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در اين گزارش مطالب و موضوعات در خصوص زمین شناسي و هیدروژئولوژی منطقه مورد مطالعه، معرفي آمار و اطالعات 

عات انتخا  شده، بررسي مد  تیییرات مکاني متییرهای مورد استفاده، بررسي خصوصیات آماری، همبستگي بین آمار و اطال

سازی مهم و اثرگذار بر تعیین محل چاه پمپاژ، تخمین پارامترها و متییرهای مختلف توسط روش کريجینگ و همچنین شبیه

 گهر ارائه شده است. آماری ملتهب در محل معدن گلسازی زمینمتییرها توسط روش شبیه

نشان میدهد که عالوه بر اثرگذاری زونهای گسلي متعددی که در مقیاس بزرگ بر روی محدوده مورد شناسي مطالعات زمین

مطالعه اثر گذار میباشند، در مقیاس محلي و در داخل پیت معدن نیز گسلهای متعددی با عملکردهای مختلف بر روی شرايط 

ز نظر هیدروژئولوژی، مطالعات قبلي انجام شده در گیری حرکت آ  زيرزمیني اثرگذار میباشند. اهیدروژئولوژيکي و جهت

گهر بیانگر وجود دو آبخوان مجزا، شامل آبخوان آبرفتي آزاد و آبخوان محبوس زيرين در محل معدن محدوده معدن گل

غر  میباشد که در نزديکي پیت معدن به خاطر شرق به سمت جنو میباشد. جهت جريان عمومي آ  از سمت شما 

توپوگرافي، جهت جريان به سمت پیت معدن میباشد. بیشترين شیب هیدرولیکي در حاشیه پیت معدن وضعیت خاص 

 مشاهده شده است.

بررسي کلیه آمار و اطالعات موجود در محدوده معدن نشان میدهد که تراکم زماني و مکاني متییرهای مختلف در کل محدوده 

ها بیشتر از خارج پیت ايط خاص معدني و ضرورتهای موجود، ترکم دادهمورد مطالعه يکسان نیست. در داخل پیت به دلیل شر

های انجام شده متییرهای کمي و رقمي شامل سطح آ  زيرزمیني، ضريب قابلیت انتقا ، ضريب میباشد. پس از بررسي

گین از چاههای های انفجاری، برداشت میانذخیره، هدايت الکتريکي، ضخامت آبرفت، سطح آ  زيرزمیني ثبت شده در چاله

ها و های پرکننده درزههای ثبت شده مربوط به گسلها، نوع و کانيو متییرهای توصیفي شامل داده RQDپمپاژ، و مقادير 

اند. بررسي آماری اولیه اين متییرها نشان شدت هوازدگي ثبت شده در چاههای اريب جهت استفاده در طرح انتخا  شده

ی توزيع نرما  میباشند. همبستگي قابل توجهي بین متییرهای سطح آ  زيرزمیني و دبي، میدهد که متییرها عمدتاً دارا

سطح آ  زيرزمیني و هدايت الکتريکي، و دبي پمپاژ و ضريب قابلیت انتقا  مشاهده شده است. درحالیکه بین متییرهای 

ت الکتريکي و دبي پمپاژ رابطه ضخامت بخش آبرفتي و سنگي و دبي پمپاژ، ضخامت آبرفت و هدايت الکتريکي، و هداي

مکاني متییرها  و يا اثر  ها، تیییر در مقیاسههمبستگي قابل توجهي وجود ندارد. اين موضوع میتواند ناشي از تعداد کم داد

 گذاری فرايندی مثل گسلش و زونهای گسلي باشد که در مقادير متییر لحاظ نشده است.

پیت نسبت به محدوده  های سطح آ  در داخلیني بیانگر پیوستگي مناسب دادهبررسي مد  تیییرات مکاني سطح آ  زيرزم

درجه )به ترتیب در جهت جريان و عمود بر  134و  54در دو جهت  (Variogram)خارج از پیت میباشد. مدلهای تیییرنما 
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متر و  333ه همبستگي اند. سطح آ  زيرزمیني در داخل پیت دارای فاصلجهت جريان آ  زيرزمیني( تهیه و ترسیم شده

درجه میباشد.مد  تیییرات مکاني ضريب قابلیت انتقا  در کل محدوده مورد مطالعه  134و 54متر به ترتیب در جهت  533

متر در تمامي جهات میباشد. واريوگرام داده های سطح آ  در چاله های انفجاری و مقدار  4333حاکي از وجود همبستگي 

RQD لیل تراکم مناسب داده ها دارای تضاريس کمي هستند و برای استفاده در مد  های پیش بیني و در چاه های اريب به د

 شبیه سازی از مقبولیت خوبي برخوردار هستند.

استفاده از روش کريجینگ برای تخمین متییرهای مختلف نشان داد که اين روش تنها برای تعدادی از متییرها دارای دقت 

شد. از جمله اين متییرها میتوان به سطح آ  زيرزمیني در کل محدوده مورد مطالعه، هدايت بیني میباالزم برای پیش

در چاههای اريب و اکتشافي و ضريب آبگذری اشاره نمود. ساير متییرها به  RQDالکتريکي میانگین، مقاومت ويژه حقیقي،

 ذاشته شدند.از ادامه تفاسیر کنار گ Cross Validationدلیل دقت کم در روش صحت سنجي 

 :نتايج

های مناسب برای حفاری چاههای پمپاژ بر اساس متییرهای مختلف در تمامي موقعیت های انجام شدهبا توجه به بررسي

سازی ، ضريب آبگذری به دست آمده از شبیهRQDبر روی هم قرار داده شده است. اين متییرها شامل  ARC GISمحیط 

لف با در نظر گرفتن هیستوگرام و بدون در نظر گرفتن آن( و مقادير مقاومت ويژه آماری ملتهب )در دو حالت مختزمین

توانند به عنوان مناطق  میباشد.در بعضي از مناطق اين متییرها با يکديگر همپوشاني مکاني نشان میدهند. چنین مناطقي مي

ن به بخش شرقي پیت که بیشترين میزان پیشنهادی برای حفاری چاههای پمپاژ پیشنهاد گردند. از جمله اين مناطق میتوا

همپوشاني را نشان میدهد اشاره نمود. البته در بعضي از مناطق از جمله در بخش جنو  غربي محدوده مورد مطالعه نیز چنین 

 شود.همپوشاني مشاهده مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


