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 خالصه طرح:

دشت هاي است که در حوزه مطالعه و حفاظت شرکت سنگ آهن گل گهر مي باشد. اين دشت از جمله  دشت قطاربنه از جمله

دشت هايي است که از منابع آب آن جهت مصارف مختلف در مجتمع سنگ آهن گل گهر استفاده مي شود. از جمله تحقيقات 

اولين تحقيقات   -1به موارد زير اشاره نمود : اوليه صورت گرفته در مورد منابع آب اين دشت و دشت هاي اطراف آن مي توان 

صورت گرفت. در اين  1791تا  1791طي سال هاي  Binnie & Partnerانجام شده در اين دشت توسط شرکت انگليسي 

مطالعات خصوصيات هيدرولوژي، هيدروژئولوژي،اقليم شناسي وژئو فيزيکي دشت قطاربنه و ديگر دشت هاي تحت پوشش 

 1ناميده مي شوند مورد بررسي قرار گرفت)دشت قطاربنه حوزه شماره  1و1،2،1گل گهر که با نام حوزه هاي مطالعاتي معدن 

ناميده شد(.در اين مطالعه مشخص شد که هريک از اين حوزه ها داراي خصوصيات منحصربفرد و مجزا از يکديگر بوده واساس 

يش هاي پمپاژ ضرايب و خصوصيات هيدروديناميک اين حوزه ها تقسيم بندي اين حوزه ها نيز بوده است و توسط انجام آزما

دومين مرحله تحقيقات به منظور محاسبه ذخاير اقتصادي   -2محاسبه و مقاطع طولي زمين شناسي منطقه نيز ترسيم گرديد. 

د بررسي قرار توسط شرکت ملي فوالد انجام گرفت. در اين تحقيقات بيشتر کيفيت آبهاي منطقه مور 1111سفره آب در سال 

گرفت و ضرايب هيدرو ديناميکي سفره آب شور و شيرين تعيين گرديد. مدل هاي تفاضل محدود، کاربر مدل شبکه منظمي را 

براي مدل طراحي مي نمايد که کل ناحيه مدل به زير مجموعه هاي مستطيل شکلي تقسيم شود. سپس مقدار ثابتي به عنوان 

مي يابد. بسته به مدل تفاضل محدود، هد ها يا غلظت هاي آب زيرزميني به صورت مقدار سلولي براي هر سلول تخصيص 

مقادير مجزايي در گره هاي شبکه، يا در نقطه مرکزي سلول محاسبه مي گردد. روش رياضياتي به کار گرفته شده جهت توسعه 

 باشدمدل هاي تفاضل محدود به صورت بسط عبارت به عبارت معادله حاکم در سري تيلور مي 

 نتايج حاصله:

با توجه به محاسبات اقليمي، اقليم دشت قطاربنه ازنوع بياباني گرم و خشک مي باشد.  آبخوان دشت قطاربنه از نوع آبخوان 

 Bآزاد بوده و از معادله کلي حاکم بر آبخوان هاي آزاد پيروي مي کند. خاک بيشتر مناطق اين دشت داراي گروه هيدرولوژيک 

اساس ميزان نفوذپذيري در اين دشت زياد مي باشد. هيدروگراف واحد آبخوان اين دشت نشان مي دهد که بوده و بر اين 

تغييرات سطح ايستابي در اين دشت جزئي بوده وميزان ورودي و خروجي آب هاي زيرزميني در اين منطقه از تعادل نسبتا 

متر متغيير است که عمق آب زيرزميني از اطراف  111ود متر تا حد 11خوبي برخوردارند. عمق آب زيرزميني در اين دشت از 

دشت به سمت مرکز آن کاهش مي يابد و بيشترين ميزان عمق آب زيرزميني در اين دشت در قسمت غربي آن و در حدود 

متر مي رسد و بر اين اساس تبخير از سطح ايستابي در  1متر و کمترين ميزان آن در قسمت شمال غربي دشت حدود  111

يشتر نقاط اين دشت نخواهيم داشت. مناسب ترين روش براي اجراي طرح تغذيه مصنوعي در اين منطقه روش پخش سطحي ب

و روش تغذيه با استفاده از چاه ها مي باشد مناسب ترين مکان براي اجراي طرح تغذيه مصنوعي در اين دشت در کفه قطروئيه 

 و تقريبا در نواحي مرکزي اين دشت مي باشد.

 
 

 


