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باشد هاي موجود درمعدن ميبرداري، مشكل زهكشي آبمعادن درحال بهرهبسياري از يكي از مشكالت عمليات استخراجي در

شود. ازطرف ديگر، طراحي الگوهاي حفاري و آتشباري كه مانع عملكرد مناسب تجهيزات استخراج و كاهش راندمان توليد مي

راهنماي مناسبي جهت ارائه  ،دارد كه شناخت رژيم هيدروژئولوژيكي منطقههاي آبدار مشكالت خاص خود را در محيط

گهر نيز مهندسين معدن را  به شناسايي آهن گلباشد. مشكالت موجود در معدن سنگراهكارهاي بهينه در اين زمينه مي

هاي منطقه و ساختارهاي گسلحلي براي زهكشي آن وادار كرده است. عالوه بر مشكل زهكشي، وجود مناطق آبدار و يافتن راه

اكنون مورد مطالعات گهر همآهن گلمعدن سنگ 3گذارد. آنومالي شماره فعال زيرسطحي نيز بر نحوه استخراج تأثير مي

از آغاز عمليات قبل الزم استباشد،  مي 1تفصيلي قرار دارد و ازآنجاكه حضور آب از عمده مشكالت استخراج آنومالي شماره 

زيرزميني، عمق سنگ كف و ضخامت رسوبات، ساختارهاي اين محدوده، روشي اتخاذ شود تا وضعيت آباستخراجي در

خصوص ههاي ژئوفيزيكي الكتريكي و بشناسي و خصوصيات ليتولوژيكي منطقه را با دقت مناسب مشخص نمايد. روشزمين

هاي در بررسي مسائل مربوط به آب جمي بودنها و غيرتهاسرعت باال، كاهش قابل توجه هزينهدليل بهروش ژئوالكتريك، 

اند. قبولي ارائه دادهو درعمل نيز نتايج قابل گيرندمورداستفاده قرار مي، بسيار شناسي و غيرهزيرزميني، تعيين ساختارهاي زمين

روش ژئوالكتريك را كارگيري هگهر، امكان بآهن گلمعدن سنگ 3روباره آبرفتي و توپوگرافي هموار زمين در آنومالي شماره 

دراين منطقه و تفسير  ژئوالكتريكهاي رسد با انجام برداشتنظر ميلذا بهآورد. حتي در فراتراز محدوده اين آنومالي، فراهم مي

 منطقه دست يافت.شناسي ساختارهاي زمين و هاي زيرزمينيآببا نتايج بتوان به اهداف موردنظر درارتباط

 

 نتايج حاصله:

ها در يك منطقه معدني ممكن است مشكالت زيادي درحين شناسي مانند سيستم گسلزميني و ساختارهاي زمينهاي زيرآب

شناسي قبل از هاي زيرزميني و ساختارهاي زمينبررسي وضعيت آب وجود آورند. بنابراين،كاري بهعمليات استخراج يا معدن

گهر كه درحين استخراج است، گل 1آب زيرزميني در معدن شماره  الزامي است.امري كاري در يك منطقه، آغاز عمليات معدن

كه در مرحله اكتشاف تفصيلي قرار گهر آهن گلمعدن سنگ 3در محدوده آنومالي شماره  مشكالت بسياري را پديد آورده است.

گيري نشده است. ها اندازهههاي متعدد، سطح آب در هيچكدام از اين چاهاي بسيار باال و حفر گمانهدارد، عليرغم صرف هزينه

در هنگام استخراج، مشابه مشكالت  3هاي زيرزميني در آنومالي شماره شود كه مشكالت ناشي از وضعيت آببيني ميپيش

آميز هاي پايين روش ژئوالكتريك و كاربرد موفقيتباتوجه به هزينهو حتي حادتر از آن باشد.  1وجود آمده در معدن شماره به

يابي به اهداف هاي هيدروژئولوژيكي و مهندسي، با انجام مطالعات ژئوالكتريك در اين ناحيه، ضمن دستدر بررسياين روش 

  شد. ها انجامتوجهي در وقت و هزينهجويي قابلمورد نظر، صرفه
 

 

 

 

 

 


