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 خالصه طرح:

باشد، که باعث ايجاد ( ميPitيکي از مسائل مهمّي که اغلب معادن با آن مواجه هستند، ورود آب زيرزميني به گودال معدني )

گهر ( سنگ آهن گل1معدن شماره )   .شودوط به آن ميهاي مرباي در رابطه با استخراج مواد معدني و هزينهمشکالت عديده

شود، با مشکل فوق مواجه شده است. به زير سطح ايستابي استخراج مي متري 56حدود سيرجان که در حال حاضر در عمق 

حلقه چاه پمپاژ، پيزومتري و  28منظور بررسي خصوصيات هيدروژئولوژيکي سفره  آب زيرزميني در محدوده اين معدن، 

هاي پمپاژ و زمان مربوط به چاه -هاي افت در داخل و محدوده مجاور آن حفر شد. داده 1121اي از اواخر سال مشاهده

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و خصوصيات   win32Aquiferچاههاي اطراف آن با استفاده از نرم افزار تخصصي 

هم در بخش سنگي برآورد شدند.  اگر چه تعداد بسيار زيادي چاه  هيدروديناميکي سفره آب زيرزميني هم در بخش آبرفتي و

حلقه از  15اي در منطقه حفر شده و الگ حفاري تمام اين چاهها با دقت تهيه شده است و ليکن فقط در پيزومتري و مشاهده

-ل محاسبه شده از آناليز دادهاي بين قابليت انتقااين چاهها آزمايش پمپاژ انجام شده است. در اين تحقيق سعي شده که رابطه

هاي تشکيل دهنده اليه آبدار در محدوده چاه پمپاژ تهيه شود و سپس معادله مذکور براي هاي آزمايش پمپاژ و ضخامت اليه

اي که الگ حفاري آنها موجود است، مورد استفاده قرار گرفته است. در برآورد قابليت انتقال در چاههاي پيزومتري و مشاهده

گيري شده است. نتايج و درجه حرارت آب اندازه pHاز چاههاي پمپاژ، در حين عمليات پمپاژ، مقادير هدايت الکتريکي، بعضي 

حاصله بيانگر اين است که مقادير هدايت الکتريکي با گذشت زمان در تمام چاهها به طور قابل توجهي افزايش پيدا کرده است، 

باشند، مشارکت بيشتري در تر که داراي امالح بيشتري ميهاي عميقت زمان قسمتکه دليل آن از اين قرار است که با گذش

باشد که اين تغييرات اندك آن کم و بيش ثابت مي در طول مدت آزمايش پمپاژ pHکنند. تغييرات زماني آبدهي چاه پيدا مي

ري در ساعات مختلف شبانه روز باشند. تغييرات گيگيري توسط افراد مختلف و اندازهدر اثر خروج گاز، خطاي حاصل از اندازه

 باشد.گيري ميدهد و تابع درجه حرارت محيط و دقت اندازهزماني درجه حرارت آب هم روند خاصي را نشان نمي

 نتايج حاصله:

آبکشي و  ،کندادامه پيدا ميمنطقه هاي زيرزميني تر از سطح ايستابي آبعمليات استخراج از معادن به پائينروند هنگامي که 

شود عملياتي کاماًل فني و ضروري محسوب ميآب  آبکشي .معدنکاران است اصلييکي از مشکالت  در چنين معادني،پمپاژ آب 

کند و شکالت موجود در عمليات استخراج ماده که ايمني جبهه کار معدني تحت شرايط مختلف هيدروژئولوژيکي را تضمين مي

 سيستم مناسب خشک اندازي کاهش خواهد.معدني با طراحي و اجراي يک 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


