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ABSTRACT
Areas where waste is buried based on engineering design, which is one of the waste disposal methods. Leachate
accumulation in landfills can adversely affect downstream groundwater resources by infiltrating the aquifer. In
this study, we tried to investigate the potential of leachate penetration and the plume contamination caused by
leachate pools inside and outside the landfill, respectively, using two methods of electrical resistivity
tomography (ERT) and vertical electric sounding (VES). For this purpose, at a distance of 60 and 580 meters
from the leachate basin, VES data were collected with a transmitter length of 200 meters and ERT with a length
of 120 meters and electrode distances of 2 meters. Examination of geotechnical and VES data in the study area
shows an impermeable layer with an alternation of clay-madstone and calcareous-marl layers at a depth of
about 10-15 meters the percentage of the clay were increased. The ERT data in profile number 1 shows that at
a distance of 32-76 meters from the beginning of the profile at deptt of 9 meters there are areas with low
electrical resistivity, which indicates the area of leachate penetration, but in the other section of profile leachate
deep penetration are not visible due to the Madstone and Siltstone impermeable layers. However, in the ERT
data in profile number 2, the presence of an impermeable layer prevents the infiltration of leachate to the
downstream and lower depths, which indicates the proper selection of the landfill. Therefore, contrary to what
can be seen in the VES data, the study area is not homogeneous in terms of permeability to leachate in the two
dimensions of ERT, but the presence of an impermeable layer prevents the deep transfer and infiltration of
leachate to the aquifer.
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بررسی و رديابی پولوم آلودگی ناشی از حوضچه شيرابه در مدفن زباله همدان با استفاده از توموگرافی مقاومت
ويژه الکتريکی و سونداژ الکتريکی قائم
5

ياور کريمی ،1جليل هاللی* ،2بابک مهدی آزاد ،3اقدس خداکرمی ،3مژگان ميرزايی ،4سيده مريم محمدی
 .1گروه هیدروژئولوژی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران.
 .2گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .3سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان ،همدان ،ایران.
 .4مرکز تحقیقات زیستمحیطی زندهرود ،اصفهان ،ایران.
 .5گروه محیطزیست ،دانشکده علوم پایه ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/4/2 :تاریخ بازنگری -1400/5/16 :تاریخ تصویب)1400/5/31 :

چکيده
محل دفن زباله اصطالحاً مدفن زباله یا پسماند نامیده میشود که یکی از روشهای دفع استاندارد زباله محسوب میگردد.
تجمع شیرابه در مدفن زباله میتواند از طریق نفوذ در آبخوان بر منابع آبهای زیرزمینی پاییندست تاثیرات منفی بگذارد.
در این مطالعه سعی گردید با استفاده از فناوری مقاومت ویژه الکتریکی با دو روش سونداژ الکتریکی قائم و توموگرافی
مقاومت ویژه الکتریکی به ترتیب پتانسیل نفوذ شیرابه و پولوم آلودگی ناشی از حوضچه شیرابه در داخل و بیرون مدفن
زباله مورد بررسی قرار گیرد .به این منظور ،در فاصله  60و  580متری از حوضچه شیرابه اقدام به برداشت دادههای سونداژ
الکتریکی قائم با طول فرستنده  200متر و توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی به طول  120متر و فواصل الکترودی  2متری
گردید .بررسی دادههای ژئوتکنیکی و سونداژ الکتریکی قائم منطقه مورد مطالعه نشاندهنده وجود الیه نفوذناپذیر با تناوبی
از الیههای رُسی-مادستونی و آهکی-مارنی است که در اعماق حدود  10-15متری درصد رُس بیشتر میشود .بررسی
دادههای توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی در پروفیل شماره  1نشان میدهد در فاصله  32تا  76متری از ابتدای پروفیل
منطقه ای با مقاومت الکتریکی پایین تا عمق حدود  9متری وجود دارد که نشاندهنده ناحیه نفوذ شیرابه است ولی در
بخشهای دیگر پروفیل نفوذ عمقی شیرابه به دلیل الیه نفوذناپذیر مادستونی و سیلتاستونی دیده نمیشود .این در حالی
است که در پروفیل شماره  2وجود الیه نفوذناپذیر مانع از انتقال شیرابه به پاییندست و اعماق پایینتر شده است که این
امر نشاندهنده انتخاب مناسب محل دفن پسماند است .بنابراین برخالف آنچه که در برداشتهای تکبعدی دیده میشود
منطقه مورد مطالعه در حالت دوبُعدی از نظر نفوذپذیری به شیرابه همگن نیست ولی وجود الیه نفوذناپذیر مانع از انتقال
عمقی شیرابه به آبخوان شده است.
واژههای کليدی :مدفن زباله ،توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی ،سونداژ الکتریکی قائم ،شیرابه.

مقدمه
وجود زباله و پسماندهای ناشی از فعالیتهای انسان میتواند بر
محیط زیست تاثیر منفی بگذارد که خود را در آلودگیهای هوا،
آب و خاک نشان میدهد .منشاء این آلودگیها را میتوان در
بخشهای متعدد صنعتی ،فعالیتهای شهری ،کشاورزی و محل
دفن پسماندها یا مدفن زباله 1جستجو کرد .از دهههای گذشته
تالش شده است زبالههای شهری به صورت منسجم و منظم
مدیریت شوند .در این راستا بخش پسماند شهرداریها مکلف به
استفاده از سازههای مدفن زباله شدهاند که یکی از روشهای دفع
* نویسنده مسئول:

استاندارد زباله محسوب میشود (ANZECC, 1994؛
 .)Tchobanoglous and Kreith, 2002وجود این سازهها در
مدیریت بهینه و کاهش آثار زیستمحیطی زبالههای شهری بسیار
مهم است .با توجه به تنوع و گوناگونی زبالههای دفن شده در
مدفن زباله و فسادپذیری باالی آنها ،در صورت اجرا و طراحی
نامناسب ،این سازه سودمند مدیریتی ،تبدیل به خطری زیست-
محیطی خواهد شد ( United Kingdom Department of
 .)1991 ،Environmentیکی از بخشهای مهم مدفن زباله ،بخش
خروجی شیرابه است که شامل مواد شیمیایی مختلف ،مواد آلی،
فلزات سنگین ،مواد غیر آلی و باکتریهای آلوده هستند ( Halim
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et al., 2010؛  )Matejczyk et al., 2011که در صورت مدیریت
نامناسب میتواند آبهای سطحی و زیرزمینی را آلوده نموده و بر
تنوع زیستی و زنجیره غذایی تاثیر بگذارد ()Gajski et al., 2012
که در نتیجه به عنوان عامل تهدید کننده محیط زیست و انسان
تلقی شود (Bernard et al., 1997؛ .)Ben Salem et al., 2014
شیرابه حاصل از دفن پسماند میتواند بهعنوان آالینده خاک و
آبهای زیرزمینی باشد ( .)Weber et al., 2011رفع آلودگی آب
زیرزمینی بسیار پرهزینه و فرآیندی طوالنی است و اغلب زمانی
آلودگی تشخیص داده میشود که رفع آلودگی آبخوان تقریباً
غیرممکن میگردد ( .)Yazdani and Mansourian, 2020با ایجاد
محلهای دفن مهندسی-بهداشتی و بهرهبرداری مناسب از آنها
میتوان جلوی مشکالت ناشی از محلهای دفن موجود را گرفت.
به این منظور سازمان محیط زیست پروتکلهایی را جهت مدیریت
بهینه مدفن زباله تدوین کرده است ( Department of
 .)Environment of Iran, 2020در عمده مطالعات مکانیابی محل
دفن پسماند مالحظات زیستمحیطی و زمینشناختی در نظر
گرفته میشود .بررسیهای میدانی این نوع مطالعات عمدتاً به
نمونهگیریهای نقطهای با تعداد کم و پر هزینه محدود
( )Radulescu et al., 2007و نتایج به کل منطقه مورد مطالعه
تعمیم داده میشود ( .)Frid et al., 2008برای برطرف نمودن این
نقیصه و شناخت دقیق محل مورد مطالعه نیاز به تعداد نقاط
برداشت زیاد و همچنین برداشتهای دوبُعدی خواهد بود تا
مشخص کند که منطقه از نظر نفوذپذیری به شیرابه همگن می-
باشد یا خیر .در این زمینه میتوان از تکنولوژیهای پیشرفته،
نوین ،غیرتخریبی و در عین حال کم هزینه مثل روشهای
ژئوفیزیکی به خصوص روش مقاومت ویژه الکتریکی استفاده نمود
(Bichet et al., 2016؛ Naudet, 2003؛ Arora et al., 2007؛
Grellier et al., 2008؛ Genelle et al., 2014؛ Vargemezis et
 .)al., 2015محتوای یونی نسبتاً باالی شیرابه باعث میشود
مقاومت الکتریکی شیرابه نسبت به محیط پیرامون کمتر شده
(Kearey et al., 2002؛ Belghazal et al., 2013؛ Ugbor et al.,
 ) 2021و ناحیه آلوده شده را ردیابی نمود .در علم ژئوفیزیک با
اندازهگیری میدانهای فیزیکی بر روی سطح زمین به چگونگی
عملکرد پدیدههای فیزیکی و توزیع خصوصیات فیزیکی درون
زمین پی برده و تصویری از آنها را بازسازی میکنند .مزیت اصلی
این روش مطالعاتی ،کم هزینهبر بودن و در عین حال بررسی کامل
و با دقت پدیده مورد نظر به خصوص ساختار زمینشناختی و
وضعیت محل دفن پسماند است .بررسیهای انجام شده در ایران

در بحث مدفن زباله و شیرابه به برداشتهای تکبُعدی و نمونه-
گیریهای نقطهای معطوف شده است ( Kazemi et al., 2012؛
Nakhaei et al., 2012؛Jamshidi et al., 2014؛ )Karimi, 2011
که عمده هدف آنها به تاثیر شیرابه بر درختان جنگلی ،تعیین
پتانسیل آلودگی مدفن زباله ،مدلسازی انتقال آلودگی ناشی از
نشت شیرابه لندفیل ،تاثیر بر کیفیت آب زیرزمینی و انتشار پولوم
آلودگی میتوان اشاره نمود.
استفاده از تکنولوژی توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی 1و
سونداژ الکتریکی قائم 2در بحث آلودگی آبهای زیرزمینی در
ایران به مطالعات محدودی معطوف شده است (Karimi, 2011؛
 )Nakhaei et al., 2012ولی در مطالعات دیگر شناسایی تاقدیس
( ،)Naseri et al., 2008زمینلغزشها (،)Hafizi et al., 2010
تشخیص انتشار زهآب اسیدی ( )Moradzadeh et al., 2012و
ارزیابی طرحهای تغذیه مصنوعی و پخش سیالب ( Rahmani
Jevinani et al., 2016؛  )Sharifi et al., 2018انجام شده است.
یکی از خالءهای موجود که در ایران وجود دارد عدم استفاده از
این فناوری در مطالعات انتشار آلودگی حاصل از شیرابه مدفن
زباله است هر چند در مطالعات خارجی به وفور انجام شده است
(Delaney et al., 2001؛ Slater et al., 2002؛ Wilkinson et al.,
2010؛ Abdullahi et al., 2010؛ Sainato et al., 2012؛
Schmidt-Hottenberger et al., 2014؛  .)Ugbor et al., 2021در
مطالعه  )2014( Omolayo and Topeبا استفاده از روش
توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی و آنالیز شیمیایی مشخص شده
است درصد مواد جامد و نیترات در آبهای زیرزمینی بیشتر از
حد مجاز بوده است ولی در مطالعه )2014( Wijesekara et al.
در سریالنکا با روش مقاومت ویژه الکتریکی مشخص شده است
که مسیر و جریان زیرسطحی پساب و شیرابه در آبخوان پایین
دست وجود نداشته و هیچ پولوم آلودگی دیده نمیشود .در مطالعه
 )2015( Ganiyu et al.ناحیه آلوده شده با نیترات در جنوب غرب
نیجریه نشان داده است که هدایت الکتریکی پولوم آلودگی بیشتر
از مناطقی بوده است که آلوده نشدهاند .بنابراین هدف این مطالعه
بررسی گستره نفوذ شیرابه حاصل از مدفن زباله در پاییندست
حوضچه شیرابه با فواصل مختلف در داخل و خارج مدفن زباله
است تا بتوان دامنه گسترش شیرابه در آبخوان را به صورت تک-
بُعدی و دوبُعدی مورد تحلیل قرار داد .الزم به یادآوری است که
کاربرد روش ژئوالکتریک یا مقاومت ویژه الکتریکی در مناطق با
الیههای سطحی رُسی ،نمکی ،سنگالخی و خیلی خشک با
ناهمواری خیلی زیاد محدود میشود.

1 Electrical Resistivity Tomography

2 Vertical Electrical Sounding
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مواد و روشها
محدوده مطالعاتی

محدوده مورد مطالعه در بخش شمالی شهر همدان در مسیر
همدان-تهران و بخش جنوب شرقی پلیس راه همدان-تهران واقع
شده است .موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در تصویر
ماهوارهای در شکل ( )1مشخص شده است .سایت مدفن زباله در
محدوده  34/959240تا  34/972384درجه شمالی و طول
جغرافیایی  48/611835تا  48/630663درجه شرقی به مساحت
تقریبی  238هکتار قرار گرفته است .محل برداشتهای سونداژ
الکتریکی قائم ( )VESو توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی
( )ERTبه همراه رخنمونهایی از نشت شیرابه نیز در شکل ()1
نشان داده شده است .در بخش جنوب غربی حوضچه شیرابه
قدیمی ،حوضچه شیرابه رُسی با زیرسازی ژئوممبران جدیداً
احداث شده دیده میشود .سونداژهای  VESو  ERTدر بخش
غربی و پاییندست حوضچه شیرابه قدیمی در راستای شمالی

جنوبی و به فواصل  60و  580متری از حوضچه قرار دارند که
مشخصات مکانی آنها در جدولهای ( )1و ( )2ارائه شده است.
از نظر زمینشناسی محل مورد مطالعه در زون سنندج-
سیرجان قرار گرفته است که متعلق به دورانهای سنوزوئیک و
مزوزوئیک و دورههای ژوراسیک ،کرتاسه ،ترشیاری و کواترنری
میباشد .از نظر لیتولوژیکی این منطقه از سازندهای آهکی مارنی،
ماسهسنگهای هوازده و رُس بوده که به طور کلی ترکیبات رُسی
نیز در آن دیده میشود .مطالعات انجام شده ژئوتکنیک در این
منطقه نشان میدهد لیتولوژی محل تا عمق  20متری از نوع
الیههای الی ماسهدار همراه با شن میباشد ( Ghaem Sazeh
 .)Sanjesh Ekbatan Consultant Engineering, 2017پوشش
گیاهی منطقه مورد مطالعه عمدت ًا از نوع گیاهان خودرو یکساله
است ولی در بخش پاییندست نیز پوشش گیاهی رُز ،سنجد و
بادام کشت شده است .در شکل  2نمایی از موقعیتهای
سونداژهای  VESو  ERTنشان داده شده است.

ح

سکوی
فعلی دفن پسماند

وضچه
ش
يرابه قديمی

حوضچه-
های شيرابه جديداً
احداث شده

شکل  -1موقعيت جغرافيايی سايت دفن پسماند همدان (خط مشکی :محدوده مدفن زباله؛ ستارههای زرد :برداشت VES؛ خطوط قرمز :برداشتهای  ،ERTدايره-
های سفيد :رخنمونهای تجمع شيرابه)
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شکل  -2نمايی از محل برداشتهای سونداژهای الکتريکی قائم ( )VESو توموگرافی مقاومت ويژه الکتريکی ( A ،)ERTپروفيل شماره  B ،1پروفيل شماره 2

جدول  -1موقعيت جغرافيايی پروفيلهای توموگرافی مقاومت ويژه برداشت
شده
ابتدا
X

پروفیل 282525 1
پروفیل 281923 2

Y

انتها
Z

X

282474 1801 3871890
281908 1786 3871771

Z

Y

1800 3871780
1784 3871651

جدول  -2موقعيت سونداژهای الکتريکی قائم و رخنمونهای تجمع
شيرابه
سونداژ 1
سونداژ 2
رُخنمون 1
رُخنمون 2
رُخنمون 3
رُخنمون 4
رُخنمون 5
رُخنمون 6

X

Y

Z

282494
281913
282496
282517
282541
282515
282529
282491

3871820
3871713
3871832
3871774
3871814
3871811
3871842
3871846

1800
1785
1801
1801
1802
1801
1801
1800

تجهيزات ژئوفيزيکی مورد استفاده

با توجه به اینکه در این مطالعه نیاز به دستگاه ژئوالکتریک با
قابلیت برداشت توموگرافی بود ،از دستگاه ژئوالکتریک مدل
 RMT5ساخت شرکت زمین سوالر سیستم استفاده شد .این
دستگاه عالوه بر داشتن قابلیت برداشت توموگرافی ،دارای دقت

اندازهگیری ولتاژ  1تا میکروولت ،شدت جریان تا  1میکروآمپر و
توان خروجی  500وات با قابلیت حذف نوفهها بهطور اتوماتیک
میباشد .نوفهها یا پارازیتها در واقع سیگنالهایی به جز هدف
موردمطالعه هستند که به وسیله فیلترهای دیجیتال حذف
میشوند.
روش اندازه گيری مقاومت ويژه الکتريکی

اساس اندازهگیری مقاومت ویژه الکتریکی در زمین بر پایه توزیع
پتانسیلها در یک محیط همگن است .در کاوشهای الکتریکی
برای اندازهگیری مقاومت ویژه الکتریکی معموالً از یک ترکیب
چهار قطبی یا چهار الکترودی  AMNBاستفاده میشود .بدین
ترتیب که جریانی توسط دو الکترود  Aو  Bبه زمین فرستاده
شده ،سپس اختالف پتانسیلی که در اثر عبور این جریان بین دو
الکترود  Mو  Nحاصل میشود ،اندازهگیری میگردد .آنگاه با
استفاده از رابطه زیر مقدار مقاومت ویژه بهدست میآید:
ρa = K ΔV/ I
(رابطه )1
مقاومت ویژه الکتریکی که بدین طریق بدست میآید را
مقاومت ویژه ظاهری میگویند .در رابطه ( ΔV )1برحسب
میلیولت I ،برحسب میلیآمپر و  Kبرحسب متر یا واحد طول
بیان میگردد و بدین ترتیب مقدار مقاومت ویژه الکتریکی ظاهری
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( )ρaنیز برحسب اُهممتر بیان میشود .با توجه به جنبههای نظری
مسأله ،ممکن است وضعیت الکترودهای پتانسیل  Mو  Nنسبت
به الکترودهای جریان  Aو  Bغیر مشخص باشد ،ولی نظر به
سهولت انجام کارهای صحرایی و همچنین محاسبات مربوط
همیشه  MNرا در امتداد  ،ABبین دو الکترود  Aو  Bاختیار
مینمایند و بر حسب وضع قرار گرفتن چهار الکترود نسبت به
یکدیگر آرایشها یا آرایههای گوناگونی حاصل میشود.
سونداژهای الکتریکی در واقع بیان نموداری تغییرات مقاومت ویژه
الکتریکی ظاهری ( )ρaبر حسب عمق میباشند که با استفاده از
سیستم چهار قطبی یا چهار الکترودی در سطح زمین اندازهگیری
میشود .عمق مورد بررسی ،یا بهعبارت دیگر عمق نفوذ جریان ،با
تغییر فاصله الکترودها تنظیم میگردد .هر قدر این فاصله بیشتر
شود عمق نفوذ جریان ،و بالطبع عمق کاوش ،نیز بیشتر میگردد.
مقاومت ویژه ظاهری یک مفهوم کامالً صوری است و نباید به
صورت مقاومتهای متوسط در سازندهای زیرسطحی غیرهمگن
تلقی شود .برای تفسیر کمّیت مقاومت ویژه ظاهری باید آرایش
نقاط چشمه جریان و پتانسیل مورد توجه باشد ،زیرا مقدار این
کمّیت تابع فاکتور هندسی 1نقاط چشمه و پتانسیل ( )Kاست.
بهطور کلی هدف از پیمایشهای مقاومت ویژه تعیین تغییرات

مقاومت ویژه ظاهری بر حسب عمق یا بهطور جانبی است .در این
مطالعات از دو روش شلومبرژه برای برداشتهای سونداژ الکتریکی
قائم ( )VESو ونر برای برداشتهای دوبعدی توموگرافی مقاومت
ویژه الکتریکی ( )ERTتوزیع مقادیر مقاومت ویژه ظاهری استفاده
شده است .در ادامه شرح مختصری از روشهای مورد استفاده در
این مطالعات آورده شده است.
آرايه شلومبرژه

2

این سیستم اندازهگیری ،رایجترین آرایه در برداشتهای مقاومت
ویژه سونداژ الکتریکی قائم است .در این روش الکترودها در امتداد
یک خط قرار میگیرند و نقطه  Oمرکز مشترک خطوط  ABو
 MNاست .معموالً نسبت  AB/MNدر روش شلومبرژه بزرگ
انتخاب میگردد .بهطور کلی ،نتایج سونداژهای الکتریکی را طوری
ارائه میدهند که  ρaتابعی از طول  OAیا  AB/2باشد و نمودار
مربوط نیز در سیستم مختصات لگاریتمی -لگاریتمی ترسیم
میگردد .در این روش فاصله بین الکترودهای پتانسیل ()MN
ثابت بوده و با افزایش فاصله الکترودهای جریان ( ،)ABعمق
کاوش نیز افزایش مییابد .شکل ( )3نحوه چیدمان الکترودهای
جریان و پتانسیل را در این روش نشان میدهد.
Vinp, IAB

VMN

na

a

na

2L

شکل  -3آرايه شلومبرژه جهت اندازهگيری مقاومت ويژه

آرايه ونر

این آرایش برای اولین بار توسط یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه
بیرمنگام بهکار گرفته شد .بسیاری از پیمایشهای مقاومت ویژه
بهخصوص پیمایشهای دو بُعدی توموگرافی توسط این آرایش
صورت میگیرد .این آرایش به تغییرات قائم در مقاومت
زیرسطحی نسبتا حساس است .بهطور کلی آرایش ونر توان
آشکارسازی تغییرات قائم (ساختارهای افقی) را دارد ،اما برای
شناخت تغییرات افقی (ساختارهای باریک قائم) ضعیف میباشد.
عامل دیگری که باید در رابطه با خصوصیات آرایشها بررسی شود
قدرت سیگنال است که نسبت عکس با فاکتور هندسی مورد
استفاده برای محاسبه مقاومت ویژه ظاهری دارد .آرایش ونر
1 Geometry Factor

کمترین فاکتور هندسی ( a( )2πaفاصله بین الکترودها) و قوی-
ترین قدرت سیگنال را در مقایسه با سایر آرایشها دارد .قدرت
سیگنال باال فاکتوری مناسب برای پیمایش در مناطق با نوفه باال
به حساب میآید .در این آرایه فاصله بین الکترودها برابر میباشد،
این آرایه بیشتر برای پروفایلینگ یا توموگرافی استفاده میشود.
در این آرایه نسبت به روش شلومبرژه ،خطای ناشی از کوپل
الکترودهای پتانسیل بیشتر است (شکل  .)4در روش توموگرافی
دوبُعدی ،فرض میشود که مقاومت ویژه زمین تنها در دو جهت
قائم و افقی (در امتداد خط پیمایش) تغییر میکند و مقاومت ویژه
در جهت افقی (عمود بر خط پیمایش) بدون تغییر باقی میماند.

2 Schlumberger

(علمی  -پژوهشی)

کريمی و همکاران :بررسی و رديابی پولوم آلودگی ناشی از حوضچه 2477 ...

در بسیاری از جاها ،به ویژه برای پیمایش بر روی تودههای زمین-
شناسی توسعه یافته این فرض معقول میباشد و به طور کلی در
حال حاضر ،پیمایشهای دو بُعدی بیشترین سازش عملی،
اقتصادی را از نظر نتایج بسیار دقیق کسب شده و پائین آوردن
هزینههای پیمایش دارند .اولین نتیجه کیفی یک پیمایش
مقاومت ویژه دوبُعدی یک شبهمقطع در امتداد نیمرخ مورد

پیمایش میباشد .شبهمقاطع مقاومت ویژه ظاهری به عنوان تابعی
از مکان و فاصله الکترودی ،توصیف میشوند .شبهمقاطع مقاومت
ویژه یک تصویر اولیه از زمینشناسی زیرسطحی فراهم میکند.
یک وارونسازی دوبُعدی از دادههای اندازهگیری شده به منظور
تفسیر نهایی الزم است .این فرآیند مقاومت ویژه ظاهری و عمق-
های غیرواقعی را به یک مدل دو بُعدی تبدیل میکند.

شکل  -4آرايش الکترودهای جريان و پتانسيل در آرايه ونر و نحوه توزيع خطوط جريان و پتانسيل جهت اندازهگيری مقاومت ويژه

برداشت دادههای توموگرافی مقاومت ويژه الکتريکی

با توجه به احتمال نشت شیرابه در پاییندست ،پروفیل شماره 1
در بخش غربی به طول  120متر به فاصله  60متری از حوضچه
شیرابه قدیمی (داخل سایت مدفن زباله) و پروفیل شماره  2به
فاصله  580متری از حوضچه شیرابه قدیمی به طول  120متر به
فواصل الکترودی  2متر برداشت شد .انتخاب این دو پروفیل بر
اساس وجود شیرابه در سطح زمین بوده است .در این مطالعه از
آرایه ونر جهت برداشت توموگرافی مقاومت ویژه استفاده شد
( .)Loke, 2006محل برداشت توموگرافی به گونهای انتخاب شد
که نمونه تیپیک از داخل و خارج مدفن زباله باشد.
برداشت سونداژهای الکتريکی قائم

این نوع برداشت به صورت تکبُعدی بوده و برای شناخت سنگ
کف ،لیتولوژی و ساختار زمینشناسی به کار میرود .در این
مطالعه در بخش میانی هر پروفیل توموگرافی مقاومت ویژه
الکتریکی از سونداژ الکتریکی قائم با طول فرستنده  200متر
استفاده گردید.

تفسير دادهها
تفسیر دادههای سونداژ الکتریکی قائم توسط مدل  IPI2Winانجام
1 Inversion

شده است .در این تفسیرها تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی در
راستای قائم تحلیل شده و لیتولوژی منطقه مورد مطالعه به
صورت تکبُعدی نمایش داده میشود .به منظور تفسیر دادههای
توموگرافی بعد از برداشت دادهها و حذف دادههای پرت ،دادههای
خام مقاومت ویژه ظاهری برداشت شده به منظور ترسیم اولیه
شبهمقاطع مقاومت ویژه وارد نرمافزار  Res2Dinvشدند .قبل از
مدلسازی ،دادههای پرت از محاسبات حذف شدند .مدلسازی
عمدت ًا به دو صورت مستقیم و معکوس انجام میگیرد .مدلسازی
مستقیم بر مبنای آزمون و خطا با مدلهای زمینی دوبُعدی با
استفاده از روش اجزای محدود یا تفاضل محدود صورت میپذیرد
که مدل اولیه آن بسته به تجارب کارشناس بهبود مییابد .در
روش معکوسسازی 1بر خالف روش مستقیم با استفاده از داده-
های به دست آمده ،مدل زمین برآورد میشود .در این روش ابتدا
به یک مدل فرضی اولیه برای انجام مدلسازی نیاز است ( Loke,
 .)1997, 2006برای بهبود مدل اولیه عمدتاً از دو روش کمترین
مربعات گوس-نیوتن و روش شبهنیوتن استفاده میشود .در روش
گوس-نیوتن برای بهبود بخشیدن به مدل اولیه از رابطه زیر
استفاده میشود:
(رابطه )2



J  uF d  J g
T

T

J

 2478تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،9آذر ( 1400علمی  -پژوهشی)

که در آن  dبُردار پارامتری مدل شامل لگاریتم مقاومت
ویژه و ضخامت الیهها g ،بُردار تفاضلی شامل تفاضل لگاریتم
مقادیر مقاومت ویژه ظاهری اندازهگیری شده و محاسباتیu ،
عامل کنترلی F ،تابع فیلترهای افقی و عمودی J ،ماتریس ژاکوبین
مشتقات جزئی و  JTترانهاده ماتریس مشتقات جزئی است .در این
روش ماتریس ژاکوبین در هر تکرار محاسبه میشود که این امر
باعث افزایش میزان محاسبات و وقتگیر بودن مدلسازی می-
گردد .در روشهای شبهنیوتن از محاسبه دوباره ماتریس ژاکوبین
با استفاده از یک روش بهروزرسانی شده اجتناب میشود بهطوری
که برای تکرارهای بعدی ماتریس ژاکوبین را ارزیابی میکند .اگر
ماتریس ژاکوبین  Joبرای مدل اولیه در اولین تکرار موجود باشد
مشتقات جزئی میتواند به تحلیلی با استفاده از مدل زمین همگن
به عنوان مدل اولیه محاسبه شود .در روش شبهنیوتن از معادله
بهروزرسانی به فرم زیر استفاده میشود:
(رابطه )3
که در آن
(رابطه )4

Bi 1  Bi  ui PiT

yi  Bi Pi 
Pi T Pi

ui 

yi  yi 1  yi

(رابطه )5
که در آنها yi ،پاسخ مدل برای  iامین تکرار Bi+1 ،تقریب
ماتریس ژاکوبین برای ( )i+1امین تکرار ،با استفاده از ماتریس
ژاکوبین  Biو  Piبُردار انحراف است ( .)Loke, 2006با توجه به
معادالت فوق به دلیل عدم محاسبه ماتریس ژاکوبین در هر تکرار،
روش شبهنیوتن در مقایسه با روش گوس-نیوتن روش سریعتری
است و در حل وارون بیشتر از این روش استفاده میشود .در
مدلسازی پروفیلهای برداشت شده از روش شبهنیوتن با
فیلترهای افقی و عمودی یکسان استفاده شد .بهطور کلی ،برای
هر پروفیل برداشت شده ،ابتدا شبهمقطع هممقاومت ویژه ظاهری
با استفاده از دادههای اندازهگیری شده خام ،بدون هیچگونه دخل
و تصرفی تهیه شد (مقاطع باالیی) .سپس نوفهها با استفاده از
فیلترهای خاص نرمافزاری از سایر دادهها حذف شده (مقاطع
میانی) و شبه مقطع حل وارون که موقعیت و محل واقعی زونهای
با مقاومت الکتریکی باال و پایین را بهتر و واقعی نشان میدهد
(مقاطع پایینی) ارایه شد.

نتايج و بحث
تفسير نتايج سونداژهای الکتريکی قائم

در این بخش تحلیل دوبُعدی و تفکیک الیهبندی سونداژهای
الکتریکی قائم در شکل  5ارائه شده است .بر اساس نتایج به دست
آمده مشخص گردید لیتولوژی سونداژ شماره  1از سطح زمین تا
عمق  2/6متری از رُس (با مقاومت ویژه الکتریکی  2/19تا 3/02
اُهممتر) ،تا عمق حدود  15متری از مارن و رُس (مقاومت ویژه
الکتریکی  9/27اُهممتر) ،تا عمق حدود  16/4متری از سیلت و
مادستون (با مقاومت ویژه الکتریکی  141اُهممتر) ،تا عمق حدود
 68متری از آهک مارنی و مادستون (مقاومت ویژه الکتریکی 21/1
اُهممتر) و تا عمق حدود  174متری از مادستون و سیلت به همراه
آهک (مقاومت ویژه الکتریکی  355اُهممتر) تشکیل شده است
(شکل  .)5Aلیتولوژی سونداژ شماره  2نشان میدهد تا عمق 2/6
متری از خاک سطحی (مقاومت ویژه الکتریکی  5/74تا 89/6
اُهممتر) ،تا عمق حدود  14/9متری تناوبی از الیههای رُسی و
آهکی مارنی (مقاومت ویژه الکتریکی  9/17تا  69/4اُهممتر) ،تا
عمق حدود  52متری از آهک و مادستون (مقاومت ویژه الکتریکی
 130اُهممتر) ،و تا عمق حدود  150متری از رُس (مقاومت ویژه
الکتریکی  5/52اُهممتر) ،تشکیل شده است (شکل .)5B
سونداژهای توموگرافی مقاومت ويژه الکتريکی

در این بخش شبهمقاطع هممقاومت ویژه ظاهری با استفاده از
دادههای اندازهگیری شده ،پردازش شده پس از حدف نوفهها و
مقطع حل وارون تحلیل گردیده است .بررسی نتایج نشان میدهد
در پاییندست پروفیل شماره  1در فاصله  40متری از ابتدای
پروفیل و به فاصله  3متر پایینتر رخنمون و تجمع شیرابه دیده
میشود (شکل  .)6بررسی پروفیل مقاومت ویژه الکتریکی که در
فاصله  60متری از حوضچه شیرابه قدیمی قرار دارد نشان میدهد
در فاصله  32تا  76متری منطقهای با مقاومت الکتریکی پایین تا
عمق حدود  9متر دیده میشود که نشاندهنده ناحیه نفوذ شیرابه
است و در عین حال سطح ایستابی در عمق  3متری تشخیص
داده میشود .در فاصله  75تا  100متری نفوذ شیرابه کمتری
قابل مشاهده است ولی در فاصله  58تا  70متری غلظت بیشتر
شیرابه قابل تشخیص است (منطقه نقطهچین سیاه) .الیه زیرین
این پروفیل از نوع مادستونی و سیلتاستونی بوده (رنگ زرد،
قهوهای و قرمز) که نسبت به نفوذ شیرابه نفودپذیری کمتری دارد
که در سمت انتهایی پروفیل در اعماق کمعمقتر واقع شده و
واضحتر دیده میشود (شکل  .)6بنابر نتایج به دست آمده در
برداشت توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی پتانسیل نفوذپذیری
پروفیل شماره  1بر خالف آنچه که در برداشت سونداژ الکتریکی
قائم شماره  1به دست آمده است همگن نیست.
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(علمی  -پژوهشی)

شکل  -5منحنی دوبُعدی و تفکيک اليهبندی سونداژ شماره  )A( 1و )B( 2

شکل  -6شبه مقطع هم مقاومت ويژه ظاهری با استفاده از دادههای اندازهگيری شده (شکل باال) ،شبهمقطع هم مقاومت ويژه ظاهری پردازش شده پس از حذف
نوفهها (شکل وسط) ،مقطع حل وارون مدل بدست آمده (شکل پايين) در امتداد پروفيل شماره 1

نتایج تحلیل شبهمقاطع هممقاومت ویژه پروفیل شماره 2
در شکل ( )7ارائه شده است .الزم به یادآوری است که از بخش
میانی این پروفیل رودخانه فصلی عبور کرده و به فاصله  30متری

پاییندست تجمع رطوبت دیده میشود .در بخش میانی این
پروفیل نیز سونداژ الکتریکی قائم شماره  2برداشت شده است .در
حالی که برداشت سونداژ الکتریکی قائم این منطقه را از نظر

 2480تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،9آذر ( 1400علمی  -پژوهشی)

نفوذپذیری ضعیف نشان میدهد ولی دادههای توموگرافی تا
حدودی نتایج متفاوتی به دست میدهد .به طور کلی از اعماق
حدود  6متر به پایین در سرتاسر پروفیل الیههای نفوذناپذیر دیده
میشود .از فاصله  50متری تا انتهای پروفیل تا عمق  6متری افت

مقاومت دیده میشود که در فاصله  50تا  64متری بارزتر و
مشخص است (شکل  .)7این نتایج با تحلیلهای تکبُعدی به
دست آمده توسط سونداژ الکتریکی قائم شماره  2تطابق دارد ولی
پراکنش آن در راستای افقی و پروفیل همگن نیست.

شکل  -7شبه مقطع هم مقاومت ويژه ظاهری با استفاده از دادههای اندازهگيری شده (شکل باال) ،شبهمقطع هم مقاومت ويژه ظاهری پردازش شده پس از حذف
نوفهها (شکل وسط) ،مقطع حل وارون مدل بدست آمده (شکل پايين) در امتداد پروفيل شماره 2

نتيجهگيری
لزوم توجه به محلهای مهندسی شده دفن پسماند یا مدفن زباله
از نظر تاثیرگذاری بر محیط زیست به خصوص آبخوان پاییندست
الزم و ضروری است .با توجه به نفوذناپذیری باالی تشکیالت
زمینشناسی در محل مدفن زباله که در مطالعات ژئوتکنیک نیز
نشان داده شده است از نظر رعایت پروتکلهای محیطزیستی
مناسب انتخاب گردیده است ( Ghaem Sazeh Sanjesh Ekbatan
 .)Consultant Engineering, 2017هدف اصلی این مطالعه،
بررسی جانبی و عمقی (دو بعدی) تشکیالت زمینشناسی محل و
امکان نفوذپذیری الیههای زیرسطحی به شیرابه حاصل از مدفن
زباله میباشد .بنابراین تالش گردید با کمک روشهای غیرتخریبی
ژئوفیزیکی به خصوص روش مقاومت ویژه الکتریکی تکبُعدی
سونداژ الکتریکی قائم ( )VESو توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی
( )ERTپتانسیل نفوذپذیری محل دفن زباله به شیرابه حاصل از
مدفن زباله در پاییندست حوضچه شیرابه قدیمی و همچنین
نحوه توسعه و گسترش آن در اعماق مختلف و خارج از مدفن
زباله مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد .در مطالعاتی که پیشتر
انجام شده است وضعیت و معضالت ناشی از مدفن زباله از نظر

آماری و کیفی تحلیل شده است که میتوان به مطالعات
 )2012( et al.و )2016( Beheshtian Ardakani and Ebadi
اشاره نمود .بررسی نتایج به دست آمده سونداژ الکتریکی قائم در
این مطالعه وجود الیههایی با نفوذپذیری کم را نشان داد که با
نتایج به دست آمده از مغزهگیریهای ژئوتکنیکی انجام شده
تطابق نشان میدهد ( Ghaem Sazeh Sanjesh Ekbatan
 )Consultant Engineering, 2017به طوری که منطقه را از نظر
نفوذپذیری به شیرابه نفوذناپذیر تشخیص داده است .این در حالی
است که نتایج تحلیلهای شبهمقاطع دوبُعدی توموگرافی مقاومت
ویژه الکتریکی وجود ناهمگنی در پروفیلهای برداشت شده را
اثبات میکند و به عبارتی نشان میدهد در راستای پروفیلی
شمالی -جنوبی الگوی نفوذپذیری به شیرابه همگن و یکنواخت
نیست که با نتایج حاصل از سونداژهای الکتریکی قائم و مطالعات
ژئوتکنیکی انجام شده تطابق ندارد .این نتایج با تحلیلهای انجام
شده توسط  )2016( Rahmani Jevinani et al.و Sharifi et al.
( )2018که کارایی فناوری توموگرافی مقاومت ویژه را در طرحهای
پخش سیالب و تغذیه مصنوعی انجام دادهاند تطابق دارد .بنابراین
استفاده از فناوریهای نوین و غیرتخریبی دوبُعدی توموگرافی
Nakhaei
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مقاومت ویژه الکتریکی در مطالعات مدفن زباله هم از لحاظ
تغییرات مکانی و هم هزینهای توجیه اقتصادی داشته و بهصرفه
هستند .این هزینهها بر مبنای تعداد سونداژها و پروفیلهای
توموگرافی مقاومت ویژه ،عمق و طول پروفیل مورد بررسی و
همچنین تفکیک الیهها تعیین میشود که به مراتب بسیار
باصرفهتر از برداشتهای مغزهگیری ژئوتکنیک نقطهای است و در
عین حال میتوان تفسیری دوبُعدی از وضعیت انتقال و نفوذ پولوم
آلودگی را به دست آورد که در برداشتهای تکبعدی سونداژ
الکتریکی قائم و مغزهگیریهای ژئوتکنیکی به راحتی و با هزینه
کمتر قابل استخراج نیست .بررسی دو پروفیل توموگرافی برداشت
شده نشان میدهد نفوذ عمقی شیرابه در داخل مدفن زباله تا
حدودی در بخشی از پروفیل شماره  1دیده میشود که ناشی از
نشت حوضچه شیرابه قدیمی میباشد ولی در خارج از مدفن زباله
نفوذ عمقی شیرابه دیده نمیشود .به همین دلیل پیشنهاد میشود
شیرابه موجود در حوضچه قدیمی به حوضچههای جدید منتقل
بشود تا از این طریق بحث نفوذ شیرابه به آبهای زیرزمینی
کنترل گردد (به عنوان راهکار مدیریتی بلندمدت) .از سوی دیگر
ارائه دید بهتر از جهت مقاطع انتشار پولوم آلودگی و شناسایی
مناطق نفوذ توسط این روش اثبات گردید که کارایی آن را نسبت
به روشهای نقطهای بهتر نشان میدهد (Sainato et al., 2012؛
Schmidt-Hottenberger et al., 2014؛ Karimi, 2011؛
Omolayo and Tope, 2014؛ Wijesekara et al., 2014؛
Ganiyu et al., 2015؛  .)Ugbor et al., 2021با توجه به وجود
امالح مختلف در شیرابهها میتوان آنها را فراوری کرده و بعد از
میکروبزدایی به عنوان منابع سرشار از کودهای آلی بهرهبرداری
نمود که این امر مستلزم آنالیزهای شیمیایی دقیق در نقاط

مختلف و ارتباط آن در گستره مکانی متعدد خواهد بود .به دلیل
گستردهگی منطقه مورد مطالعه الزم است برداشتهای دوبُعدی
و سهبُعدی توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی با تراکم بیشتر
پروفیلها در مطالعات آتی صورت گیرد .این مطالعه نشان میدهد
محل مورد مطالعه از نظر زیستمحیطی و زمینشناختی منطقه-
ای مناسب برای دفن پسماند بوده و الزم است آنالیزهای شیمیایی
در مغزهگیریها و اعماق متعدد جهت بررسی وضعیت خودپاالیی
مدفن زباله از نظر تصفیه ذرات موجود در شیرابه انجام شود .از
سوی دیگر ،با توجه به عدم نفوذ عمقی شیرابه حاصل از محل
دفن پسماند میتوان در این زمینه راهکارهای مدیریتی کوتاهمدت
(احداث حوضچههای شیرابه با ایزوله کردن توسط ژئوممبران) ،و
بلندمدت(فرآوری و تصفیه پسماند به منظور پایین آوردن امالح و
عناصر مضر در حد استاندارد برای تغذیه آبهای زیرزمینی) را
پیشنهاد نمود .هدف این مطالعه بررسی کارایی روش توموگرافی
مقاومت ویژه الکتریکی و سونداژ الکتریکی قائم در تعیین پتانسیل
پخش و گسترش پولوم آلودگی در محل دفن پسماند بود .با توجه
به کارایی باالی این فناوری میتوان آن را به حوضههای دیگر از
جمله امکانسنجی طرحهای تغذیه مصنوعی ،تعیین عمق
زهکشها ،سرعت شستشوی نیترات و آلودگی ناشی از کودهای
شیمیایی در مزارع و مطالعات ژئوتکنیک نیز تعمیم داد.
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