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  چکیده 

باشند که این  هاي زیرزمینی داراي پیچیدگی خاصی می هاي آب شناسی و سفره مناطق ساحلی از لحاظ شرایط زمین

از روش ژئوفیزیک اقدام به د. در این تحقیق با استفاده نباش هاي زیرزمینی تأثیرگذار می مشخصات به کیفیت و کمیت آب

منظور سه  هاي مختلف زمین از لحاظ تداخل آب شور و شیرین در منطقه محمودآباد شد. براي این شناخت و بررسی الیه

متري در هر مقطع تعیین  50هاي مختلف با فاصله  و مشخصات الیه ندمتري در منطقه تعیین شد 1500مقطع با فاصله 

دقت  هاي اکتشافی نیز استفاده شد. ژئوفیزیک از اطالعات چاهدست آمده با روش  العات بهتر اط شد. براي بررسی دقیق

. نتایج نشان داد که روش ندبررسی شد در تعدادي از نقاط ساحلی هاي مشاهداتی روش ژئوفیزیک با استفاده از داده

توان با بررسی  بنابراین میزده است.  ژئوفیزیک در این منطقه حدتداخل آب شور و شیرین را با دقت قابل قبولی تخمین 

  دست آورد. هاي زیرزمینی به نتایج ژئوفیزیک اطالعات قابل قبولی براي مطالعات آب

  

  .زیرزمینی هاي اکتشافی، آب هاي زمین، سنگ کف، چاه الیه کلیدي:  گانواژ
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  مقدمه  - 1

ها در طولی حدود  ي داخلی و باتالق ها هاي اطراف دریاچه هاي ساحلی در شمال و جنوب ایران و نیز آبخوان آبخوان 

از اند.  معرض نفوذ آب دریا و شورشدگی قرار گرفته هاي اخیر در دهه و در باشند میهاي شور در تماس  کیلومتر با آب 3000

رویه آب زیرزمینی، تغییر وضعیت هیدرو  گردند، برداشت بی هاي زیرزمینی می اهم عواملی که باعث تغییر کیفیت و شوري آب

هاي ساحلی قابل ذکر است  اي، هیدرولوژي و باالخره اثر آب دریا بر آبخوان دشت اقلیم، ساختارهاي زمین شناسی ناحیه

و نموده  ریتأث ینیرزمیآب ز یکیولدریه انیگراد يبر رو این عوامل ).2002؛ فویل و همکاران، 1986(آتکینسون و همکاران، 

آب  يشروینام پ هب يا دهیپد نیچن است، شده ینیرزمیآب ز يها از ساحل در سفره يدور اریتا فواصل بس ایآب در پیشروي سبب

با کاهش فشار پیزومتریک، تعادل هیدرولیکی  ).2002چارلز، ؛ 1999؛ دام، 2000(عبدالناصري،  باشد میمطرح  شور

است  ساحلی آب دریا برهم خورده و آب شور با شروع به پیشروي، این منابع را در معرض خطر آلودگی قرار دادههاي  آبخوان

هاي مختلف کنترل و جلوگیري از  هاي قبل تاکنون روش ). بسیاري از کشورهاي جهان از سال1999(نوروزي و همکاران، 

صورت دراز  همهندسی متعددي را ب-هاي مختلف مدیریت و فنی ههاي شیرین را شروع و برنام توسعه آب شور دریا در آبخوان

  . )2011، هو 2010، تتسو و همکاران 2009لویون و همکاران ( اند مدت در دستور کار خویش قرار داده

هاي ساحلی باشد و نقش آن در تحویل مواد مغذي  تواند یک منبع قابل توجه از آب شیرین براي آب آب زیرزمینی می

گزارش اولیه درباره نفوذ آب شور دریا در سال  ).2003هاي ساحلی باعث ایجاد نگرانی شده است (بارلو،  اکوسیستم اضافی به

ها مختلفی براي این منظور ارائه شدند. در این تحقیق از روش  ها روش سالدر طی که  شدتوسط بردوایت منتشر  1855

گلشن،  ؛2004؛ هوانگ و همکاران 2005باشد (تد،  پرکاربرد میهاي  شژئوفیزیک براي تعیین حد تداخل استفاده شد که از رو

1395.( 

  

  ها مواد و روش - 2

  موقعیت منطقه مورد مطالعه

هاي پرمصرف با مشکل  آب زیرزمینی در این منطقه در ماه،  مازندران واقع شدهمحمودآباد در استان  مطالعاتی  محدوده

  آورده شده است. 1در شکل  ترتیب از چپ به راست) (به طع مطالعاتیمق 3موقعیت منطقه همراه با  .باشد شوري مواجه می

 
  مطالعاتی مقاطعمنطقه مورد مطالعه و ز -1شکل 

  

  هاي ساحلی تعیین حد آب شور و شیرین در آبخوان

. جهت استفاده از اطالعات شد استفادهمقاطع ژئوالکتریک) (براي تعیین حد اینترفاز از روش ژئوفیزیک در این تحقیق 

باشد که  هاي رسوبی درشت می استفاده شد. براي مناطقی با بافت گراول اندازه دانهنیز هاي اکتشافی  ژئوفیزیک از اطالعات چاه

سه هاي ما هایی با دانه شود. براي الیه باشد و سنگ کف در این الیه تشکیل نمی ها وضعیت آب زیرزمینی مناسب می در این الیه
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هاي رس و  هایی با دانه باشد. در الیه ها کمتر می باشد و ظرفیت ذخیره آب زیرزمینی در این الیه رسی اندازه ذرات ریزتر می

هایی با  ها ظرفیت ذخیره آب زیرزمینی خیلی کمتري دارند. الیه و مارن امکان برخورد با سنگ کف وجود دارد و این الیهسیلت 

ها امکان  باشند، در این الیه تر می هاي مارنی و رسی داراي ذرات درشت سه گراولی نسبت به الیههاي ماسه ساحلی و ما دانه

  برخورد با سنگ وجود دارد. 

  

  نتایج و بحث - 3

ع مقاطاین عمق آب شیرین در هاي مشاهداتی تعیین شد و  تراز آب با استفاده از آمار چاهمطالعاتی محمودآباد  اطعدر مق

، 155در مقطع اول  مربوط به مطالعات ژئوفیزیک اطنقشماره تعیین شدند که در نقاط مختلف ژئوفیزیک با استفاده از روش 

. همچنین نتایج )4تا  2هاي  (شکل باشند می 30و  29، 28، 27سوم در مقطع و  14و  13، 11 دومدر مقطع  ،157و  156

  ) ارائه شده است.1هاي اکتشافی در جدول ( ه چاحاصل از این روش با تلفیق از مطالعات 

  

  
  . مقطع ژئوالکتریک مقطع اول براي محدوده مطالعاتی محمودآباد2شکل 

  

  
  . مقطع ژئوالکتریک مقطع دوم براي محدوده مطالعاتی محمودآباد3شکل 

  

  
  . مقطع ژئوالکتریک مقطع سوم براي محدوده مطالعاتی محمودآباد4شکل 

  

  

  

  

  

  نتایج مطالعات ژئوالکتریک در مقاطع مطالعاتی محمودآباد. 1جدول 

(متر) آب شور احتمالی شماره مقطع نام منطقه (متر) سنگ کف   



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  اردبیلی، دانشگاه محقق 1397مهرماه  11و  10

 
 

4 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

 الیه دوم الیه اول

 محمودآباد

 مقطع اول
)100 (155) ،105 (156) ،200 (

157 

)30 (155) ،100 (156) ،220 (

157 
)230 (155) ،250 (156) ،220 (157  

 مقطع دوم
)150 (11) ،140 (12) ،120 (

13) ،55 (14  

)150 (11) ،140 (12) ،120 (

13) ،60 (14  

)150 (11) ،140 (12) ،120 (13 ،

)120 (14  

 مقطع سوم
)50 (27) ،50 (28) ،100 (29 ،

)80 (30  

)60 (27) ،50 (28) ،100 (29 ،

)80 (30  

)150 (27) ،150 (28) ،100 (29 ،

)80 (30  

 
دوم و  نقطه در مقطع 6روش ژئوفیزیک از اطالعات مشاهداتی استفاده شد که در مقطع اول در  منظور بررسی دقت به

ب شور و دهد که روش ژئوفیزیک با دقت مناسبی حد تداخل آ ). نتایج نشان می2ود دارد (جدول نقطه این آمار وج 5سوم در 

مطایقت  )145: 1395) و گلشن (65: 1383نیرو (وزارت اي  شرکت آب منطقهمطالعات  شیرین را تخمین زده است که با

در مقطع دوم در برخی نقاط حدتداخل آب شور و شیرین مشخص شده با روش ژئوفیزیک با عمق سنگ کف مشابه که  دارد.

یل مک نهاي خاك، وجود مواد رسی و یا ظرفیت تبادل کاتیونی باال باشد ( دلیل عواملی مانند تخلخل الیه تواند به این امر می

1980 :178.(   

 

  در مقایسه با نتایج مشاهداتیتعیین حد تداخل آب شور و شیرین . نتایج حاصل از 2جدول 

  شماره نقطه
فاصله از 

  ساحل

  مقطع سوم  مقطع دوم  مقطع اول

  مشاهداتی  ژئوالکتریک  مشاهداتی  ژئوالکتریک  مشاهداتی  کیژئوالکتر

1 50 85 -  48 -  55 -  -50 70 -  -39 

2 100 -92 -51   -74  
3 150 -100 -55 -65  -80  
4 200 -102 -60  -57 -84 -55 
5 250 -105 -70   -88  
6 300 -108 -88 -54  -95  
7 350 -115 -97   -100  
8 400 -119 -105  -100 -97 -80 
9 450 -123 -120 -115  -92  
10 500 -130 -127   -80  
11 600 -138 -130   -65  
12 800 -147 -140 -103 -105 -50 -79 
13 1100 -160 -142   -52  
14 1500 -185 -146   -55  
15 2000 -200 -150 -165 -138 -60 -118 

  

  ريیگنتیجه - 4

یابد که معموالً این امر در فصول  دلیل نفوذ آب شور دریا کاهش می هاي زیرزمینی در مناطق ساحلی به کیفیت آب 

افتد. منطقه مطالعاتی محمودآباد با واقع شدن در نزدیکی ساحل دریاي  پرمصرف که نیاز بیشتري به آب وجود دارد اتفاق می

باشد. جهت اعمال عملیات مدیریتی مناسب در این منطقه الزم است تا حد  ه میها با این موضوع مواج مازندران در بیشتر سال

درستی تعیین شود. در این تحقیق براي این منظور از روش ژئوفیزیک استفاده شد. در منطقه  آب شور و شیرین بهتداخل 

عمق سنگ کف و تراز آب زیرزمین با بررسی دست آمد.  تعیین و حدتداخل در این نقاط به 1500مطالعاتی سه مقطع با فاصله 

و با ساحل دارد  بیشتريدهد که مقطع اول نسبت به مقاطع دوم و سوم از لحاظ تداخل آب شور وشیرین فاصله  نتایج نشان می

جهت جلوگیري از پیشروي آب کلی طور مقطع سوم بیشترین فاصله را دارد ولی به وسمت خشکی پیشروي دارد  آب شور به
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هاي بارندگی آب بیشتري را در  ها و یا سدهاي الستیکی و زیرزمینی در فصل بندان توان با استفاده از آب قه میشور در این منط

  هاي زیرزمینی ذخیره کرد تا در فصول کم بارش و پرصرف مورد استفاده قرار گیرد سفره
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Estimation Saltwater Intrusion Using Geophysic method in 
Mahmodabad area    

 
Abstract 
Coastal areas are particularly complex in terms of geological conditions and underground 
aquifers, which affect the quality and quantity of groundwater. In this research, geophysical 
method was used to identify and investigate the salty and freash water interactions in the 
different layers of the earth in  Mahmoudabad area. For this purpose, three sections with a 
distance of 1500 meters in the study area were determined and the characteristics of different 
layers with a distance of 50 meters in each section was determined. Exploratory wells were also 
used to interporate more precisely the obtained information by geophysical methods. The 
accuracy of the geophysical method was studied using observational data in a number of coastal 
points. The results showed that the geophysical method in this region estimated the salty and 
freash water interactions with acceptable accuracy. Therefore, geophysical results can be used to 
obtain acceptable information of groundwater situation. 

  

Keywords: Earth layers; Bed rock; exploratory wells; underground water. 
 


