییت و کیفییت آبهیاو زیرزمینیی

میعهاند منجر ب صرف ه ین هاو گ اف و د نمایت ،هد کب

او جیجه و همکا ان ( )1112ب منظه بر ی ویژگییهیاو

این پروژهها شیهد .عحقیقیات نشیان داده ا یت کی برداشیت

آبخهان و پتانسیل آب زیرزمینی ،از وش مقاومت الکتریکی د

منا ب از منابع آبهاو زیرزمینی و انتخاب وشهاو منا یب

 21نقط از منطق کهال ،د ایالت دلتاو نیجری ا تفاده کردند و

براو ذخیرۀ ن والت ،ن عنما باعث بمبهد شرایط کیفیی و کمیی

نشان دادند ک نتیایج حاصیل از ایین پیژوهش ،بیا مشیاهدات

منابع آبهاو زیرزمینی شده ا ت ،بلک بمبهد پهشش گییاهی،

حاصل از گمان هاو حفرشیده مطابقیت دا د .ناصیرو ()2831

اص

خاک و د نمایت ،بمبهد اوعیا زیسیتمحیطیی ا بی

طی پژوهشی ،ب کا برد وش ژزهالکترییك د شنا یایی میرز

همراه داشت ا ت (قضاوو و همکا ان .)1121 ،مقاومت نجی

آب شیرین و شه  ،بر ی آلهدگی آبهاو زیرزمینی ،شنا ایی

وشهایی ا ت ک از الها قبل ،محققیان

الکتریکی از جمل

اشا ه کرد .عیاء و همکا ان ( )2832ب منظه ععیین مکانهیاو

و همچنین نفهذ جریان آب د خاک میه د بمیرهبیردا و قیرا

منا ب براو عغذیۀ مصنهعی آبخیهان ،از  11عیدد یهنداژ بیا

دادهانیید (جییهان دولییهیی و همکییا ان .)2831 ،وشهییاو

طهل خط جریان  2111متر با آ ایش شلهمبرژه الکتریکی قیازب

مقاومت نجی الکتریکی از جمل

وشهاو ژزهفی یکی هستند

( )VES2براو عمق مته ط  121متر زیر طح زمین د شیر

ک د بر یهاو الی هاو زیر یطحی عحقیقیات آبشنا یی،

دشت بیرجند ا تفاده کردنید .مضیانی و طالقیانی ( )2833د

زمینشنا ی ،معدن ،ژزهعکنیك و محیط زیست میه د ا یتفاده

عحقیقی ،اهمیت وشهاو نهین از جمل

وشهیاو

ع یق جریان الکتریکیی ا یت (داودو و گیههرو .)2838 ،بیا

نتی شر دادنید .آلییل و همکیا ان ( )1122عیمن عحقیقیی

عفسیر منحنیهاو مقاومت الکتریکی حاصیل از مقاومیت وییژۀ

وش مقاومت الکتریکی ا ب عنهان یکی از بمترین وشهیاو

ظییاهرو الی ی هییاو مختلییر زیر ییطحی ،الی ی هییاو مختلییر

اکتشافات ژزهفی یکی آبهاو زیرزمینی معرفی کردند .د حیال

زیر طحی از همدیگر عفکیك میشهند .مقاومت الکتریکی بی

حاعر ،حدود  11د صد نیاز آبیی کشیه از طرییق منیابع آب

پا امترهاو متفاوت زمینشنا ی نظیر نه و د صید کیانیهیاو

زیرزمینییی عییأمین میییشییهد (ا وجییی و همکییا ان)2811 ،؛

عشکیلدهنده ،می ان طهبیت ،د صید اشیبا  ،یطح ایسیتابی،

د حالیک میانگین نه انات طح ایستابی االن کشه -1/22

د صد شه و آب و عخلخل محیط بستگی دا د .بیا عهجی بی

متر ا ت (شرقی و کیانی .)2831 ،د نتیج د چند ال اخیر،

مطالعات صه تگرفت و بیا عهجی بی جیدول ا یتاندا دهیاو

افت کمّی و کیفی و بی هیبخیه دن ععیادل طبیعیی منیابع آب

ژزهالکتریك ،میعیهان بیا داشیتن اط عیات ژزهالکترییك ییك

زیرزمینی مشاهده شده ا ت و د اکثیر آبخیهانهیا بیی ن آب

منطق  ،اط عات منا بی از الی هاو مختلر زیر طحی ب د ت

د بر ی وععیت آبهیاو زیرزمینیی نسیبت بی

آو د .ب منظه شنا ایی حدود آبخهان و عخامت آن ،کمیت و
1. Vertical Electrical Sounding

کیفیت آب مخ ن و همچنین ععیین مشخصیات و عمیق ینگ
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وش ژزهالکتریك ا

قرا میگیرند .ا اس وش ژزهالکتریك ،پا خ زمیین د برابیر
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طح ایستابی و ویژگیهاو مربهط ب آبخهان (عخلخل و غیره)

ژزهالکتریك و خاکشنا ان براو شنا ایی منابع آب زیرزمینیی
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کر ،میعیهان از مطالعیات ژزهالکترییك د ییك منطقی بمیره

با احداث اولین چاه شرو و هباکنهن ک ن دیك بی  1111چیاه

گرفت .هدف از انجام این مطالع  ،بر یی وعیعیت آبخیهان،

مجاز ثبت شده ا ت ،ادام دا د .بر همین ا اس و بیا عهجی بی

عمق نگ کر ،عخامت الیۀ اشبا آبخهان و همچنین بر ی

مطالعات انجامشده ،وند افت آب د این دشت بسیا چشبگیر

هبات دشت کاشان با ا یتفاده از وش مقاومیت

بهده و مته ط افت  11ال (11عا )31برابر  1/21متر بیهده و د

نفهذپذیرو

واقع د طهل این  11ال ،حدود  21/11متر کاهش عمق آب د

الکتریکی ا ت.

مخ ن وجهد داشت ا ت (میرزاوند)2812 ،؛ لذا این آبخهان ،یکی

مواد و روشها

از آبخهانهاو بحرانی شناخت شده د ا یتان اصیفمان محسیهب

دشت کاشان ب و عت  2211کیلهمتر مربیع د دامنیۀ کیهههیاو

میشهد .د این پژوهش ،براو بر ی وععیت کیفییت آبهیاو

کرکو و حاشیۀ کهیر مرک و ایران و بیین طهلهیاو جغرافییایی

زیرزمینی ،مشخصات و عمق نگ کر از مطالعات ژزهالکتریك

' 22° 21و ' 22° 12و عییر

هییاو ' 88° 12و ' 81° 18قییرا

دشت کاشان ک د بما  2831عه ط شیرکت ممند یین مشیاو

دا د .دشت کاشان ب صه ت ییك د ۀ با ییك بیا امتیداد شیمال

زمین الکتریك کهیر با عنهان مطالعات ژزهالکتریك دشت کاشانی

ایین د ه حیدود  11کیلیهمتر

آ ان و بیدگل ب و یلۀ هنداژهاو الکتریکی انجیام شیده ا یت،

غربیی جنهب شرقی ا ت .عیر

منطقۀ نطن و از غرب ب ا عفاعات و از شر ب محدودۀ د یاچیۀ

حداکثر طهل خط جریان  2111متر با آ ایش شلهمبرژه برداشیت

نمك محدود میشهد .میی ان با نیدگی یاالن د منطقی  ،از 12

شده ا ت .د حدود دهۀ  ،2121اولین با شلهمبرژه د یافت کی

میلیمتر د حهاشی د یاچۀ نمك عیا بییش از  811میلییمتیر د

با قرا دادن دو الکتیرود بی فهاصیل معیین از یکیدیگر ،اخیت ف

ا عفاعات جنهب غربی کاشیان متغییر بیهده و مییانگین با نیدگی

پتانسیل یا ولتاژ طبیعی بین دو ر الکترودها ایجاد میشیهد .ایین

دشت کاشیان برابیر  212میلییمتیر ا یت .حیدود  11/1د صید

پدیده ،پتانسیل خهدزا نامیده شید .پیو از میدعی ،از ایین وش

با ندگی االن د فصل زمستان و  81د صد با ندگی یاالن د

براو اکتشاف کان هاو هلفیدو ک د اعما کب واقع شیدهانید،

فصل بما نازل میشهد .حداکثر دمیاو مطلیق یاالن  11د جیۀ

ا تفاده شد .د این وش ،جریان مستقیب الکتریکی از طرییق دو

انتیگراد متعلق ب عیر و مرداد بهده و حداقل دماو مطلق االن

الکترود با فهاصل نسبتاً زیاد از یکدیگر ،بی داخیل زمیین ع ییق

 -21د ج

انتیگراد متعلق ب دوماه ا ت .از نظر زمینشنا ی،

آبخهان دشت کاشان شامل

هبات دو ان چما م زمیینشنا یی

میشهد .آنگاه

انندگی آنهمالی زیر طحی د و ط دو الکترود

فر تنده جریان با کمك میدان مغناطیسیی ثانهییۀ ناشیی از عبیه

یهبات آبرفتیی پهشییده

با پا ازیت کب ک عمهد بر خیط واصیل بیین دو الکتیرود ا یت،

ی کی وو اغلیب قسیمتهیاو شیمالی و

اندازهگیرو میشهد .این اندازهگییروهیا بیر ا یاس ییك یرو

هبات اصیلی دشیت

یطح منطقیۀ میه د نظیر انجیام

میدهند ،مخروطافکن هیا کی عه یط
شدهاند و پهشش

شمال غربی دشت ا میپهشاند ،از جمل

پروفیلهاو عرعی و طهلی د

ا ت .د محدودۀ شمالی و شمال غربی دشت د بعضی نهاحی،

میشهد .فاصلۀ بین هر نقطۀ اندازهگیرو عا نقط بعد ،بی گهنی او

بادو وجهد دا د ک ب و یلۀ باد از کهیر شیمالی

ا ت ک کل منطقۀ مه د مطالع پهشش داده شهد .این یهنداژها

آو ده شدهاند (شکل  .)2با عهج ب مطالعات انجامشده ،آبخیهان

د امتداد  11پروفیل ( 12پروفیل عرعی و  2پروفیل طهلی) واقع

کاشان ج ء آبخهانهاو آزاد ا ت .از طرفی ،قسمتهایی کی د

شیدهانید (شیکل  .)1آنگیاه بیا ا یتفاده از نیرمافی ا ،Arc GIS

حاشیۀ د یاچۀ نمك قرا دا ند ،مانند آبخهانهاو احلی هستند.

نقش هاو هبمقاومت مخصهص ظیاهرو بیراو خطیهط جرییان

احداث و ا تخراج آب زیرزمینی از دشت کاشان ،از یال 2812

 311 ،111 ،111 ،811و  2111متییر (اییین خطییهط ب ی عرعیییب،

پهششی از ما

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1393.3.4.1.3

ا ت .وا ی ههاو کنا دشت ک کههپای هیاو جنیهبی ا عشیکیل

جریان ب داخل زمین ،عه ط یك مغناطیو ینج بسییا حسیاس

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

بهده ک د شمال ب دشت قب و د جنهب ب ا عفاعیات مجیاو

ا تفاده شید .د ایین دشیت ،ععیداد  811یهنداژ الکتریکیی بیا
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بررسی وضعیت آبخوان دشت كاشان با استفاده از روش مقاومت...
معادل عمیق بر یی  111 ،221 ،211 ،12و  121متیر هسیتند)،

نقشۀ همتراز عمق آب زیرزمینی

نقش هاو هبعخامت آبرفت و نقش هاو هبا عفا مطلیق ینگ

همانطه ک د شکل  8دیده میشهد ،نقشۀ هبعراز عمیق آب

کر با عهج ب کیفیت نسبی آبهیاو زیرزمینیی عر ییب شید و

زیرزمینی دشت کاشان با ا تفاده از د ونیابی اط عات حاصل

نتایج آن مه د پردازش و عفسیر قرا گرفت .همچنین براو همیۀ

از  11چاه پی ومترو د دشت کاشان ،د ا یفند میاه  2831بیا

پروفیلها با ا یتفاده از اکستنشین ،Arc Hydro Groundwater

ا تفاده از عمل د ونییابی کریجینیگ د نیرمافی ا Arc GIS

اقدام ب عر یب شب مقاطع آنها شد ک عمامی آنها ب طه کیفیی

عر یب شده ا ت .د ایین نقشی  ،بی وعیه مییعیهان منیاطق

مه د ععبیر و عفسیر واقع شده ا ت .ب دلیل حجب باالو مطالیب،

مختلر ا از نظر عغییرات عمق با هب مقایس کرد.

عنما یك مقطع طهلی و  1مقطع عرعی د بخیشهیاو مختلیر
دشت د نتایج نشان داده شده ا ت.

شکل  :3نقشۀ زمینشناسی دشت کاشان

نتایج
ب منظه بر ی کلی الی هاو زمینشنا یی از قبییل الیی بنیدو
هبات آبرفتی و چگهنگی عغییرات نگ کر و ععیین کیفیت

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

شکل  :1نقشۀ همعمق آب زیرزمینی در اسفندماه 3103

آبهاو زیرزمینی عا اعما مه د نظر ،نقش هیاو هیبمقاومیت
مخصییهص ظییاهرو عمی ی ش ید و بییا ا ییتفاده از ییهنداژهاو
انجامشده د دشت و یهنداژهایی کی د حاشییۀ یازندها و

مقیاس مقاومت مخصهص الی ها ب د ت آمد ک د جدول ،2
ب طه خ ص نشان داده شده ا ت.
شکل  :2موقعیت منطقۀ مورد مطالعه و سونداژهای الکتریکی در
دشت کاشان

نقشۀ هممقاومت مخصوص ظاهری برای خـ جریـان
 133متر
این نقش ک عا عمق عقریبی  12مترو ا بی طه کیفیی میه د

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1393.3.4.1.3

مجاو چاهها ،ماد چاه قنیاتهیا و چشیم ها صیه ت گرفتی ،
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ا زیابی قرا میدهد ،دا او مقاومت مخصهص ظاهرو حیدود

مقاومت مخصهص ظاهرو کمتر از  1اهبی متر عیا بیالغ بیر 11

 8عا بالغ بر  211اهبی متر ا ت (شکل  .)1بیا عهجی بی نقشیۀ

اهبی متر ا ت .از نظیر الگیهو عغیییرات مقاومیت مخصیهص

هبمقاومت مخصهص ظاهرو مشاهده میشهد کی نیهاحی بیا

ظاهرو ،مشاب شکل  1بهده؛ ب طه وک مناطق دا او مقاومیت

مقاومت ظاهرو باالعر از  21اهب ی متیر د منیاطق مشیرف بی

مخصهص ظاهرو زیاد ک حاکی از کیفیت نسبی بمتر آبهیاو

ا عفاعات واقع د غرب و جنیهب دشیت میه د مطالعی دییده
میشهد.

هبات واقع د این قسمتهیا هیب دا او

یهبات

زیرزمینی و

هبات دان د شت ا ت ،د نیمۀ اول پروفیلهاو

واقع د جنهب شر دشت کاشان (از پروفییل  22عیا پروفییل

دانی د شییت بییهده و هییب از کیفیییت بمتییر آبهییاو زیرزمینییی

 )81و حهالی یهنداژهاو ابتیدایی یایر پروفییلهیا م حظی

برخه دا ند؛ اما مقاومیت مخصیهص کمتیر از  21اهب ی متیر،

میشهد .اوج زونهاو کبمقاومت و با کیفیت پایینعر آبهیاو

هباعی غالباً دان ی بهده و کیفیت آبهاو زیرزمینی د آنها

هبات ی دان  ،بیشتر د محدودۀ پروفیلهاو

زیرزمینی و نی

پایین ا ت .معمهالً د حهالی هنداژهاو انتمایی پروفییلهیاو

 2عا  21دیده میشهد ک با حرکت ب مت د یاچۀ نمك ،ایین

واقع د جنهب شر شمر تان کاشیان و حیهالی یهنداژهاو

مهعه شاخصعر ا ت.

انتمایی پروفیلهاو  22عا  11واقع د شیمال غیرب شمر یتان
کاشان و د محدودۀ هنداژهاو ایر پروفیلها ب جی حیهالی
هنداژهاو ابتدایی آنها قابل مشاهده هستند.
] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

شکل  :5نقشۀ هممقاومت ظاهری برای خ جریان  433متر

متر

این نقش  ،ب طه کیفی الی هاو عحت اال عی عا عمیق عقریبیی
 221متر ا ا زیابی مییکنید (شیکل  .)1مقاومیت مخصیهص

نقشۀ هممقاومت مخصوص ظاهری برای خـ جریـان

ظاهرو از حدود  1اهبی متر عا بالغ بیر  221اهب ی متیر متغییر

 433متر

ا ت .با عهج ب الگهو عغییرات مقاومت مخصیهص ظیاهرو،

این نقش (شکل  )2ک حدوداً عا اعما  211مترو بی بر یی

دیده میشهد ک با حرکت از ابتداو پروفیلها ب یمت انتمیاو

کیفی الی هاو عحتاال عی مییپیردازد ،دا او دامنیۀ عغیییرات

آن ،از مقدا مقاومت ظاهرو کا ت شیده کی حاصیل کیاهش

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1393.3.4.1.3

شکل  :4نقشۀ هممقاومت مخصوص ظاهری برای خ جریان 133

نقشۀ هممقاومت ظاهری برای خ جریان  633متر

بررسی وضعیت آبخوان دشت كاشان با استفاده از روش مقاومت...
اندازۀ
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هبات آبرفتیی و نیی کیاهش نسیبی کیفییت آبهیاو

زیرزمینی ا ت .از طرف دیگیر ،بیا حرکیت از یمت نیهاحی
جنهب شرقی دشت ،بی طیرف نیهاحی شیمال غیرب ( یمت
د یاچۀ نمك) ،مقاومیت ظیاهرو کمیی کیاهش میییابید و د
نتیج  ،میعهان گفت ک از کیفییت آبهیاو زیرزمینیی کا یت
میشهد.

شکل  :7نقشۀ هممقاومت ظاهری برای خ جریان  033متر

نقشۀ هممقاومت مخصوص ظاهری برای خ

جریان

این نقش دا او مقاومت مخصهص ظاهرو حدود  1اهبی متر
عا بالغ بر  11اهبی متر بهده و ب طه عقریبی عا عمق  121مترو،
شکل  :6نقشۀ هممقاومت ظاهری برای خ جریان  633متر

الی هاو عحتاال عی ا ب طه کیفی مه د بر ی قرا میدهد
(شکل  .)3د این نقش  ،زون کبمقاومت غالب ،از محدودۀ
جنهب غرب کاشان ب طرف شمال غرب کشیده شده و دا او

نقشۀ هممقاومت مخصوص ظاهری برای خ

جریان

 033متر

کیفیت پایین آبهاو زیرزمینی ا ت .همچنین د نیمۀ دوم
پروفیلهاو 12عا ،81چنین وععیتی حاکب ا ت.

این نقشی نیی از نظیر الگیهو عغیییرات مقاومیت مخصیهص
ظاهرو ،مشاب نقش هاو قبلی ا ت و دا او عغییرات مقاومیت
مخصهص ظاهرو کمتر از  1اهبی متر عا بالغ بر  31اهبی متیر

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

 3333متر

ا ییت (شییکل  .)1مطالییب ا از ی شییده د نقش یۀ هییبمقاومییت
مخصهص ظاهرو  111متر ،دقیقاَ د خصهص این نقشی هیب
شمال خط اهآهن (از پروفیل  22عیا پروفییل  )81از

یهبات

دان ی و با کیفیت نسبی پایینعر آبهاو زیرزمینیی و نیهاحی
واقع د جنهب خط اهآهین ،از

یهبات دانی د شیتعیر بیا

کیفیت نسبی بیشتر آبهاو زیرزمینی برخه دا هستند؛ ولی از
پروفیل  22ب
ب ا عفاعات ،د

مت پروفیل  ،2ب ج د نهاحی با یکۀ مشیرف
ایر قسمتها

یهبات دانی یی بی همیراه

آبهاو زیرزمینی با کیفیت پایین وجهد خهاهد داشت.

شکل  :0نقشۀ هممقاومت ظاهری برای خ جریان  3333متر

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1393.3.4.1.3

صد میکند .د حالت کلی ،میعهان گفت ک نهاحی واقیع د
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یگ و بعضاً قلهه نگ) هستند .از محدودۀ یهنداژ  P36-15عیا

شبه مقطع ژئوالکتریک
د این پژوهش ،ب منظه بر ی کیفی الی هیاو زمیینشنا یی و

ن دیکی هنداژ  ،P14-5مقاومت ظیاهرو  21عیا  22اهب ی متیر

کمك ب عفسیر مقاطع ژزهالکتریك ،از شب مقیاطع ا یتفاده شیده

هبات نسبتاً دان د شت نظییر شین و

ا ت .عغییر د می ان مقاومت الکتریکی میعهاند نشاندهندۀ نیه
ازند زمینشنا ی و دان بندو الی هاو زمین باشد (جدول .)2
جدول  :3استانداردهای مقاومت الیههای مختلف زمین در
مطالعات ژئوالکتریک ()6
نوع تشکیالت

وجهد دا د ک حاکی از
ما

ا ت؛ اما از محدودۀ هنداژ  A1عا ن دیکیی انتمیاو ایین

شب مقطع ،مقاومت ظاهرو کمتر از  2اهبی متر دیده مییشیهد
یهبات دانی یی و نیی کیفییت پیایین آبهیاو

ک حاکی از
زیرزمینی ا ت.

مقاومت مخصوص الیه
(اهمـ متر)

عشکی ت آهکی الیگه ن

بیش از 211

عشکی ت ما نی میه ن

کمتر از 2

عشکی ت میهپلیه ن و پلیه ن

بین  3عا 22

آبرفتهاو خشك و دان د شت

 21عا بیش از 221

آبرفتهاو نسبتاً دان د شت و آبدا

 11عا 21

آبرفتهاو حاوو آب عقریباً شه

 21عا 11

آبرفتهاو حاوو آب شه

کمتر از 21

شکل  :3نمایی از شبه مقطع پروفیل شمارۀ ( 16پروفیل طولی)

 شبه مقطع پروفیل شمارۀ ( 3شبه مقطع عرضی)پروفیل شما ۀ  2با ا تاو شمال شرقیی جنهب غربی شامل 1
هنداژ الکتریکی ا ت .مقادیر مقاومت مخصهص ظیاهرو د

د محییدودۀ دشییت کاشان ی آ ان و بیییدگل ،ععییداد 811
یهنداژ د امتیداد  11پروفییل برداشیت شید کی بیراو همیۀ

امتداد این پروفیل ،از حدود  2اهبی متر عا حدود  31اهبی متیر
د نه ان ا ت (شکل  .)21چنانکی د شیب مقطیع م حظی

پروفیلها اقدام ب عمیۀ شب مقاطع شده ا ت .د اینجا عنمیا بی

میشهد ،با حرکت از قسمتهاو یطحی بی یمت عمیق ،از

عشریح شب مقطع طهلی (پروفیل  )81و شب مقطع پروفیلهیاو

مقدا مقاومت ظاهرو کا ت میشیهد کی یکیی از دالییل آن،

عرعی  11 ،2،21و  81پرداخت میشهد.

اف ایش ام

آبهاو زیرزمینی ا ت؛ ب طه وک قسمتهیاو

با مقاومت ظاهرو کمتر از  21اهبی متر باید دا او ام

 شبه مقطع پروفیل شمارۀ ( 16شبه مقطع طولی)شب مقطع طهلی (شکل  )1دا او ا تاو شمال غربیی جنیهب
شرقی ا ت .ععداد  21یهنداژ الکتریکیی د طیهل ایین شیب

زییاد

باشند .با عهج ب دامنۀ عغییرات مقاومیت مخصیهص ظیاهرو،
ب ج د محدودۀ طحی هنداژ شما ۀ  ،2د
باید غالباً

ایر قسمتهیا

هبات دان ی وجهد داشت باشد.

اهبی متر د امتداد این شب مقطع گسترش دا د .ب طه وک د
این شب مقطع دیده میشهد ،از محدودۀ هنداژ ابتدایی ()P36-1
هبات آبرفتی بیا مقاومیت ظیاهرو

باالعر از  21اهب -متر وجیهد دا د (د قسیمتهیاو عحتیانی
هنداژهاو  P24-7عا  P21-8کاهش مقاومت دیده میشهد) .ایین
هبات غالباً دان د شت (دا او د صد زیادو از شین ،ما ی ،

شکل  :33نمایی از شبه مقطع پروفیل شمارۀ ( 3پروفیل عرضی)

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1393.3.4.1.3

مقطع قرا دا د .مقاومت مخصهص ظاهرو با نه انات 2عیا11

عا ن دیکی هنداژ ،P21-8
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 شبه مقطع پروفیل شمارۀ ( 33پروفیل عرضی)پروفیل شما ۀ  21با  28هنداژ الکتریکی دا او ا تاو شمال
شرقیی جنهب غربی ا ت .دامنۀ عغییرات مقاومیت مخصیهص
ظاهرو از حدود  2اهبی متر عا حدود  23اهبی متر ا ت (شکل
 .)22چنانک د شب مقطع دیده میشیهد ،فقیط د حیهالی دو
هنداژ ابتدایی عا  OAبرابر  221عا  111متر،

هبات بیشتر از

 2اهبی متر مشاهده میشهد؛ ولی د قسمتهاو عمقی ایین دو
هنداژ و د محیدودۀ یایر یهنداژها ،مقاومیت مخصیهص
ظاهرو کمتر از  2اهبی متر وجیهد دا د .نکتیۀ د خیه عهجی ،
وجییهد آنهمییالی  8عییا  1اهب ی متییرو د قسییمتهییاو عمیییق
هنداژهاو  P10-6عا  P10-7ا ت ک د ادامۀ آن ،ب طه شاخص
د پروفیلهاو بعدو دیده میشهد و میعهاند حاکی از الی هاو
مقاومعر نظیر گ هاو نگجهش یا

هبات دان د شت باشد.

شکل  :32نمایی از شبه مقطع پروفیل شمارۀ ( 23پروفیل عرضی)

 شبه مقطع پروفیل شمارۀ ( 13پروفیل عرضی)این شب مقطع دا او  1یهنداژ الکتریکیی بیهده و ا یتاو آن
ب صه ت شمال شرقیی جنهب غربی ا ت (شکل  .)28مقادیر
مقاومت مخصهص ظاهرو از  2اهب ی متیر د نه یان بیهده و
بیشترین مقدا آن د حهالی دو هنداژ اول شیب مقطیع دییده
میشهد و بیانگر

هبات دان د شت د این نیهاحی ا یت .بیا

حرکت از طرف هنداژ  P30- 3بی طیرف انتمیاو شیب مقطیع،

دان ی ا ت .د قسمتهاو عحتانی هنداژهاو  P30-4و ،P30-

مقاومت ظاهرو کمتر از  2اهبی متر ا ت ک میعهانید گهییاو
کیفیت پایین آبهاو زیرزمینی یا

هبات دانی یی نظییر س

باشد.
شکل  :33نمایی از شبه مقطع پروفیل شمارۀ ( 33پروفیل عرضی)

 شبه مقطع پروفیل شمارۀ ( 23پروفیل عرضی)این شب مقطع بیا  3یهنداژ الکتریکیی و ا یتاو شیمال شرقی ی
جنهب غربی دا او مقاومت مخصهص ظاهرو  2عا  211اهبی متر
ا ت (شکل  .)21اوج مقاومت مخصیهص ظیاهرو (بیشیتر از 11
اهب ی متییر) د محییدودۀ ی

هبات دان د شت کا یت مییشیهد و د عیه

 ،د صید

هبات دان یی  ،افی ایش و کیفییت آبهیاو زیرزمینیی کیاهش

تعیــین مــرز آب شــور بــا اســتفاده از مطالعــات
ژئوالکتریک
د این پژوهش ،با داشتن دادههاو ژزهالکتریك دشت کاشان د
بما  2831اقدام ب عمیۀ نقشۀ مرز آب شه د آبخیهان دشیت
کاشان شد (شکل  .)21نتایج حاصیل نشیان داد کی آب شیه
( نگ قرم ) بخش زیادو از آبخهان کاشان ا عحت عأثیر خیهد
قرا داده ا ت .این شه و د حال پیشیروو بی یمت دشیت
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نگ و غیره) ا ت .با ن دیكشدن ب مت انتماو شیب مقطیع ،از

مییابد.

شکل  :31نمایی از شبه مقطع پروفیل شمارۀ ( 13پروفیل عرضی)

ییهنداژ اول قییرا دا د و حییاکی از

هبات دان د شت عا خیلی دان د شت (نظییر شین ،ییگ ،قلیهه

مقادیر
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کاشان ا ت .دلیل این وند شه و ک نیمیۀ شیرقی آبخیهان ا

نمیعهان با ا تفاده از این خط جریان براو این منطقی  ،چنیدان

عحت عأثیر قرا داده ،ممکن ا ت اف ایش عراکب چاهها د میانۀ

د با ۀ کیفیت آب و جنو

هبات بحث کرد؛ ولی براو ایر

دشت باشد .بمرهبردا و بیش از حد مجاز د میان هیاو دشیت

بخشها میعهان نتیجی گرفیت کی برا یاس نتیایج ایین خیط

کاشان ،باعث افت زیاد آبخهان شده و عغییر جمت جرییان آب

جریان ،د شمال غرب و د قسمت جنهب آبخهان ،کیفیت آب

زیرزمینی از مت د یاچۀ نمك ب مت آبخیهان ا بی همیراه

منا بعر از قسمتهاو شر و شمال شیر ا یت .همچنیین

مبك واقیع

هبات واقع د قسمت شمال غرب ،غرب و جنهب آبخیهان

د جنهب شر و شر دشت ،ب دلیل بیاال بیهدن یطح آب و

نسبت ب قسمتهاو دیگر دشت ،دان د شتعر بیهده و از نظیر

زییاد

پخییش ییی ب و نفییهذ آب ،نسییبت ب ی قسییمتهییاو دیگییر

ا ت ،آب شه بهده و عغییر شیب هید ولیکی باعیث پیشیروو

منا بعر ا ت؛ بنابراین ،د این قسمت میعیهان بیراو بمبیهد

شه و د داخل آبخهان شده ا ت.

وععیت آبخهان ،هب از نظر بمبهد طح ایستابی و هیب از نظیر

داشت ا ت .همچنین د منطقۀ ابهزیدآباد و چال

عماس با یشۀ ا گ یگ بلند ک حاوو هالیت و امی

کیفی ،عغذیۀ مصنهعی ا د اولهیت برنام هاو احییاو آبخیهان
قرا داد .همچنانک نتایج ب د تآمده از عحقیقات محققیان ،از
جمل قضاوو و همکا ان ( )1121و عیاء و همکیا ان ()2832
مؤید این مهعه ا ت .همچنین نتیایج حاصیل نشیان داد کی

مبك) عا محدودۀ شمال شر آبخهان ،دا او وعیعیت کیفیی
نامنا بی ا ت؛ ولی ب دلیل اینکی عمرکی چیاههیا د محیدودۀ
غرب (حهالی شمر تان کاشان و آ ان و بیدگل) ا ت ،گرادیان
شکل  :34نقشۀ مرز آب شور با استفاده از مطالعات ژئوالکتریک
در دشت کاشان

هید ولیکی باالعر د

ایر بخشها نسبت بی محیدودۀ شیمرو

باال بهده و این مهعه باعث عخلیۀ آب از یایر قسیمتهیاو
دشت ب

مت محدودۀ غربی شده ا یت .بیا ا یتفاده از خیط

بحث و نتیجهگیری

جریان  111متر میعهان عا عمق  211متر ا میه د آنیالی قیرا

د اییین مطالعی  ،عغییییرات کیفیییت آبهییاو زیرزمینییی و نییه

داد .بر این ا اس ،مشاهده میشهد ک ب دلیل برداشت بییش از

ازندهاو زمینشنا ی دشت کاشیان ،بیا ا یتفاده از دادههیاو

حد آب زیرزمینی ،فروافتادگیاو ک د محدودۀ پروفیل  22بی

ا تفاده از خطهط جریان مختلر د اعما متفاوت دشت مه د

نمك ب مت این قسمت شیده ا یت؛ بنیابراین ،افیت شیدید

مطالع  ،این امکان ا فراهب کرد عا عغییرات ازند و کیفیت آب

کیفیت آبخهان د این اعما دیده میشهد .البت یکیی دیگیر از

د عمام قسمتهاو دشت قابل ا زیابی باشد .با عهج ب اینکی

دالیل این کاهش کیفیت ،میعهاند ب دلیل نگ بسیتر میا نی و

خط جریان  811متر ،عا عمق  12مترو ا میه د ا زییابی قیرا

نمکی باشد ک د این اعمیا وجیهد دا د .احیداث چیاههیاو

میدهد ،عنما براو عها

زیر طحی عا ایین عمیق مییعیهان

عمیق د این محدوده ،باعث مکش آب شه از اعما زمین ب

ا ا زییابی کیرد .ازآنجاکی از

داخل الی هاو باالیی آبخهان و د نتیج  ،باعث عخریب آبخهان

محدودۀ شمال نصرآباد (غرب آبخهان) ب مت جنیهب غیرب

شده ا ت .نتیج اینک د این محیدوده هرچی عمیق افی ایش

آبخهان (شکل  )8عمق آب زیرزمینی از  12متیر بیشیتر ا یت،

مییابد ،کیفیت آب کاهش پیدا مییکنید .همچنیانکی احیداث

برا اس این خط جریان ،منطقی

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1393.3.4.1.3

حاصل از مطالعیات ژزهالکترییك میه د مطالعی قیرا گرفیت.

مت جنهب شر شرو شده ا ت ،باعث زهکشیی د یاچیۀ
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قسمت جنهب شر دشت (ب دلیل عدم عراکب بمیرهبیردا و) و

ا ت و اکنان این منطق براو جبران کیاهش دبیی ،اقیدام بی

د قسییمت شییمال غییرب دشییت (بیی دلیل عغذیییۀ مسییتمر از

اف ایش ععداد و یا کرکنی چاهها میکننید .د قسیمت شیمال

شریانهایی ک کههستان ب دشت میی ی نید) ،ب صیه ت ییك

غرب آبخهان ،با عهج ب اینک این قسیمت از آبخیهان ،بیشیتر

نها با یك دا او کیفیت منا بی د این عمق هستند.

عحت عأثیر شریانها و با شهاو کههستانی ا ت و
آن نی

یهبات

خط جریان  2111متیر کی عیا عمیق  121متیر ا ا زییابی

هبات کههرفتی و آبرفتی هسیتند ،د ایین عمیق ،آب

میکند ،نشان میدهد کی آبخیهان د ایین عمیق ،محیدود بی

هبات دانی د شیت بیهده و مییعیهان

بخشهایی از جنهب غرب دشت ب طرف شمال غرب بهده کی

کیفیت منا بی دا د و

عملیات عغذیۀ مصنهعی ا مانند منیاطقی کی د خیط جرییان

از نظر کیفیت ،وععیت منا بی ندا ند .د واقع ،میعهان چنیین

 811متر منا ب بهدند ،بیراو ایین منیاطق د اولهییت احییاو

نتیج گرفت ک د این بخشها نی آب زیرزمینی بیا الیی هیاو

آبخهان قرا داد .با خط جریان  111متر میعهان عا اعمیا 221

زمینشنا ی آالینده برخه د داشت و کیاهش کیفییت آب ا د

مترو الی هاو زیر طحی ا ا زیابی کرد .طبق نتایج ایین خیط

برداشت ا یت .همچنیانکی د احیداث چیاههیاو عمییق (بیا

جریان ،با حرکت از مت غرب ب شیر و از یمت جنیهب

کرشکنی چاهها) د ایین منطقی  ،آبهیایی بیا کیفییت پیایین

شر ب شمال غیرب ،از مقاومیت مخصیهص ظیاهرو کا یت

مشاهده میشهد .همانطه ک بیان شد ،د مه د مرز آب شیه

میشهد و ب عبع آن ،ابعاد

هبات آبرفتی و کیفیت آب آبخهان

و شیرین د بیشتر عحقیقات ،آبهیاو بیا مقاومیت مخصیهص

همانطه ک د خط جریان  111متر نی دیده شید ،ایین خیط

میکنند؛ بنابراین ،طبق نتایج ب د یتآمده از خیط جرییان 111

وبرو بهده و با عهج بی اینکی آبخیهان

متر ک عا عمق  221مترو و د واقع ،کل اعما کنهنی آبخیهان

کاشان نی از طریق آبخهان قب و د یاچۀ نمك عغذی مییشیهد،

ا ا زیابی میکند ،بخش شرقی آبخهان دا او آب لب شیه عیا

میعهان بیان کرد ک علت کاهش کیفیت طبق این خیط جرییان

شه ا ت .مته ط افت االنۀ آبخهان د طیی دو ۀ  11یال

میعهانید ناشیی از عغذییۀ آبخیهان از طرییق آبخیهان قیب (د

(2811عا )2831حدود  1/11متر ا یت (میرزاونید .)2812 ،د

محدودۀ غرب حسینآباد میش مسیت ،جیادۀ ادا ) د شیمال

نتیج  ،کل افت د این  11ال 21/11 ،متر بهده ک ایین افیت

دشت کاشان و د یاچیۀ نمیك د شیمال شیر دشیت باشید.

شدید آبخهان مهجب شده ا ت ک آب د یاچۀ نمیك بیر اثیر

همچنین با عهج ب اینک د شر و جنهب شر آبخیهان ،آب

شیب هید ولیکی ک ب مت آبخهان ایجاد شده ا ت ،ب داخل

محلهل زیادو

آبخهان زهکشی شده و چنانک د شکل  21دیده میشیهد ،از

ا ت ،عماس دا د ،میعهان گفت ک کاهش کیفیت این قسیمت

مت شر و شمال شر  ،آبخهان با کاهش کیفیت مهاج شده

محلهل د زیر و حاشیۀ ا گ باشید؛

ا ت و د حقیقت ،بخش زیادو از آبخیهان بیا کیاهش شیدید

با یشۀ ا گ یگ بلند ک حاوو هالیت و ام

نی میعهاند ناشی از ام

عحقیقات خهد بیان کردند ،مییعیهان نفیهذ آب د خیاک ا بیا

بییا مطالعییات انجییامشییده عه ییط محقق یان مختلییر از جمل ی

ا تفاده از مطالعات ژزهالکتریك و منشیأ شیه و آبخیهان ا د

او جیجیه ( ،)2831مضیانی و القیانی ( ،)2833امانهزیل و

هر منطق  ،با این مطالعات بر ی کرد.

همکا ان ( ،)1122آلیل و همکا ان ( )1122نشان میدهید کی

نتایج حاصل از خط جریان  311متر د اکثر مناطق ،مشاب

اکتشییاف ژزییهفی یکی آبهییاو زیرزمینییی ،یکییی از ممییبعییرین

نتایج حاصل از خط جریان  111متر بهد .با این عفاوت ک طبق

وشهیاو نییهین د بر ییی آبهیاو زیرزمینییی و الیی هییاو

این خط جریان از نظیر کیفییت آب ،عنمیا آبهیاو زیرزمینیی

عحتاال عی ا ت .با عهج ب اینکی بیا ا یتفاده از مطالعیات

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1393.3.4.1.3

بنییابراین ،چنییانکیی جییهان دولییهیی و همکییا ان ( )2831د

کیفیت آب مهاج شده ا ت .نتایج ب د تآمده از این مطالعی ،
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ژزهالکتریکی ،میعهان دید بسیا منا بی نسبت بی وعیعیت و

سپاسگزاری

خصهصیات آبخهانها و الی هاو عحتاال عی پیدا کرد ،عهصی

با عهج ب همکا وهاو ا زندۀ واحد علفیق مطالعات آبهیاو

میشهد با انجام مطالعات ژزهالکتریك د دشیتهیاو مختلیر

زیرزمینی امه آب منطق او اصفمان ،نهیسندگان این مقالی بیر

یالهیاو متیهالی،

خهد الزم میدانند ک از این واحد عشکر و قید دانی بی عمیل

کشه و همچنین عکرا ایین مطالعیات د

عغییرات آبخهانها ک منبع ممب مصرف آب د کشیه هسیتند،

آو ند.

بر ی و د صه ت امکان ،این عغییرات مدل ازو شهد.

منابع
 .2ا وجی ،ب ل ،عایی ،محسن ،دهقان عنمیا ،محمید عیا و

ازندگی د منیابع طبیعیی ،شیما ه ( 8پییاپی  ،)12زمسیتان
 .2838ص.12-81

مقییدس صییدقیانی ،عهحییید .2811 ،پمنیی بنییدو کیفییی آب

 .1مضانی ،بممن و طالقیانی ،محمید .2833 ،کنتیرل آبهیاو

زیرزمینی دشت کاشان با عأکید بر مصرف شرب و کشاو زو

زیرزمینی (باعأکید بر وش ژزهالکتریك) ،همیایش منطقی او

با ا تفاده از  ،GISچمیا مین کنفیرانو میدیریت منیابع آب

بحران آب و خشکسالی ،دانشگاه آزاد ا

می واحد شیت.

ایییران 28 ،و  21ا دیبمشییت مییاه  ،2811دانشییگاه صیینعتی

 81و  82ا دیبمشتماه .2833

امیرکبیر ،عمران21 .ص.

 ،2831انتشا ات دانشگاه شمید بمشتی811 .ص.

حقایقیمقدم ،ید ابهالقا ب .2831 ،پیشبینی طح ایسیتابی

 .1عیاء ،حسن .2838 .هید ولهژو آبخهان دشیت بیرجنید و

با ا تفاده از شبکۀ عصبی مصنهعی؛ مطالعیۀ میه دو :دشیت

عییأثیرات طییر هییاو عغذییی مصیینهعی آن ،پایییاننامیی

نیشابه  .مجلۀ آبیا و و زهکشی ایران.12-21 :)1(2،

کا شنا یا شد ،دانشگاه عبری 218.ص.

 .8په مقدس ،حسین .2832 ،عرکیبیات آلیی جیانبی حاصیل از

 .21عیییاء ،حسیین ،لشییکروپییه  ،غ مرعییا،

ییتمی بییا انی،

عمییل کلرزنییی آب آشییامیدنی .مجلی دانشییکده بمداشییت و

حمید عا .2832 ،مطالعۀ ژزهالکتریك طر عغذی مصینهعی

انستیته عحقیقات بمداشتی(1(2 .پیاپی.31-12:))1

پخییش ییی ب بیرجنیید جمییت آشکا ییازو شیییرایط

 .1عقیییزاده ممرجییردو ،و اهلل ،زا عیییان جمرمییی ،مجتبییی،

هید ولهژیکی ،دهمین همایش انجمن زمیینشنا یی اییران،

محمهدو ،شم  ،حید و ،احمد ،یرمدیان ،فرییدون.2831،

دانشگاه عربیت مد س ،عمران 21 .و  22شمریه ماه .2832

بر ی وشهاو د ونیابی مکیانی جمیت ععییین عغیییرات

 .22ممند ین مشاو و خدمات زمین فی یك .2831 .اکتشافات

مکانی ویژگیهاو کیفی آب هاو زیرزمینی دشت فسنجان.
مجل علهم و ممند ی آبخی دا و ایران.11-18:)2(1 .

ژزهفی یکی محدودۀ کاشان و آ ان.
 .21میرزاوند ،م .2812 .شبی ازو کمی و کیفی آب زیرزمینیی
دشت کاشان با ا تفاده از شبک عصبی مصنهعی .پاییاننامی

طراحییی و ییاخت فر ییتنده و گیرنییدۀ قمییی (دیجیتییال)

کا شنا یا شد آبخی دا و ،دانشکده منیابع طبیعیی و علیهم

دادههاو ژزهالکتریك و کا برد آن د کاهش اثر نهفی  .مجلی

زمین ،دانشگاه کاشان232 .ص.

فی یك زمین و فضا.81-22 :)1( 81 .

 .28ناصییرو ،آینلییه .2831 .کییا برد وش ژزهالکتریییك د

 .1داودو ،هییادو و گییههرو ،ابییراهیب .2838 ،معرفییی وش

مطالعات آبهیاو زیرزمینیی ،دومیین کنفیرانو را یرو

مقاومییت یینجی الکتریکییی جمییت آزمییایش غیرمخییرب

آبخی دا و و مدیریت منابع آب ،انجمن ممند ی آبییا و و

اندازهگییرو د جی اشیبا نمهنی خیاک .مجلی پیژوهش و

آب ایران ،کرمان.

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1393.3.4.1.3

 .2جهان دولهیی ،غ م ،آزادو ،اصغر ،کمالیان ،نصیراهلل.2831 ،
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