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 چکیده:

 یبرداشت ماده معدن یمزاحمت ها یجادمعدن وا یتبه محدوده پ ینیزم یرز یاز معضالت ومشکالت معادن روباز ورود آب ها یکی

و  یندسبب کند شدن فرا یهدر امور نار ینهمچنیطی ، مح یستز یها یتواند سبب آلودگ یحضور آب در معدن م باشد، یم

اطراف  یگسل ها ییپروژه پس از شناسا ینانجام شده در اژئوالکتریک با مطالعات  د.شضد آب خواهد  یه آتش بارینهز یشافزا

 یدمعدن در شش تا گسل مشخص گرد یتبه سمت پ  ینیزم یرز یکردن آب ها یزهها بر کانال یرآنتاثی وشرق یمعدن در ضلع غرب

استخراج آب از ادامه ورود آب به محدوده معدن  یتوان با حفر چاه ها یم بیع غرشماره دو وسه وچهار ضل یکه درگسل ها

 یهآرا یقتلف ینداشت.همچن ینیزم یرز یعمران یسد ها یجادو ا ینیزم یرز یآب ها یزه کش یجامع برا یوبرنامه ا، کرد یریجلوگ

 یدنخواهند داشت در رس یواشلومبرگر ادغام CRP یهکه آرا یرا باال برد به گونه ا یجنتا یناناطم یبضر یکمختلف ژئوالکتر یها

 ینشد که عمق ا ییآب دار در مناطق مختلف شناسا یهضخامت ال یقتحق ین.در اینیزم یرز های گسل بر آب یرتاث یقو یجبه نتا

 ینا رمت100موارد تا عمق  یمتر تا برخ60در عمق  یباتقر یدر ضلع غربید. گرد یینآب دار در مناطق مختلف تع یها یهال

شور با امالح نسبتا باال  یسفره آبدار را از آب ها ینتوان ا یآبدار م یهال ینعلت مقاومت کم ا ید،بهگرد یینضخامت سفره آبدار تع

 ینخورد شده همچن یمتر در نقاط مختلف متفاوت بودند.حضور گسل ها وزون ها 40متر تا  15آب دار از  یهضخامت ال دانست.

همچنین و مشخص شد. یبررس یقواشلومبرگر به صورت دق یپلدا– یپلو دا CRP یهها با آرا یه بندیال ییرها و تغ یکستگش

 د کهگردیاستفاده  یندرون زم یمتر به صورت جانب 52تا عمق  یمطالعه سطح یبرا یدوقطب -یدوقطب یهاز آرادرضلع شرقی 

تا عمق باال  ینزم یبند الیهمناسب مطالعات  یشتراشلومبرگر ب یهاده از آرا.استفتغییرات لیتولوژیکی و آنومالی ها مشخص شد

ودر پایان را مشخص نمود. یمتر در ضلع غرب 100وتا  یمتر در ضلع شرق150آبرفت را تا اعماق  یها یهکه ال یردگ یصورت م

 پیشنهاد گردید.برای بررسی های بهتر وبیشتر روش های دیگر ژئوفیزیک مانند مگنتومتری ولرزه نگاری 
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