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 :چکیده

 باعث تحمیل که شود می تلقی مزاحم عامل یک عنوان به همواره معدن محدوده در زیرزمینی هاي آب وجود

 جمله از هاي از مختلفی زمینه در  GISاخیر  هاي سال در .گردد می آتشباري و استخراج زمینه در اضافه هزینه

 مدیریت و شناخت منظور بررسی، به سیرجان گهر گل معدنی منطقه است. در شده زیرزمینی استفاده هاي آب

 تراز سطح وضعیت بررسی با این منطقه در .شد استفاده جغرافیایی اطالعات سامانه از زیرزمینی آب هاي سفره

 مالیمی تغییرات سال طول در زیرزمینی هاي سطح آب که گردید مشخص منطقه هاي چاه در زیرزمینی هاي آب

 زیرزمینی هاي آب جریان جهت توپوگرافی، سطح تغییر و معدن کاري عملیات انجام با و دهند می نشان خود از را

 هاي نیمرخ آبدار، الیه وضعیت شناخت منظور به مطالعه مورد منطقه در .است یافته تغییر معدن پیت سمت به

 Rock سفره به مربوط آبگذري ضریب و انتقال قابلیت ضریب مقدار .گردید استفاده رسم با الزم هیدروژئولوژي

works شد زده تخمین آبدار سفره از نقطه هر در ژئوالکتریک هاي روش از استفاده با آبدار افزار هاي نرم از. 

 دهی شد وزن روش از استفاده با منطقه هاي آبرفت هیدروژئولوژیکی خصوصیات AHP بررسی منطقه همچنین در

 الیه عنوان یک به آینده در تا گردید بندي پهنه کیفی صورت به آبرفتی هاي الیه موثر تخلخل وضعیت و

 غلظت میزان ها، از چاه شده گرفته آبی هاي نمونه آنالیز انجام با .گردد استفاده معدن زهکشی زمینه در اطالعاتی

 سپس .شد رسم ها یون از هر یک بندي پهنه نقشه و گردید مشخص آبرفتی و سنگی بخش هاي یون از یک هر

 .گردید رسم کارستی تیپ هاي بندي آب پهنه نقشه فازي، منطق روش از استفاده با ها نقشه تلفیق طریق از

 کاتیونی نظر از و کلروره آنیونی نظر از زیرزمینی منطقه آب تیپ ها، یون پراکندگی نحوه از استفاده با همچنین

 .شد داده تشخیص سدیک -کلسیک

 

 

 

 

 

 


