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چکيدي
يغبنؼبت يتؼعظ َهبٌ ييظُْع ،آة ؾيؽؾييُي يٕخٕظ ظؼ اليّْبي پٕقتّ ؾييٍ ظؼ ُْگبو ؾييٍ نؽؾِ ٔ پيم اؾ آٌ ظچبؼ تسٕالت فيؿيکي ٔ
نيًيبيي ييگؽظظ کّ ظقتگبِْبي اَعاؾِگيؽي آَٓب ؼا ثجت ييًَبيُعًْ .چُيٍ عجك يغبنؼبت اَدبو نعِ ايٕاج ييعاٌ يغُبعيكي ؾييٍ َيؿ ظؼ
ُْگبو ؾييٍ نؽؾِ ٔ زتي پيم اؼ آٌ ظچبؼ َٕقبَبتي ييگؽظظ .ييعاٌ يغُبعيكي ؾييٍ ييعاَي اقت کّ اؾ ْكتّ ظؼَٔي ؾييٍ گكتؽل يبفتّ ٔ
تب يسم ثؽضٕؼظ ثب ثبظْبي ضٕؼنيعي اظايّ ظاؼظ .نعت ايٍ ييعاٌ ظؼ َمبط يطتهف ؾييٍ يتفبٔت اقت ،ثّ عٕؼي کّ ظؼ َؿظيکي لغتْب
ثيهتؽيٍ نعت ٔ ظؼ ضظ اقتٕا ضؼيفتؽيٍ يمعاؼ آٌ ثجت نعِ اقت .ايٕاج ييعاٌ يغُبعيكي ؾييٍ کّ ثّ ػُٕاٌ پيمَهبَگؽ لبثم يهبْعِ
ْكتُع ظؼ  9يسعٔظِ ( ULF, VLF , ELFايٕاج ثب عٕل يٕج کٕتبِ) ظقتّ ثُعي يينَٕع .ظؼ ايٍ يمبنّ کٕنم نعِ اقت تب ثب اَدبو
آؾيبيهبت يتؼعظي اؼتجبط يبثيٍ تغييؽات ييعاٌ ْبي يغُبعيكي ٔ انکتؽٔيغُبعيف ؾييٍ ثب تغييؽات ثّ ٔخٕظ آيعِ ظؼ آثٓبي ؾيؽؾييُي
ثؽؼقي گؽظظ ٔ َتبيح زبيم اؾ آٌ ثّ ػُٕاٌ يک پيمَهبَگؽ ؾييٍنؽؾِ يؼؽفي گؽظظ .ظؼ ايٍ آؾيبيهبت زتيانًمعٔؼ قؼي گؽظيعِ تب
ًََّٕ ْب ثب يسيظ ٔالؼي ًْطٕاَي ظانتّ ثبنُع .ظؼ َٓبيت پيهُٓبظاتي ثؽاي افؿايم ييؿاٌ کبؼايي ايٍ آؾيبيهبت ٔ ثبالثؽظٌ ضؽيت اعًيُبٌ
اؾ َتبيح زبيهّ ،اؼائّ ييگؽظظ.

کلمات کليدي :زلسلً ،آبٌاي زيرزميىي ،ميدانٌاي مغىاطيسي َ الکترَمغىاطيس ،پيش وشاوگرٌاي زلسلً

 -1مقدمً
ؾنؿنّ پعيعِاي اقت کّ اؾ اثتعاي پيعايم ؾييٍ ثب آٌ ًْؽاِ ثٕظِ؛ نػا ظؼک آٌ تٕقظ ثهؽي کّ تبؼيص ؾَعگي ػبلالَّ ظؼ ٔي ثّ ظِ
ْؿاؼ قبل ًَيؼقع ٔ ظاَم نؽؾِاي کّ ػًؽي تُٓب َؿظيک ثّ يک لؽٌ ظاؼظ ،ثكيبؼ قطت ٔ يهکم اقت .اَؽژي ثكيبؼ ؾيبظي کّ
تُٓب ظؼ عي چُعثبَيّ ٔ َٓبيتبً چُع ظليمّ ظؼ ؾنؿنّ آؾاظ يينٕظ ٔ آثبؼ تطؽيجي فؽأاَي اؾ ضٕظ ثدبي ييگػاؼظ ،اؾ آٌ پعيعِاي ثكيبؼ
ٔزهتُبک ثؽاي اَكبٌْب قبضتّ اقت .تاللْبيي ثؽاي ؼيع ٔ پيمثيُي ؾنؿنّ اؾ عؽيك پعيعِْبي عجيؼي ًْؿيبٌ ثب ٔلٕع ؾنؿنّ کّ
اؾ آٌْب ثّ پيمَهبَگؽ تؼجيؽ يينٕظ ،يٕؼت پػيؽفتّ ٔ ظؼ خؽيبٌ ييثبنع.
يإنف ٔ ًْکبؼاَم پيم اؾ ايٍ ثؽ ؼٔي يک قبيبَّ ْهعاؼ ؾنؿنّ کّ ثؽاقبـ پبيم آثٓبي ؾيؽؾييُي ثٕظِ اقت ،تسميك
ًَٕظِاَع .ظؼ ايٍ قبيبَّ ،تغييؽات آثٓبي ؾيؽؾييُي تٕقظ قُكٕؼْبي ٔيژِ پبيم گؽظيعِ ٔ اعالػبت آٌ اؾ عؽيك نجکّ يطبثؽاتي
يُبقت ٔ ثُّْگبو ،ثّ يؽکؿ کُتؽل ظاظِْب فؽقتبظِ يينٕظ تب تٕقظ قطتافؿاؼ ٔ َؽوافؿاؼْبي يؽثٕعّ يٕؼظ ثؽؼقي ،لضبٔت ٔ
تسهيم لؽاؼگيؽظ(Hamodi J. and et al., 2008) .
ظؼ ًْيٍ ؼاقتب ٔ ثؽاي ظؼک ْؽچّ ثٓتؽ ؼاثغّ يبثيٍ ييعآَبي انکتؽٔيغُبعيكي ٔ تغييؽات آثٓبي ؾيؽؾييُي ،پژْٔم زبضؽ
اَدبو نعِ ٔ اظايّ ظاؼظ.
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 -2مرَري بر پيشوشاوگرٌاي زلسلً
ْؽ پبؼايتؽي كّ لجم اؾ ٔلٕع ؾييٍنؽؾِ تغييؽاتي ظؼ آٌ پعيع آيع ،ثگَّٕاي كّ ثتٕاٌ ثب ثؽؼقي ظليك ايٍ تغييؽات
ؾييٍنؽؾِ ؼا پيمثيُي ًَٕظ ،پيمَهبَگؽ گفتّ يينٕظ .پيمَهبَگؽْبي ؾنؿنّ ثّ چُعيٍ گؽِٔ تمكيى يينَٕع:
 پيمَهبَگؽْبي نؽؾِنُبضتي
 پيمَهبَگؽْبي ؾييٍآةنُبضتي
 پيمَهبَگؽْبي تغييؽات فيؿيکي -نيًيبيي آة
 پيمَهبَگؽْبي ژئٕفيؿيکي
 پيمَهبَگؽْبي ؾييٍ انکتؽيکي
 پيمَهبَگؽْبي انکتؽٔيغُبعيكي
 پيمَهبَگؽْبي ژئٕظتيکي (يطتبؼي وًْ ٔ .کبؼاٌ)79>= ،.
ظؼ يغبنؼبت گَٕبگٌٕ ،پيمَهبَگؽْبي ژئٕفيؿيکي (پيمَهبَگؽْبي ؾييٍ يغُبعيف) ٔ ؾييٍ انکتؽيک ٔ انکتؽٔيغُبعيف
يٕؼظ تٕخّ ثيهتؽي لؽاؼ گؽفتّاَع .ظؼ ثؽضي يغبنؼبت َيؿ ثب تٕخّ ثّ پيمَهبَگؽْبي ؾييٍآةنُبضتي ٔ پيمَهبَگؽْبي تغييؽات
فيؿيکي -نيًيبيي آة پژْٔمْبي ييعاَي اَدبو نعِ اقتْ .عف اؾ اَدبو ايٍ تسميك ،ثؽؼقي اؼتجبط ييبٌ ايٍ ظٔ ظقتّ اؾ
پيمَهبَگؽْب ييثبنع .ثؽؼقي ايٍ ؼاثغّ اؾ عؽيك اَدبو چُع آؾيبيم کّ نؽذ يطتًؽي اؾ آٌ ظؼ اظايّ ضٕاْع آيع ،تجييٍ ٔ
تهؽير ضٕاْع نع.
ثّ َظؽ ييؼقع پيمَهبَگؽْبي انكتؽٔيغُبعيكي ؾنؿنّ ظاؼاي ثيهتؽيٍ فؽأاَي ؼٔيعاظ ٔ ثٓتؽيٍ پعيعِ يغبنؼّ نعِ خٓت
پيمثيُي ؾنؿنّ ثبنُع( .زكُي ًٌْ ٔ .کبؼاٌ )79>> ،.نبيع ػهت ايهي ايٍ ثؽتؽي ظؼ لبثهيت ثجت تغييؽات َبُْدبؼيْب ظؼ ايٍ
پيمَهبَگؽ َٓفتّ ثبنع .ؾييٍ ظاؼاي ييعاٌ يغُبعيكي يتسؽکي اقت کّ ظؼ زبنت َؽيبل ظاؼاي فؽکبَكي ثب عٕل يٕج ثكيبؼ پبييٍ
ييثبنع؛ ثيهتؽيٍ نعت ايٍ ييعاٌ ظؼ َؿظيکي لغتْب ٔ ضؼيفتؽيٍ يمعاؼ آٌ ظؼ ضظ اقتٕا ثجت نعِ اقت .ايب ايٍ ييعاٌ ظؼ
زبنت ْبيي اؾ خًهّ ؾييٍ نؽؾِ ظقت ضٕل تغييؽاتي نعِ ٔ فؽکبَف زبيم اؾ آٌ افؿايم يييبثع .ايٍ افؿايم ظؼ ثؽضي يٕاؼظ <6
تب  =6ثؽاثؽ نعت ييعاٌ ظؼ زبنت َؽيبل اقت .ثؽ اقبـ تسميمبت يٕؼت گؽفتّ فؽضيّْبي يطتهفي ثؽاي يكبَيكى تٕنيع
قيگُبلْبي انكتؽٔيغُبعيكي يؽتجظ ثب ؾنؿنّ اؼائّ نعِ اقت كّ ثؽضي اؾ آَٓب ػجبؼتُع اؾ:
-

نككتٍ قُگ ثهٕؼيٍ (يبَُع گؽاَيت) ظؼ ؾٌٔ گكم کّ ثبػث گكيطتّ نعٌ انكتؽٔ َٓب اؾ پٕقتّ يهجك ؾييٍ يينٕظ
ٔ ُْگبيي كّ ثّ زبنت پبيعاؼ ضٕظ ثؽييگؽظظ انكتؽَٔٓب ثبَع ٔقيؼي اؾ ايٕاج انكتؽٔيغُبعيكي ؼا قبعغ ييكُُع .ايب
ًّْ ايٍ ثبَعْبي فؽكبَكي لبثهيت ؼقيعٌ ٔ آنكبؼقبؾي ظؼ قغر ؾييٍ ؼا َعاؼَع.

-

زؽكت آْكتّ آة يَٕيؿِ ظؼ زبل َفٕغ ثّ تؽكٓبي ثبؾ نعِ ثّ ٔقيهّ نكبف قُگٓبي َؿظيك قغر ٔ ؼقبَبي ظؼ
زبل زؽكت ظؼ ييعاٌ يغُبعيكي ،ييعاٌ يغُبعيكي  ULFتٕنيع يي كُع.

-

اثؽ پيؿٔيغُبعيف :فهبؼ ظؼ زبل اػًبل ثّ َٕع ضبيي اؾ قُگ ْب ييعاٌ يغُبعيكي تٕنيع ييكُع.

-

اثؽ پيؿٔانكتؽيك :ظؼ يٕؼظ قُگٓبيي كّ يإنفّْبي پيؿٔ انكتؽيك ظاؼَع يبَُع كٕاؼتؿ ،تبثمْبي انكتؽٔيغُبعيكي
ييتٕاَُع ثٕقيهّ فؽآيُع خفتگيؽي ثبؼْبي انكتؽيكي انمب نعِ تٕقظ آؾاظقبؾي فهبؼ تٕنيع نَٕع ).(Matsuda,2001
ايٍ يكبَيكى فمظ ظؼ يٕؼظ قُگ ْبيي كّ نبيم يمعاؼ لبثم تٕخٓي اؾ چُيٍ يإنفّْبيي ْكتُع يي تٕاَع يبظق ثبنع.
(يعالت ؼ ٔ .اقکٕيي ة)68=; ،.
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ايٕاج انکتؽٔيغُبعيكي ثؽ زكت ثكبيعنبٌ ثّ َبوْبي گَٕبگَٕي ضٕاَعِ يينَٕع :ايٕاج ؼاظيٕيي ،ؼيؿيٕج ،فؽٔقؽش
(يبظٌٔ لؽيؿ)َٕ ،ؼ يؽئي ،فؽاثُفم ،پؽتٕ ايکف ٔ پؽتٕ گبيب .ايٍ ايٕاج ثّ تؽتيت ظاؼاي افؿايم ثكبيع ْكتُع .ؼيؿ يٕجْب ثّ َٕثّ
ضٕظ ثّ ظقتّْبي ؼيؿتؽي تمكيى يينَٕع کّ نبيم ثكبيعْبي ثبال ٔ پبييٍ ْكتُع؛ ْؽکعاو اؾ ايٍ ثكبيعْب نبيم ؾيؽيدًٕػّْبي
يتؼعظي يیثبنُع .فؽکبَف پبييٍ نبيم  9ظقتّ ثكبيع ضيهي پبييٍ ) ،(Very-lowثكيبؼ پبييٍ ) ٔ (Ultra-lowفٕقانؼبظِ پبييٍ
) (Extremely-lowاقت (Merril R.T.and et al., 1998) .اؾ خًهّ تغييؽات ثجت نعِ ظؼ ؾييُّ يغُبعيف ٔ انکتؽٔيغُبعيف ؾييٍ،
تغييؽ ظؼ نعت ييعاٌْبي يٕخٕظ ظؼ زبنت َؽيبل ثٕظِ کّ َبُْدبؼيْبيي ظؼ ايٕاج  ELF ٔ ULF ، VLFؼا نبيم يينٕظ؛ ثيهتؽ
ثبَع فؽكبَكي يستًم ايٍ ؼٔيعاظْب ثؽعجك اعالػبت يُتهؽ نعِ ظؼ ثبؾِ  ULF-ELFثؽاي پيمَهبَگؽْبي كٕتبِ يعت اقت ٔ
ثؽاي پيمَهبَگؽْبي ييبٌ يعت ظٔؼِْبيي اؾ چُع قبػت تب چُع يبِ ،ظاؼَع .يهکم ايهي ظؼ آنکبؼقبؾي ايٍ َٕقبَبت ظايُّ
كٕتبِ آَٓب اقت كّ اقتطؽاج آَٓب ؼا اؾ َٕقبَبت َٕيؿ ؾييُّ كّ تٕقظ يُبثغ عجيؼي ظيگؽ ايدبظ نعِ اَع ،ثكيبؼ ظنٕاؼ ييقبؾظ.
)(Griffiths D.J., 1989

نٕاْع ػًهي ؾيبظي يجُي ثؽ َٕقبَبت ضبو يغُبعيكي ٔ انكتؽيكي لجم اؾ ٔلٕع ؾنؿنّ ٔخٕظ

ظاؼظَ .بُْدبؼيْبي ULF

ظؼ ييعاٌْبي يغُبعيكي لجم اؾ چُعيٍ ؾنؿنّ ثب ثؿؼگي ثيم اؾ  :ؼيهتؽ ( ) M> :ظؼ يُبعك يطتهف خٓبٌ گؿاؼل نعِاَع .ثّ
ػُٕاٌ يثبل ؾنؿنّ آنٕو ؼاک 6ثب ثؿؼگي  :.9ؼيهتؽ ظؼ قبل < 700ظؼ َؿظيکي قبَفؽاَكيكکَٕ ،هبٌ ظاظ کّ َٕقبَبت ييعاٌ يغُبعيكي
ظؼ نًبؼ لبثم تٕخّ ٔ ثب ظايُّْبي يؼُيظاؼ ٔ ظؼ ضالل ظٔ ْفتّ لجم اؾ ؾنؿنّ تب ؼٔيعاظ ٔالؼّ ظؼ يُغمّ ٔخٕظ ظانتّ اقت .ايٍ
َٕقبَبت ظاؼاي يعت ؾيبَي ثؽاثؽ  6تب  80ثبَيّ ٔ ظاؼاي لغجيتْبي غيؽيؼًٕل ثٕظِاَع)ًْ .(Bleier C. And et al. 2010يٍعٕؼ ظؼ
قبل  6><:افؿايهي ظؼ زع  6.:گبيب ظؼ نعت ييعاٌ کهي يغُبعيكي اؾ < ْفتّ لجم اؾ ؼضعاظ ؾييٍنؽؾِ کبنيفؽَيب ثّ ثؿؼگبي  :ؼيهتؽ
يهبْعِ نعِ اقت )(Maxwell R. and et al. 2001؛ ًْچُيٍ َبُْدبؼيْبي َٕقبَبت ييعاٌ يغُبعيكي  8:ؼٔؾ پيم اؾ ؾييٍنؽؾِ
< 6اكتجؽ >=> 6نٕيب پؽيتب 7ظؼ کبنيفؽَيبي يؽکؿي ٔ ثب ثؿؼگبي  <.6ؼيهتؽ ،تٕقظ ظقتگبِْبي اَعاؾِگيؽي ايٕاج  ULFثب فؽکبَف
 6.67تب ْ 76ؽتؿ ظؼ فبيهّ < کيهٕيتؽي اؾ يؽکؿ ؾنؿنّ ظقتگبِْبيي ثؽاي اَعاؾِگيؽي ايٕاج  VLF/ELFثب فؽکبَف  60تب ْ 87ؽتؿ ٔ
ظؼ فبيهّ  :7کيهٕيتؽي اؾ يؽکؿ ؾنؿنّ ٔالغ نعِ ثٕظَع ،ثجت نعِ ٔ ظٔ ْفتّ لجم اؾ ؾييٍنؽؾِ ،اَعاؾِگيؽيْب افؿايم لبثم تٕخٓي ؼا
گؿاؼل کؽظِاَع ٔ ظايُّ ايٍ اغتهبنبت  8قبػت لجم اؾ ؾييٍنؽؾِ ثّ عٕؼ کبيالً غيؽػبظي ٔ ثب نعت َكجتبً ؾيبظي افؿايم يبفتّ اقت.
ايٍ ؼَٔع تب ؾيبٌ ؾييٍنؽؾِ ايهي ثّ عٕؼ پيٕقتّ اظايّ يبفتّ ،ثّ گَّٕاي کّ ػًالً کبؼ ظقتگبِْبي اَعاؾِگيؽي ؼا ثب اضتالل ؼٔثؽٔ
کؽظ( .يمعاؼ ايٍ تغييؽات ظؼ قيگُبلْبي  ULFاؾ زعٔظ ْ 6.8-6.7ؽتؿ ظؼ أل اکتجؽ ثّ ييؿاٌ لبثم تٕخّ ; 7.ييهيتكال 8ؼقيع).
)(Fraser A.C. and et al,1990

ًْچُيٍ ثيُْدبؼيْبي ظيگؽ قيگُبلْبي  ULFكّ يًكٍ اقت يؽتجظ ثب ؾنؿنّ ثبنع چُع قبػت لجم اؾ ؾنؿنّ اقپيتبک
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ثب ثؿؼگي ? <.ؼيهتؽ ظؼ = ظقبيجؽ >>? 7ظؼ اؼيُكتبٌ ٔ قيگُبلْبي ثيُْدبؼي زعٔظ ظٔ ْفتّ ٔ چُع ؼٔؾ لجم اؾ ؾنؿنّ گٕاو :ظؼ
تبؼيص > آگٕقت  7??9ثب ثؿؼگي > ؼيهتؽ گؿاؼل نعِاَع.
ًْچُيٍ ظؼ گؿاؼنبت ثجت نعِ اؾ تغييؽات فيؿيکي -نيًيبيي آة ثّ تغييؽ ظؼ قغر ايكتبثي آة (ػًعتبً کبْم) ظؼ
ظٔؼِْبي ؾيبَي يطتهف پيم اؾ ٔلٕع ؾييٍنؽؾِ ٔ ٔخٕظ َبپبيعاؼي زؽاؼتي ظؼ ثطمْبي ژؼف ؾييٍ ٔ َيؿ يغبنؼّ ٔ کُتؽل زؽاؼت
آةْبي ؾيؽؾييُي ثّ ػُٕاٌ پيمَهبَگؽ ؾنؿنّ ظؼ يُبعمي ثجت گؽظيعِ اقت .انجتّ ثبيع ثّ ايٍ َکتّ تٕخّ ظانت کّ ظايُّ ايٍ
1 . Alum Rock
2 . Loma Prieta

 .8ييعاٌ يغُبعيكي ثب فؽکبَف ْ ;6ؽتؿ نعتي يؼبظل > ييهي تكال ظاؼظ.
4 . Spitak
5 . Guam
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َٕقبَبت ثّ نعت فؼبنيت ؾييٍقبضتي يُغمّ ،ثؿؼگب ٔ فبيهّ اؾ يؽکؿ ؾييٍ نؽؾِْب ٔاثكتگي يكتميى ظاؼظ .ايٍ تغييؽات چُع ؼٔؾ لجم
اؾ ؼضعاظ ؾييٍنؽؾِْبي کٕچک ٔ يتٕقظ ثب ثؿؼگبي  ; -:ؼيهتؽ ٔ َيؿ چُع ْفتّ لجم اؾ ؾييٍ نؽؾِْبي َيؽٔيُع ؼش ييظْع .ثّ
ػُٕاٌ يثبل ثب تٕخّ ثّ يغبنؼبت اَدبو گؽفتّ ظؼ قبؾيبٌ ؾييٍ نُبقي ٔ اکتهبفبت ايؽيکب ( )USGSظؼ  %>6يٕاؼظ پيم اؾ ٔلٕع
ؾييٍنؽؾِ ،قغر آةؾيؽؾييُي ظؼ چبِْب ٔ چهًّْب کبْم يبفتّ ٔ ظيبي آة ظؼ اکثؽ َمبط (انجتّ ثب تٕخّ ثّ فبيهّ يکبَي اؾ يؽکؿ
ؾييٍنؽؾِ) افؿايم ظانتّ اقت(USGS. 2011) .

ؼکٕؼظْبي ثجت نعِ اؾ َٕقبَبت ظؼ ْؽ ظٔ ؾييُّ ايٕاج يغُبعيكي ٔ تغييؽ ظؼ آثٓبي ؾيؽؾييُي ،تٕخّ يسمميٍ ؼا ثّ ايٍ َكتّ
خهت ًَٕظ ،کّ ايٍ تغييؽات ثّ ثؿؼگبي ؾنؿنّ ٔ فبيهّ اؾ يؽکؿ ؼضعاظ ؾييٍنؽؾِ ٔاثكتگي نعيعي ظاؼظ .ثب تٕخّ ثّ ايٍ يكئهّ آيب
يًکٍ اقت ايٍ ظٔ پعيعِ ثب يکعيگؽ ظؼ اؼتجبط ثبنُع؟ ظؼ اظايّ ،ايٍ تسميك ثب نؽذ آؾيبيهبت تؼؽيف نعِ ٔ اَدبو گؽفتّ تٕقظ
يإنفيٍ قؼي ظؼ يبفتٍ پبقطي ثؽاي ايٍ پؽقم ظاؼظ.

 -3شرح آزمايشات
ظؼ ايٍ تسميك ،ثّ يُظٕؼ َؿظيک ثٕظٌ نؽايظ آؾيبيهگبْي ثب نؽايظ ٔالؼي يسيغي اؾ ًََّْٕبي آة ٔ ضبک يٕخٕظ ظؼ
ػًكْبي پبييٍتؽ اؾ قغر اقتفبظِ نعِ اقت .پف اؾ چُعيٍ ثبؼ قؼي ٔ ضغب ظؼ يبفتٍ اثؼبظ ًََّٕ ٔ آيپؽ يُبقت خٓت ايدبظ ييعاٌ
يغُبعيكي قؽاَدبو ثٓتؽيٍ ًََّٕ ثب يهطًبت غيم تهطيى ظاظِ نع:
ًََّٕ اي اقتٕاَّاي ثب لغؽ ٔ اؼتفبع ; 7قبَتيًتؽ
 ييعاٌ يغُبعيكي  78 ٔ > ، :ييهي تكال
ًْ چُيٍ نٕنّاي ثب اقکؽيٍ  %86قغر ثّ ػُٕاٌ چبِ تؼجيّ گؽظيع تب تغييؽات قغر آة اؾ عؽيك آٌ ثجت گؽظظ.
 ثؽاي ايدبظ فؽکبَفْبي يطتهف (ظؼ ثبؾِ ; 8تب ;= ْؽتؿ) اؾ يک يٕنع فؽکبَف يتغيؽ اقتفبظِ نع.
نكم ؾيؽ تًٕيؽي نًبتيك اؾ يعاؼ ايدبظ نعِ ؼا َهبٌ ييظْع.

شکل  -1تصُير شماتيک از مدار ايجاد شدي
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ًََّٕ ضبک يٕؼظ اقتفبظِ ظؼ ايٍ آؾيبيهبت اؾ ػًك > يتؽي ٔ ثب يهطًبت غيم اَتطبة گؽظيع:
ظؼيع ؼعٕثت <ٔ ، =.:ؾٌ يطًٕو يؽعٕةٔ ،7.?? gr/cm3ؾٌ يطًٕو ضهک َٕ ،7.>; gr/cm3ع ضبک
ثؽاقبـ عجمّ ثُعي يَٕيفبيع ( swيبقّ ضٕة ظاَّثُعي نعِ) ،ضؽيت تغييؽ زدى ;=( 6.ظؼخٓت اعًيُبٌ) ،ؼعٕثت ثٓيُّ
 ،%76ؾأيّ ايغکبک ظاضهي ; ، 9يمبٔيت چكجُعگي ضبک  ٔ 6.8 kg/cm2يعٔل االقتيكيتّ ضبک ;66 kg/cm2
ثؽاي انجبع ًَٕظٌ ًََّٕ ضبک ،اؾ آة ثب يهطًبت غيم اقتفبظِ نعِ:
ْعايت انکتؽيکي ) (ECآة > 98ييکؽٔؾيًُف ،کم يٕاظ خبيع يسهٕل ظؼ آة ) ٔ 7<: ppm (TDSظيبي أنيّ زعٔظ
 87ظؼخّ قبَتيگؽاظ .انجتّ الؾو ثّ غکؽ اقت کّ ايٍ يهطًبت پف اؾ اضبفّ ًَٕظٌ آة ثّ ضبک تغييؽ کؽظِ ٔ ثؽ ؼٔي
ًَٕظاؼْب لبثم ؼؤيت اقت.
آيتىْبي يٕؼظ ثؽؼقي نبيم ْعايتانکتؽيکي ،کم يٕاظ خبيع يسهٕل ٔ تغييؽ ظؼ قغر آة ييثبنع کّ تؼؽيف کٕتبْي اؾ
ْؽيک ظؼ اظايّ آيعِاقت؛
ْعايت انکتؽيکي ( : )Electrical Conductivityلبثهيت اَتمبل خؽيبٌ ثؽق َهبَگؽ ييؿاٌ ْعايت انکتؽيکي اقت؛ ْعايت
يک يسهٕل ؼا ثّ يٕؼت ػکف يمبٔيت تؼؽيف يي کُُع ،ثُبثؽايٍ ٔازع ْعايت انکتؽيکي ٔ ٔ 1/mhoازع ْعايت ٔيژِ mho/cm

يب ( S/cmؾيًُف ثؽ قبَتي يتؽ) يي ثبنع .ثّ ظنيم ايُکّ يمبظيؽ ْعايت ٔيژِ کٕچک اقت يؼًٕال آٌ ؼا ظؼ < 76ضؽة کؽظِ ٔ ثؽ
زكت ( Ms/cmييکؽٔؾيًُف ثؽ قبَتي يتؽ) گؿاؼل ييکُُع.
يمعاؼ ْعايت انکتؽيکي ٔيژِ آة َهبٌ ظُْعِ ييؿاٌ ٔخٕظ ايالذ ظؼ آة اقت؛ ظنيم کبْم يمعاؼ يمبٔيت انکتؽيکي ظؼ
ايٍ اقت کّ ثب افؿايم ايالذ زؽکت يٌْٕب ؼٔي يکعيگؽ اثؽ يُفي ييگػاؼَع ٔ ْعايت انکتؽيکي يسهٕل ًْبَُع يسهٕلْبي ؼليك
ثب تؼعاظ يٌْٕب يتُبقت ًَيثبنع.
کم يٕاظ خبيع يسهٕل ظؼ آة ( :)Total Dissolved Solidsيمعاؼ کم يٕاظ غيؽ فؽّاؼ زم نعِ ظؼ آة ؼا کّ نبيم
يٌْٕبي يطتهف ييثبنع ثّ َبو کم يٕاظ خبيع يسهٕل ظؼ آة ييضٕاَُع ٔ ثب ػاليت َ T.D.Sهبٌ ييظُْع.
ثّ ظنيم آَکّ يٌْٕب ػبيم اَتمبل خؽيبٌ ثؽق ظؼ يسهٕلْب ْكتُع ٔ ييؿاٌ ْعايت انکتؽيکي ؼا يهطى ييکُُع ؼاثغّ
َؿظيکي ثيٍ ْعايت انکتؽيکي ( ٔ )E.Cکم يٕاظ خبيع يسهٕل ظؼ آة (ٔ )T.D.Sخٕظ ظاؼظ کّ ثّ يٕؼت ؾيؽ ييثبنع K( :ظؼ ايٍ
ؼاثغّ َهبٌ ظُْعح ضؽيت تجعيم اقت)
E.C × K = T.D.S

()7

کّ ثب تٕخّ ثّ يسعٔظِ ْعايت انکتؽيکي  ،ضؽيت يٕخٕظ ظؼ فؽيٕل فٕق ( )6/;-7/8تغييؽ يي کُع(Chaplin M., 2012) .

اؾ آَدبيي کّ ثبؾِ فؽکبَكي ايٕاج يغُبعيكي ؾييٍ ظؼ ؼاثغّ ثب ؾنؿنّ اؾ  6.67تب ْ 966ؽتؿ (ثب تٕخّ ثّ َؿظيک نعٌ ثّ ؾيبٌ
ٔلٕع ؾييٍ نؽؾِ ٔ َؿظيکي ثّ يؽکؿ ؾنؿنّ) تغييؽ ييکُع ٔ ثب تٕخّ ثّ ايکبَبت يٕخٕظ ظؼ آؾيبيهگبِ ،ثبؾِْبي ;ْ 8ؽتؿي ظؼ
ظٔؼِْبي ؾيبَي  76ؼٔؾِ ثؽاي اَدبو آؾيبيم تؼؽيف نعِاقت؛ ثعيٍ يُظٕؼ ثب اقتفبظِ اؾ يٕنع فؽکبَف يتغيؽ ،فؽکبَفْبي ;،8
ْ =; ٔ ;6ؽتؿ ؼا ايدبظ گؽظيع ٔ ًََّٕ انجبع نعِ ظؼٌٔ يعاؼ لؽاؼ گؽفت.
ًَٕظاؼْبي ؾيؽ َتبيح ثعقت آيعِ اؾ ايٍ آؾيبيهبت ؼا ثّ تًٕيؽ ييکهع:
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چُبَچّ َتبيح آؾيبيهبت فٕق ٔ ًَٕظاؼْبي يغبثك ثب ايٍ َتبيح َهبٌ ييظْع ،آة ظؼ اثؽ ػجٕؼ ييعاٌ يغُبعيكي ظقتضٕل
تغييؽ ٔ تسٕالتي ييگؽظظ کّ اؾ آٌ خًهّ ييتٕاٌ ثّ کبْم قغر آة ،ثبالؼفتٍ  ٔ ECيتُبقت ثب آٌ افؿايم ييؿاٌ  TDSآة
يٕخٕظ ظؼ ًََّْٕب انبؼِ کؽظًْ .چُيٍ يهبْعِ يينٕظ کّ ثب افؿايم نعت ييعاٌ اؾ ; 8ثّ ْ ;6ؽتؿ ٔ ;= ْؽتؿ ،نيت افؿايم
فبکتٕؼْبي َ TDS ٔ ECيؿ افؿايم يييبثع ٔ نيت کبْم قغر ٔ زدى آة ظؼٌٔ يطؿٌ (کّ ييتٕاَع اؼتجبط يكتميًي ثب يَٕيؿِ
نعٌ آة ظؼ اثؽ ػجٕؼ خؽيبٌ ظانتّ ثبنع) َيؿ افؿٔظِ يينٕظ .ثؽاي تٕضير ايٍ پعيعِ ثبيع گفت ثؽاثؽ ٔخٕظ نبؼيغُبعيكي يتغيّؽ
ظؼٌٔ ضبک يؽعٕة ،خؽيبٌ انکتؽيکي خبؼي ييگؽظظ ،کّ ثّ ػُٕاٌ خؽيبٌ قؽگؽظاٌ َبييعِ يينٕظ ،خبؼي نعٌ ايٍ خؽيبٌ
ثبػث افؿايم ظيبي آة ٔ تجطيؽ آٌ ٔ ظؼَتيدّ کبْم قغر آة نعِ ٔ ًْچُيٍ ثبػث يَٕيؿِنعٌ آة ٔ افؿايم غهظت ايالذ
يٕخٕظ ٔ ظؼ َتيدّ افؿايم ْعايت انکتؽيکي ييگؽظظ .الؾو ثّ غکؽ اقت عجك تسميمبت يٕؼت گؽفتّ پيهيٍ ،ظؼ لكًتْبي
اليّْبي آثعاؼ ضبک ،آة يٕخٕظ ظؼ اثؽ ٔخٕظ خؽيبٌ ،يَٕيؿِ يينٕظ ٔ يٕنکٕلْبي آة ظؼ زيٍ ػجٕؼ خؽيبٌ ،يَٕيؿِ نعِ ٔ
ْعايت انکتؽيکي ؾييٍ ٔ آة ؼا افؿايم ييظُْع.

 -4وتيجً گيري
ثب اقتُبظ ثّ َتبيح ثعقت آيعِ اؾ ًََّْٕبي آؾيبيهگبْي ،ايدبظ تغييؽ ظؼ فؽکبَف ييعاٌْبي يغُبعيكي ٔ انکتؽٔيغُبعيف
قجت ثؽٔؾ تغييؽ ظؼ فبکتٕؼْبي فيؿيکي ٔ نيًيبيي آة اؾ خًهّ  ،TDS ٔ ECقغر آة يٕخٕظ ٔ ظيبي ًََّْٕب ييگؽظظ .ػهت ايٍ
ايؽ ؼا ييتٕاٌ ظؼ يَٕيؿِ نعٌ آة تست تأثيؽ ييعاٌ ٔ ثّ تجغ آٌ افؿايم غهظت ايالذ ظؼ آة ظاَكت .ايٍ افؿايم غهظتْ ،عايت
انکتؽيکي آة ؼا ثبال ثؽظِ ،ثغٕؼيکّ ظقتگبِْبي اَعاؾِگيؽي لبظؼ ثّ ثجت آٌ ْكتُعٔ .خٕظ نجکّ َكجتبً يتؽاکى ظقتگبِْبي
اَعاؾِگيؽي  TDS ٔ ECثّ ًْؽاِ تدٓيؿات يُبقت خٓت ثجت تغييؽات ٔ ثؽظانتْبي ظليك ظؼ َٕازي نؽؾِضيؿ ٔ ثبالضى ظؼ
َٕازي قغسي ٔ ػًمي َؿظيک ثّ يؽکؿ ؾنؿنّ ،ييتٕاَع کًک نبيبَي ظؼ پيمثيُي کٕتبِ يعت ٔ ظؼ ثؽضي يٕاؼظ ييبٌيعت ؾنؿنّ
ظانتّ ثبنع ٔ اؾ ايدبظ ضكبؼتْبي خجؽاٌَبپػيؽ َبني اؾ ايٍ پعيعِ خهٕگيؽي ًَبيع.
ًْچُيٍ ثب ايدبظ يعاؼي کّ ظاؼاي فؽکبَف يتغيّؽ ظؼ عٕل ؾيبٌ ثبنع ،ثّ عٕؼيکّ ظؼ ثبؾِ ؾيبَي  76ؼٔؾِ فؽکبَف ييعاٌ ثيٍ
 6.67تب ْ 966ؽتؿ تغييؽ يبثع ٔ ْؽ ظايُّ فؽکبَكي َيؿ ثّ يعت  7تب  96ثبَيّ ظؼ يعاؼ ايدبظ نٕظ ،ييتٕاٌ ثّ َتبيح آؾيبيهگبْي ثٓتؽ ٔ
يكتُعتؽي ظقت يبفت.
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