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 چکيده

يکي از ه تونلسازي جريان آب و باال بودن سطح تراز آب زيرزميني در پروژه هاي معدني و سازه هاي زيرزميني از جمل
 بر طرح داشته  در مرحله بهره برداريمسائلي است که مي تواند مشکالت زيادي در حين اجراء و آثار مخرب فراواني

 از طرف آبهاي زيرزميني ؛ کيفيت تونل ميزان فشار وارده بر پوشش  ، بنابراين الزم است محل و مقدار جريان آب. باشد
تجربيات گذشته نشان داده است که پيش بيني . بيني و در طراحي ها لحاظ گرددشيميايي و مدل زهکشي آن پيش 

تعيين کليه عوامل تاثير گذار بر عدم توانايي در  به لحاظ ي سنگ محيطمقدار دقيق نفوذ آب در تونل هاي حفر شده در
؛ ي اطالعاتمحدوديتونل و  با توجه به زمين شناسي مسير ت حاضردرتحقيق .امکان پذير نمي باشد "  معموال آبجريان

 متر از تونل را ۱۰۰۰در بخش آهکي که حدود .  روشي متناسب با اطالعات موجود تشريح مي گردد از تونلدر هر بخش
و در واحد  ) Maillet(شامل مي شود بدليل نبود پيزومتر جهت پمپاژ ميزان آب ورودي از روشهاي بيالن آب و مايه  

 کيلومتر از تونل را شامل مي شود ، بدليل کافي بودن گمانه ها از نظر تعداد ، ۱۷هاي شيلي و اسليتي که حدود 
آزمايشات و موقعيت با استفاده از نتايج آزمايشات لوژن تخمين زده شده است که در ادامه به تجزيه و تحليل آنها 

 .پرداخته مي شود 
 اريسمان کارست ، لوژن ، سطح اساس ، پيزومتر ، ضريب ت: واژه هاي کليدي 

 

 مقدمه 
 نياز به تحليل حركت آبهاي زيرزميني در محدوده مورد  و يا طراحي معادنجهت احداث سازه هاي زيرزميني

 و امكان هر نوع قرار گرفته بررسي مورددر اين تحليل ها بايد رفتار آبهاي زيرزميني منطقه . مي باشد نظر 

                                           
  ـ حسني مهري٢٨هتران ـ پونک خيابان فکوري کوچه هفتم شرقي پالک    •
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 .اث، بهره برداري و نگهداري مورد تجزيه و تحليل قرار گيردتغيير در رفتار و رژيم جريان تاثيرات بر كار احد
كت ربررسي رفتار آبهاي زيرزميني پس از احداث سازه هاي زيرزميني از آن جهت حائز اهميت است كه ح

از آنجا .  در جهتي صورت مي گيرد كه داراي كوتاهترين مسير و بيشترين شيب هيدروليكي باشدره آب هموا
ر سازه زيرزميني مسيري كوتاه با شيب هيدروليكي زياد جهت حركت آبهاي زيرزميني و كه پس از احداث ه

شود، لذا طبيعي است كه خطوط هم  خروج آنها از محيط متخلخل و رسيدن به سطح اساس محلي ايجاد مي
پتانسيل در مرزهاي سازه هاي زيرزميني حفر شده منطبق شود و جهت حركت آب عمود بر اين خطوط 

مسائل فوق در محيطهاي متخلخل صادق است ولي در مورد سازندهاي . ل يعني به طرف سازه باشدپتانسي
سخت مسئله كمي متفاوت است، از آن جهت كه محيط متخلخلي به معناي واقعي كه حركت آب در تمام 

ها و شكافها و ه بلكه در سازندهاي سخت حركت آب در مسير درز. جهات آن صورت گيرد وجود ندارد
اين اصل هيدروليكي كه جهت حركت همواره در جهت شيب هيدروليكي  اپيوستگي ها هدايت مي شود، ولين

 طي طريق كرده و از بيشترين شيب هيدروليكي تبعيت كند ربوده و آب سعي مي كند در كوتاهترين مسي
ين کليه عوامل  به لحاظ عدم توانايي در تعي هاي سنگيمحيطپيش بيني دقيق نفوذ آب در  .تفاوتي ندارد

امکان پذير نيست اما چون مقادير باالي فشار و دبي آب ورودي به تونل در حين تاثيرگذار بر جريان آب 
 الزم است قبل از انجام شده و بايد از محيط کار دور شودمشکل عمده اي محسوب ء و يا محيط معدن اجرا

  آب وروديارهاي مناسب براي مقابله با راهکءطراحي ها تخميني کلي از آن بدست آيد تا در حين اجرا
 .انديشيده شود 

 

   مدل هاي تخمين جريان آب ورودي بداخل عمليات معدني۱
هاي سنگي وجود  در حال حاضر هيچ روش پذيرفته شده اي براي محاسبه ميزان دقيق نفوذ آب در محيط

ي مختلفي توسعه يافته اند که به شرح با استفاده از تجارب بدست آمده از ساير پروژه ها روشهاي عمل. ندارد 
  آنها پرداخته مي شود

 
   روش بيالن آب۱-۱

سيستم گردش آب در کره زمين يک سيستم بسته مي باشد با اين شرايط بين فراسنجهاي اقليمي هر منطقه 
اد شده مي  رواناب ايجR ميزان نفوذ  و I تبخير واقعي ، E بارندگي ، Pرابطه کلي زير برقرار است که در آن 

 .باشد 
)۱                                                                                            (  P = E + I + R 

براي بدست آوردن نتيجه درست بايد پارامترهاي فوق در يک بازه زماني کافي بدقت اندازه گيري و تحليل 
صان اطالعات ، به صرفه نبودن تاسيس ايستگاههاي اندازه گيري و زمان ولي در اکثر موارد بدليل نق. گردند 
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با در نظر گرفتن ميزان نفوذ ، . توسعه يافته اند استفاده مي شود " محدود اجراي پروژه ها از روشهايي که قبال
 مساحت حوضه آبگير و طول تونل يا معدن قرار گرفته در حوضه آبگير ، ميزان آب ورودي قابل محاسبه

 .خواهد بود 
 
  )Maillet(  روش مايه ۱-۲

حني فروكش هيدروگرام نمطالعه مقادير تخليه چشمه اي بعد از تغذيه نزوالت جوي يا بعبارت ديگر بررسي م
جريان چشمه كه بيان كننده تغييرات آبدهي سفره در طول زمان است بنام منحني تاريسمان خوانده مي 

 يا مقدار حداقل B و خاتمه آن نقطه Q0ن و مقدار آبدهي آن بنام  شروع تاريسماAنقطه ) . ۱شکل(شود 
محور افقي تا ريسمان عبارتست از زمان بر حسب روز و محور . باشد آبدهي بوده كه در اغلب موارد خشك مي

  .ي مقدار آبدهي روزانه را بر حسب مترمكعب در ثانيه نشان مي دهددعمو
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ليه طبقاتنمودار تخ : ۱شکل 
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Qt = Qt1+Qt2+Qt3+ ... + Qtn
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Qt1 = Q01.e-a1(t1-t0)

Qt4 = Q04.e-a4(t4-t3)

Qt3 = Q03.e-a3(t3-t2)

Qt2 = Q02.e-a2(t2-t1)

d

 : توان معادله زير را نوشت   براي نمودار تا ريسمان يك چشمه مي )Maillet (طبق نظريه مايه
)۲(                                                                                                         Qt =Q0 . e–a(t-t0) 

  بر حسبآبدهي در لحظه شروع تا ريسمان Q0 ، ثانيهبر  مترمكعب حسببر t آبدهي در لحظه Qt که در آن 
با توجه به .  مي باشد ضريب تاريسمان  aو   روزبر حسببدهي انتخابي آ زمان بين دو  t، مترمكعب بر ثانيه

 روعتحت تاثير آبدهي در ش)  Qt (محاسبه آبدهي در هر لحظه  معلوم بودن ضريب تاريسمان فرمول مايه و
ضريب تا ريسمان از روش تجزيه تحليلي نمودار مايه و بصورت . باشد امكان پذير مي)  t0لحظه   (کشفرو

 و محور عمودي آن لگاريتم آبدهي روزانه بر زنمودار نيمه لگاريتمي بوده كه محور افقي آن زمان بر حسب رو
روي محور مختصات پياده اندازه گيري هاي جمع آوري شده را . باشد حسب مترمكعب بر ثانيه نشان مي 

 .درمي آيد زير نموده و خط مستقيمي از نقاط عبور داده و معادله خط بصورت
)۳                                                                         ( Log Qt = Log Q0 – 0.4343 a(t – t0 ) 

 گيري آبدهي بعد از فصل بارندگي عددي را قرارداده يا اولين اندازه Q0  مي توان براي مقدارaپس از محاسبه 
محاسبه نمود و منحني تغييرات آبدهي چشمه را )  tQ (و براي زمان هاي مختلف مقادير آبدهي آن لحظه را

 .از طريق محاسبه پيدا نمود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]۱[مايه چشمه توسط معادله يک ي تاريسمانمنحن : ۲شکل 
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را كه در طول يك )  t0(ايه مي توان حجم آب ذخيره شده در لحظه شروع تاريسمانبا استفاده از فرمول م
 بر حسب مترمكعب Q  که در آن.دوره بدون تغذيه از چشمه خارج خواهد شد طبق معادله زير محاسبه نمود

  .]۱[ را تا لحظه مرگ چشمه بيان مي دارد)ذخيره ديناميکي  ( حجم آب تخليه شده  V ثانيه بوده و لذا بر
 )۴                                          ( V = 86400 Q0 /a = 86400*[Q01 /a1 +Q02 /a2 + … +Q0n /an ] 

 
   روش آزمايشات تست فشار آب۱-۳

 مناسب ترين مدل  و در ميان درزه هاي مسطح و صفحه اي جريان دارد" آب معموالهمانطوريکه اشاره گرديد
اما عدم امكان تعريف دقيق سيستم . ، جريان ورقه اي در ميان درزه ها مي باشدبراي جريان در توده سنگ

با در نظر . درزه هاي صفحه اي مرتبط با هم، در يك تونل قبل از اجراء باعث عدم كارآيي اين روش مي شود
ه از د، به نظر مي رسد استفادنگرفتن ماهيت اطالعات كه معموالً قبل از اجراي تونل در دسترس مي باش

در تخمين نفوذ آب به  .باشدروشهاي تحليل بر اساس مفاهيم جريان آب در محيط هاي متخلخل مفيدتر 
اين دو مولفه عبارتند از جريان اوليه در . داخل تونل مي توان دو مولفه جريان به سمت تونل را در نظر گرفت

 مدت كه در طي درازوندد و جريان پايدار كه بالفاصله بعد از حفر تونل در سينه كار به وقوع مي پير سينه كا
 دو حالت "براي تخمين جريان آب در حالت پايدار، معموال.  حاكم است  از پروژهزمان اجرا و بهره برداري

جريان قائم زماني صادق است كه منبع تغذيه يا . جريان شعاعي و جريان قائم  مورد توجه قرار مي گيرد
جريان شعاعي آب به سمت تونل همانند جريان . بت، نزديك به تونل باشدحجم زيادي از آب در يك تراز ثا

توان از معادله اي كه براي تخمين جريان در  آب به سمت چاههاي پمپاژ مي باشد و براي تخمين جريان مي
 در واحد طول در هر دو مدل) sq(جريان در حالت پايدار  .اطراف چاهها توسعه يافته است، استفاده نمود

 .از رابطه زير بدست مي آيد برابر و" باتقري
 )۵                                                                                                        (  qs = Fs . K . H 

  تابعي است كه به شرايط مرزي بستگيFs ارتفاع سطح آب و H ، معادل توده سنگ يي تراواK دراين رابطه
  . دارد

گراديان  ، جريان سه بعدي در جبهه كار تونل بعلت جريان آب در جبهه كار بالفاصله بعد از حفاري
.  بيشتر از جريان در حالت پايدار دراز مدت مي باشد ، كاهش ذخيره آب و هيدروليكي باالتر در جبهه كار

 شرايط جريان پايدار دراز مدت كاهش يابد، مقدار جريان ابتدايي در جبهه كار و زمان مورد نياز براي اينكه به
ناشي از اندركنش پيچيده عوامل مختلف نظير تراوايي توده سنگ، ضريب ذخيره، نوسانات سه بعدي تراوايي 

 )Qh ( در جبهه كارهي اولدر عمل مقدار جريان. ماهيت تغذيه و نرخ پيشروي تونل مي باشد، و ضريب ذخيره 
 بر اساس و فاكتور جريان آب در جبهه كار است hF  که در آنابطه زير تخمين زدرا مي توان با استفاده از ر
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توده هاي سنگي تراواتر كه تمايل دارند آب .  دارد٥ تا ١ مقداري بين  از ساير پروژه ها بدست آمدهبتجار
 . بزرگتري دارندhF نمايند، مقدار آزادتر  خود را راحت

 )۶                              (                                                                                Qh = Fh . qs 
 
   روش آزمايشات پمپاژ آب۱-۴

در آزمايشگاه روي نمونه هاي کوچک از دقت کافي ) K(گيري ضريب نفوذپذيري  با توجه به اينکه اندازه
  ضريب ذخيره،) K(وسيع براي تعيين ضريب نفوذپذيري لذا ضروري است در مطالعات ،برخوردار نمي باشد

)S ( و ضريب انتقال)T ( اين روش در ميان روشهاي ديگر جهت . از روشهاي آزمايش پمپاژ آب استفاده شود
البته اين روش پرهزينه تر از ساير . محاسبه آب ورودي به محيط معدن از اعتبار باالتري برخوردار است 

انجام آزمايشات پمپاژ در دو . ن حفرچاههاي پمپاژ و تبديل آنها به پيزومتر مي باشد روشها بوده و الزمه آ
روش بازيافت (  بروشهاي مختلف گسترش پيدا کرده است که بذکر يکي از آنها ،حالت تعادل و غير تعادل

 .اکتفا مي شود ) سطح آب در حالت غير تعادل 
 و برگشت سطح آب به موقعيت اوليه صورت مي گيرد آزمايش چاه بر اساس مدتي پمپاژ و سپس توقف آن

در .  نمايش داده شده است ۳اين موضوع در شکل . گويند  ) Recovery(که به آن آزمايش بازيافت سطح آب 
 ٤٨ گالن در دقيقه پمپاژ شده و پس از ٥٠٠اين شکل منحني برگشت سطح آب در يک چاه که ابتدا با دبي 

 فوت نسبت به سطح ٨عمق سطح استاتيک آب قبل از پمپاژ .  شده است ساعت قطع گرديده نشان داده
 فرض نمائيم و در زمانهاي 't و زمان از لحظه قطع پمپاژ را tاگر زمان شروع پمپاژ را . زمين بوده است 

مختلف پس از قطع پمپاژ عمق سطح آب در چاه مشاهده اي را اندازه گيري کنيم مقادير باقيمانده افت براي 
اگر متوسط افت طي پمپاژ معلوم باشد مقدار بازيافت يا برگشت . قابل محاسبه خواهد بود 't ک از زمانهايهري

در يک دستگاه محور مختصات نيمه لگاريتمي و با داشتن ) 's-s( و 'tبا رسم . قابل محاسبه است ) 's-s(افت 
 .  ل بدست مي آيد با استفاده از فرمول ذي)  T (مقدار قابليت انتقال ) Q(دبي پمپاژ 

 )۷                                                                                               ( T = 0.183Q/( s - s') 
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 ]٢[ آزمايش پمپاژ  :٣شکل 
 

    مدل زهکشي آبهاي ورودي به محيط معدن٢

 وضعيت آب زيرزميني، نفوذپذيري سنگهايي بستگي به و يا سازه زيرزمينيمحيط معدن مقدار آب موجود در 
بايستي توجه داشت كه .  استيمعدنکار  ابعاد همچنين در آنها احداث شده و  معدن و يا سازه زيرزمينيكه

کم ممكن است به قسمتهايي برخورد شود كه ميزان آب آنها  زمان حفر متغير بوده و ميزان آب زيرزميني در
 است قبل از رسيدن ضروري. ناگهاني جريان آب زيرزميني شود ازديادو  کاهش و همين امر سبب شدهزياد  و

آبهاي سطحي نيز ، عالوه بر آبهاي زيرزميني.  تزريق تحكيمي انجام گيرد پرفشار تدابير الزم از قبيلبه نقاط
براي آبکشي ابتدا . وگيري بعمل آيد آنها جل از ورود بايد امكان مي يابند و در حد راه کار معدنيبداخل 

حوضچه اي که گنجايش آن متناسب با حجم آبهاست، احداث و به کمک انواع پمپ ها از طريق خطوط لوله 
ولي شيب بعضي از کارهاي معدني به طرف بيرون و سطح . به مخزن اصلي و يا سطح زمين هدايت مي شود

ب با حجم آب ورودي احداث و از اين طريق به خارج زمين است که در اينحالت جوي هاي مخصوصي متناس
 و در محل هايي كه مسئله ء بر اساس شرايط اجرا)Drains (در مسير تونل سيستم زهكش. منتقل مي شود

زهكش ها در واقع مسيرهاي .  نشت و فشار آب زيرزميني وجود دارد در حين اجراء طراحي و تعبيه مي گردد
برخي از .  هستند كه باعث كاهش فشار نشت آب در تونل ها مي شوندكنترل شده اي براي جريان آب
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زهكش ها در زمان طراحي سازه منظور مي شوند، در صورتي كه برخي ديگر پس از پايان احداث سازه و 
ضخامت اليه هاي زهكش وابسته به نفوذپذيري مواد در دسترس و  .بصورت روش ترميمي بكار مي روند

اغلب زهكشها به همراه فيلتر هستند تا از بسته شدن سوراخ هاي . د كنترل شودمقدار آبي است كه باي
بطور كلي سيستم زهكشي تونل هاي آبي براي  .زهكش و مهاجرت ذرات ريز به داخل زهكش جلوگيري كنند

  . مي گردندذيل طراحيهدفهاي 
 .تونل  آبهاي زيرزميني بر پوشش   از طرف ناشي كاهش فشار*
 نشت مي  تونلعمر تاسيسات در ارتباط با كاهش گراديان فشار و عبور آبي كه از طريق پوشش ازدياد طول *

 . كند
 در شدهاحتراز از خطر سست شدگي سنگها در آب كه باعث از دست دادن استحكام و يا پايداري شيب *

 .شود نتيجه نشت آب در دوره بهره برداري را باعث مي

 )۴و ۳قطعه(ل تونل انتقال آب قمرود   تخمين جريان آبهاي ورودي بداخ۳
با توجه به زمين شناسي متنوع مسير تونل و محدوديت اطالعاتي در بخش هاي مختلف، در هر بخش از طول 

و ) آهک(با توجه به وجود دو واحد کرتاسه . تونل روشي متناسب با اطالعات موجود تشريح مي گردد
 متر در بخش آهکي طي ۱۰۰۰ متري طول تونل، حدود  کيلو۱۸در مسير ) شيل، شيست، اسليت(ژوراسيک 

خواهد شد که ميزان آب ورودي بدليل نبود پيزومتر جهت پمپاژ با استفاده از روشهاي مايه و بيالن آب 
بدليل .  کيلومتر از طول تونل در آن طي خواهد شد۱۷در بخش ژوراسيک که حدود . تخمين زده شده است

ي حفاري شده در طول اين بخش ميزان آب ورودي با استفاده از نتايج تعداد و گسترش مناسب گمانه ها
 .آزمايشات لوژن تخمين زده شده است

 
    تخمين آب ورودي در بخش آهکي۳-۱
    روش بيالن آب۳-۱-۱

در اين تحقيق آمار و اطالعات الزم از طريق سازمان هواشناسي تهيه ولي بدليل نامعلوم بودن ميزان نفوذ در 
ميزان بارش . ي آبگير، نخست فراسنجهاي اقليمي منطقه و از طريق آنها ميزان نفوذ محاسبه گرديدحوضه ها

از طريق ايستگاه هاي هواشناسي موجود در منطقه طرح، ميزان رواناب از طريق اندازه گيري هاي طوالني 
ر ذيل به آن اشاره که د) Turc(مدت موجود بر روي رودخانه قمرود و تبخير واقعي از طريق فرمول تورک 

 بارندگي ساليانه بر حسب mm( ،P( تبخير ساليانه بر حسب Eدر اين فرمول . شده محاسبه گرديده اند
)mm( ، T متوسط درجه حرارت ساليانه بر حسب درجه سانتيگراد و  I عامل مربوط به دماي متوسط ساليانه 

 .هوا مي باشد
 ) ۸                                   (                                                        I = 300 + 25T + 0.05T3 
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  )۹(  
 

 تخمين آب ورودي به تونل قمرود در بخش آهکي به روش بيالن آب : ١جدول

 
 
 
 
 
 )Maillet(   روش مايه ۳-۱-۲

     بدست aضريب تخليه در اين روش کليه اطالعات هيدروليکي قابل مقايسه با اطالعات زمين شناسي از 
بررسي هيدروگرافهاي رسم شده براي چشمه هاي کارستي منطقه نشان مي دهد که منحني . مي آيد

 در واقع اين امر انعكاس تغييراتي است كه طي دوره .فرونشيني هيدروگرافها يک منحني مرکب است 
ني با چند پاره خط يي پس نشاز جايگزين كردن منحني ها. فرونشيني در رژيم چشمه ها بوجود مي آيد

هاي متفاوت بدست مي آيد كه در اين تحقيق محاسبه ذخيره  كوتاه داراي شيب هاي مختلف، ضريب
 تحليل هيدروگراف چشمه هاي كارستي. ديناميكي سفره هاي كارستي بر اين اساس صورت گرفته است

رگ است فرآيند كارستي شدن نسبت  بز"نسبتا) a (د كه در سفره كارستي آبگرم ضريب تخليهننشان مي ده
 ييزك و سرآب هنده گسترش زياددبه دو چشمه ديگر بيشتر گسترش يافته ولي در سفره هاي كارستي 

 ناچيزي دارند ولي يبجز آبخوان كارستي آبگرم ساير آبخوانهاي كارستي ذخير ديناميك .صورت نگرفته است
 آبخوان هاي كارستي داراي "معموال .ش نشان مي دهندهمه آنها در مقابل تغذيه از بارشها به سرعت واكن

كه علت   نسبت به تغذيه از نزوالت جوي حساسيت شديدي نشان نمي دهند،ذخيره ديناميكي بزرگ
نسبت حداكثر به حداقل  . مربوط به گسترش نسبي كارست باشد چشمه آبگرم مي تواند حساسيت سريع 

 امر ناشي از تخليه سريع حجم بزرگي از ذخيره ديناميكي سفره در آبدهي در اين سفره ها نيز باالست كه اين
چشمه ديزك مي توان نتيجه گرفت كه آبخوان كارستي ديزك در   Qmax/Qminبا توجه به . ه استازمان كوت

صورت افزايش نفوذ آبهاي سطحي قابليت گسترش كارست را دارد ولي با توجه به حوضه كوچك آبگير اين 
 .پيشرفت كارست توسعه چنداني پيدا نكرده استکه تيجه گرفت چشمه مي توان ن
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 محاسبه تخليه متوسط و ذخيره ديناميکي چشمه ها  :۲جدول

 
در اين روش حوضه بندي چشمه ها بعلت کمبود و نامناسب بودن گمانه هاي حفاري شده با توجه به 

ارتباط . ناليز نمونه ها انجام شده استاطالعات زمين شناسي سطحي، اندازه گيري دما و دبي چشمه ها و آ
هيدروليکي چشمه آبگرم و رودخانه قمرود با تونل مشخص نيست و نياز به مطالعات تکميلي از قبيل حفاري 

مطالعات انجام شده نشان از مشترک بودن حوضه چشمه ديزک و چشمه سراب هنده با . گمانه و پمپاژ دارد
 . بخش آهکي به روش مايه طبق جدول زير ارائه شده استميزان آب ورودي در. محور تونل دارد

 
 تخمين آب ورودي به تونل قمرود در بخش آهکي بروش مايه : ۳جدول

 
با توجه به اينکه در . با مقايسه روشهاي بيالن آب و مايه اختالف فاحش اين دو روش  مالحظه مي گردد

ده اي حاکم بوده و محاسبات از دقت بااليي روش بيالن آب  بين پارامترهاي هواشناسي ارتباطات پيچي
برخوردار نمي باشند و اينکه حوضه آبگير چشمه ها با حوضه هيدروژئولوژيکي آنها متفاوت است، يعني 

" ولي در روش مايه با توجه به وجود آمار نسبتا. چشمه ها ممکن است از حوضه هاي ديگري هم تغذيه شوند
ه ضريب تخليه و ذخيره ديناميکي چشمه ها، اين روش از دقت کافي دقيق  دبي چشمه ها و امکان محاسب

در نتيجه با توجه . در بين روش هاي مختلف روش پمپاژ آب داراي اعتبار باالتري است . برخوردار مي باشد
 .به موارد فوق نتيجه بدست آمده از روش مايه  در بخش آهکي مورد پذيرش قرار مي گيرد 

ذخيره ديناميکی 
(ميليون متر مکعب)

ضريب تخليه
( a ) 

t
(day)

Qt 
 (m3/s)

Q0
 (m3/s)

سال
مساحت حوضه 

(m2)
نام چشمه

0.39 4.87E-03 124 0.012 0.022 80
5.52E-03 93 0.03 0.05
1.21E-02 91 0.01 0.03
2.19E-02 93 0.037 0.281
2.95E-03 61 0.031 0.037
5.59E-03 124 0.015 0.03
1.13E-03 61 0.014 0.015
5.52E-03 93 0.03 0.05
7.62E-03 91 0.015 0.03

0.859 1.31E-02 123 0.026 0.13 82

0.997

2.191

1.609

1.123

81

82

80

81

ديزک

سرآب هنده

4838746

3536574

طول تونل در بخش آهکی ذخيره ديناميکی مساحت حوضه
(Lit/min/m) (ميليون متر مکعب) (m ) (ميليون متر مکعب) (m2)

1.193 4838746 ديزک
1.197 3536574 سرآب هنده

آب ورودی به تونل

2.394.6

نام چشمه

1000
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 در بخش شيل ، شيست و اسليتي   تخمين آب ورودي ۳-۲
    روش آزمايشات تست فشار آب۳-۲-۱

جريان آب به سمت تونل در حالت پايدار درازمدت بسيار كمتر از مقداري بر اساس تجربيات بدست آمده 
 تخمين زده شده ۵ ه با استفاده از رابط است كه با نفوذ پذيري معادل بدست آمده از تست هاي فشار آب،

اي تجربي بين متوسط جريان آب بداخل تونل در حالت پايدار   رابطه۴شکل فع مشكل در براي ر .است
كه از آزمايشات فشار آب استاندارد با پكر بدست آمده، ) ke(و تراوايي معادل توده سنگ ) qs(درازمدت 

ينكه با توجه به ا. نرمال شده است) H(بر حسب ارتفاع سطح آب ) qs (شکلدر اين . پيشنهاد شده است
شود  بر اين اساس با استفاده از اين  مشكل ديگري محسوب مي  )۱۰( ه با استفاده از رابطFsتعيين مقادير 

الزم بذكر .  معرفي شده را تعيين و مقدار جريان در حالت پايدار را محاسبه نمودFsنمودار مي توان مقادير 
آب به سمت تونل با نتايج آزمايشات ) شدهاندازه گيري (اي تجربي ميان جريان واقعي   رابطه۴شکل است 

تراز . فشار آب انجام شده در گمانه هاي اكتشافي در پروژه هاي مختلف را نشان مي دهد ومبناي تئوري ندارد
 متري باالي كف تونل و تعداد آزمايشات لوژن ۲۰۰آب زيرزميني در واحدهاي ژوراسيك بطور متوسط در 

 . مي باشد۱۱۶انجام شده 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
و تراوايي معادل توده سنگ ) qs(رابطه تجربي ميان متوسط جريان آب در حالت پايدار درازمدت :  ۴شکل 

)ke (۳[در پروژه هاي مختلف[ 
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 )يتيل و اسليبخش ش (در حالت جريان پايدار درازمدتقمرود ميزان آب ورودي به تونل :  ۴ جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "معموال) فاكتور جريان در سينه كار تونل (Fhپروژه هاي مشابه، مقدار بر اساس تجربيات بدست آمده از 
واضح است كه توده سنگ هاي با تراوايي  .مرتبط است) ek( دارد و با تراوايي معادل ۵ تا ۱دامنه اي بين 

يره رات بزرگتر ذخفحجم زيادتري از آب را در ح  ونمودهبيشتر تمايل دارند آب خود را بسيار سريعتر تخليه 
چنانچه فاكتور جريان در سينه كار تونل .  بزرگتر باشدFhهر دو عامل فوق سبب مي شوند مقدار . نمايند

 .تعيين نمود ۶مشخص باشد، مي توان مقدار جريان اوليه را از رابطه 
 

 )يتيل و اسليبخش ش( در حالت جريان اوليه از سينه كار قمرودميزان آب ورودي به تونل:  ۵جدول

 qs (L/min) ∆Qs (L/min) Fh ∆Qh (L/min) (m) طول  (cm/sec)  يرينفوذ پذ
10-4  to  3*10-4 25 3.6 90 2 180 
3*10-4  to  10-3 25 12 300 3 900 

        Qh = 1080 L/min

    مدل زهکشي آبهاي ورودي به تونل انتقال آب قمرود۴
ن است که در اينصورت آبهاي ورودي در اثر تونل ها طوري حفاري مي شوند که شيب آنها يا بسمت بيرو

نيروي جاذبه و از طريق جوي هاي مخصوصي به بيرون منتقل مي شود و يا شيب آنها بسمت سينه کار تونل 



 

 ١٣

١٣٨٣ بهمن ١٤ - ١٢دانشگاه تربيت مدرس، ٨٣-کنفرانس مهندسی معدن ايران

است که در اينصورت آبهاي ورودي بصورت ثقلي در يک چاه و يا حوضچه اي تجمع يافته و از طريق پمپاژ به 
 جهت زهكشي آبهاي محل مخصوصي در کف پوشش بتنيرد مطالعه در تونل مو. بيرون منتقل مي شود

 در مناطق گسله و بخش آهكي بعلت باالبودن هد هيدرواستاتيكي .در زمان ساخت طراحي شده استورودي 
 محل زامكان تراوش آب موجود در زمين اطراف ا وآب و جهت كاستن از فشار وارده بر پوشش بتني تونل

 آب ي ضمن اينكه در بخش آهكي با نصب لوله هاي زهكش امكان زهكشه،شد ها فراهم سگمنتاتصال 
  .به درون تونل فراهم مي شود زيرزميني

 نتيجه گيري
  بنظر مي رسد بخش آهکي در پروژه قمرود از نظر هجوم آب شرايط بحراني تري را داشته باشد، اما بدليل -

ک کيلومتر تخمين زده مي شود امکان پيش عدم وجود گمانه مناسب در اين بخش از تونل که طول آن ي
لذا با توجه به اهميت . بيني ميزان نفوذ آب بداخل تونل با استفاده از روش تست فشار آب ميسر نگرديد 

قضيه، ميزان آب ورودي بداخل تونل از دو روش بيالن آب و مايه محاسبه، ولي بدليل وجود اختالف فاحش 
 .نتيجه بدست آمده از روش مايه مورد پذيرش قرار گرفت در نتيجه، پس از بررسي هاي الزم 

  ۴۶۰۰  بر اساس نتايج بدست آمده از بکارگيري روش مايه، حجم کل آب ورودي به تونل در بخش آهکي -
  ليتر در دقيقه در هر متر ۶/۴ليتر بر دقيقه که با فرض يکنواخت اين حجم آب، دبي ورودي به تونل معادل 

 .د طول تونل خواهد بو
ارائه آرايش مناسب براي گمانه ها نقش اساسي در استفاده از روش تست فشار آب  براي تخمين مقدار   -

توزيع مکاني گمانه ها بايستي بر اساس گسترش واحد هاي زمين شناسي و زونهاي . ورودي دارد  جريان آب
ا اهميت و گسترش طولي خرد شده و گسله طراحي گردد و  تعداد تست هاي فشار آب بايستي متناسب ب

عدم رعايت اين موضوع مي تواند خطاي بسياري را در پيش بيني . واحد هاي زمين شناسي پيشنهاد گردد 
تست هاي انجام شده در سنگ هاي دگرگوني ژوراسيک که در مسير پروژه قمرود رخنمون . ها ايجاد نمايد

سبي برخوردار هستند و لذا امکان بکارگيري اين روش دارند، هم از نظر تعداد و هم از نظر توزيع از شرايط منا
 .براي تخمين جريان آب ورودي بداخل تونل وجود دارد 

  بر اساس نتايج بدست آمده از بکارگيري روش تست فشار آب، حجم کل آب ورودي به تونل در واحد -
 درصد ۵/۳درصد فقط در  ۷۱ ليتر در دقيقه پيش بيني مي شود که از اين مقدار بيش از ۳/۴۸۰۹ژوراسيک 

از طول تونل که منطبق بر زون هاي خرد شده و اطراف گسله هاي اصلي منطقه مي باشد، جريان خواهد 
 ليتر ۶با فرض توزيع يکنواخت اين حجم آب، دبي ورودي به تونل در زون هاي خرد شده، معادل با . داشت

 .در دقيقه در هر متر طول تونل خواهد بود



 

 ١٤

١٣٨٣ بهمن ١٤ - ١٢دانشگاه تربيت مدرس، ٨٣-کنفرانس مهندسی معدن ايران

  در مرحله ساخت جهت زهكشي آبهاي وروديمحل مخصوصي در کف پوشش بتنيد مطالعه در تونل مور  -
بودن هد هيدرواستاتيكي آب و جهت كاستن از   در مناطق گسله و بخش آهكي بعلت باال.طراحي شده است

 ضمن اينكه در شده، ها فراهم سگمنت محل اتصال زامكان تراوش آب موجود ا فشار وارده بر پوشش بتني
 .به درون تونل فراهم مي شود  آب زيرزمينيي آهكي با نصب لوله هاي زهكش امكان زهكشبخش
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