
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

 1387 آبان ماه 9-7دانشگاه تهران  87- دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران

 

 ١

  آب در حين آزمايش پمپاژيکيفرات يي تغيبررس

 گل گهر) ۱(در محدوده معدن شماره 
 ۴ محمد زارع;۳ نسبي سعيد کريم;۲ غالمحسين کرمي;۱سيد محمد حسيني سبزواري

 )saiied83@yahoo.com(  مشاور کوشا معدنيشرکت مهندس ارشد آبشناسي کارشناس ‐۱
 )g.karami@shahroodut.ac.ir( استاديار دانشکده علوم زمين دانشگاه صنعتي شاهرود ‐۲
 )kariminasab@mail.uk.ac.ir ( معدن دانشگاه شهيد باهنر کرمانياستاديار دانشکده مهندس ‐۳

 )Zare@susc.ac.ir(يراز  استاديار بخش علوم زمين دانشگاه ش‐۴

 چکيده

از يك ديدگاه كلي مي توان آن را . سنگ آهن گل گهر منشاء هاي متفاوتي را شامل مي شود) ١(آب زيرزميني در محدوده معدن شماره 
آبهاي در   ه دوم،گرو. در آبرفتها كه امالح محلول آنها به طور نسبي پائين تر است آبهاي سطحي  گروه اول،. دي نمودبه دو گروه تقسيم بن

به منظور مطالعه وضعيت جريان آب زيرزميني در فاصله سالهاي . درزه ها و شكستگيهاي سنگها كه امالح محلول آنها بسيار باال مي باشد
زمايش  تعداد زيادي چاه پمپاژ در محدوده اين معدن حفاري شده است و در اين چاهها آزمايش پمپاژ با دبي ثابت و يا آ ،١٣٨٥ الي ١٣٨٣

از آنجايي كه اين آزمايشها نسبتاً طوالني بوده و با گسترش مخروط افت، آب زيرزميني از نقاط دورتر و . افت پله اي انجام شده است
براي بررسي وضعيت كيفي آب زيرزميني در حين پمپاژ در اغلب اين چاهها خصوصيات اصلي آب . عميق تر اليه آبدار پمپاژ مي شود

 .  اسيديته و درجه حرارت آب اندازه گيري شده است ،)EC(ريكي شامل هدايت الكت
نتايج آناليز داده هاي كيفي آب نشان مي دهد كه منشاء آبهاي موجود در شرق معدن با آبهاي موجود در جنوب آن كامالً متفاوت بوده 

ر در چاه پمپاژ ميزان شوري آب افزايش مي يابد همچنين با افزايش دبي پمپاژ و افت بيشت. است و ارتباطي بين اين دو بخش وجود ندارد
 تقريباً خنثي بوده كه نشاندهنده وجود تركيبات pHدر بخش شرقي معدن .  باال در اعماق مي باشدECكه حاكي از وجود اليه آب شور با 

در .  خنثي ميل كرده استpH، به سمت )بدليل وجود تركيبات گوگردي(كربناتي در سنگهاي منطقه كه عليرغم اسيدي بودن آب منطقه 
 .  به سمت قليايي ميل مي كندpHبخش جنوبي نيز به خاطر وجود تشكيالت آهكي و دولوميتي 

 

 .)pH(اسيديته ، )EC(هدايت الکتريکي  پمپاژ، يهاآزمايش، ينيرزميمعدن سنگ آهن گل گهر، سفره آب ز: يديکلمات کل
 

Evaluating Variations Of Ground Water Quality During Pumping Test  
For Area (1) Gol E Gohar Mine  

Hosseini Sabzevari M., Karami Gh., Karimi Nasab S. And Zare M. 

 
Abstract 
Ground water at Area1 of Gol e Gohar iron ore mine has different origins. It can be divided in two 
groups. The first group, surface waters in alluvial which have relatively lower dissolve solids. The second 
group, waters which are in joints and rocks fractures that have high dissolve solids. In order to study 
ground water flow conditions, a lot of pumping wells have been drilled around this mine and step tests 
and pumping tests have been done during 2004 to 2006 years. Since these tests are extended and by 
drawdown cone expansion, ground waters are pumped from far and dipper the aqueous layers. In order 
to studying the quality of ground water, main water characteristics involve electrical conductivity, pH and 
water temperature have been measured while the wells are pumping. The results of water quality data 
analysis show the origin of waters in mine east had been completely different from the west and there is n,t 
any relation between two parts. Also with increasing of pumping rate and more drawdown in pumping 
wells the water salinity is increased. So it shows salty water layers with high EC in deep parts, in mine east 
pH is neutral nearly carbonate compounds exist in area rocks never else acidate zone water (existing of 
sulfur) tended toward to the neutral pH. For the reason that formation of lime stone and dolomite exist in 
the south section, it was disposed toward to the alkaline. 
 
Keywords: Gol e Gohar iron ore mine, Aquifer, Pumping tests, Electrical conductivity, pH. 
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 مقدمه ‐۱

 يدارا اين معدن .واقع شده استاستان کرمان  کيلومتري جنوب غرب سيرجان در ۵۰معدن سنگ آهن گل گهر در حدود 
آمفيبوليت، :  شامل،الئوزوئيکنگ هاي دگرگوني پکه اين ذخائر در داخل س ، آنومالي با ذخائر معدني مختلف استشش

عهد و توسط آبرفت هاي هاي رسوبي مزوزوئيک و سنوزوئيک قرار گرفته  همراه سنگبه  کوارتز شيست  وگنيس، ميکاشيست
 زير  متري۶۵  حدوددر عمق هم اکنون آن،) ۱( شماره معدنبا توجه به اينکه . حاضر به جز چند رخنمون پوشيده شده اند

 جريان آب زيرزميني به سوي گودال معدني باعث مشکالت باشد،در حال استخراج و بهره برداري مي  منطقهطح ايستابيس
باعث تخريب، زنگ زدگي و خوردگي  (هزينه هاي مربوط به آن شده است عديده اي در رابطه با بهره برداي از معدن و افزايش

 .طالعه اين قسمت از معدن مورد توجه قرار گرفت بنابراين م،)شوددستگاه هاي حفّاري معدن مي
به منظور زهکشي جريان آب زيرزميني و يا ممانعت از ورود آن به داخل گودال معدني، شناخت خصوصيات هيدروديناميکي 

از آزمايش پمپاژ که يکي از  ي، خصوصيات هيدروديناميکتعيينراي ب.  ضروري است کامالًبخش هاي آبرفتي و سنگي معدن
، ]٤[ ، استفاده مي شودکندبدار را منعکس ميآ بزرگي از سفره يک بخش نسبتاًهاست و همچنين تبرترين و متداولترين روشمع
، تعيين ميانگين خواص هيدروديناميکي سفره آبدار براساس داده )درزه و شکافدارسنگي (در سفره هاي آبدار ناهمگن  .]۵[

 در چنين مواقعي، آزمايش ،اري تعداد محدودي چاهک آزمايشي، مشکل و يا غير ممکن استهاي بدست آمده از مغزه هاي حفّ
به همين منظور جهت مطالعه وضعيت . ]٣[ د خوبي از خواص هيدروديناميکي را مشخص نمايهاي نسبتاً تواند تخمينپمپاژ مي
در فاصله سالهاي  ،بررسي خصوصيات هيدروديناميکي سفره آب زيرزميني و تغييرات کيفي آب ،جريان آب زيرزمينيو منشاء 
در دو بخش   کيلومتر مربع٧/١٩ گل گهر به مساحتي حدود )١( شماره معدن محدوده اطراف و داخلدر ، ١٣٨٥ الي ١٣٨٣

ج ي نتايسر عالوه بر بربدين منظور. حفاري شده است چاه پيزومتري و مشاهده اي ٦٦چاه پمپاژ و  ١٦ آبرفتي و سنگي،
 آزمايش پمپاژ ان بامهمز متفاوت هر چاه پمپاژ ي آب در عمق هاي ها نمونه،)افت پله اييا با دبي ثابت و  ( پمپاژيهاشيآزما

 بدست جيبا استفاده از نتاکه . ديه گرديته)  و درجه حرارتpH، يکالکتريت يهدا (ها آنيفيات کي خصوصيريجهت اندازه گ
ن مقاله ين در اي بنابرا.]۲[ ،]۱[  بردي در اعماق پينيرزميت سفره آب زيو وضع آنها ء منشا،نحوه ارتباط آبهابه  توان يمآمده 
 .ج پرداخته شودين نتاي به اي شده است به طور مفصليسع

 بحث ‐۲

عميق اط دورتر و  نسبتاً طوالني بوده و با گسترش مخروط افت، آب زيرزميني از نق پمپاژيآزمايشهاکه مدت زمان از آنجايي 
د اطالعاتي از روند تغييرات وضعيت کيفي نتغييرات کيفي آب در حين انجام آزمايش پمپاژ مي توان تر اليه آبدار پمپاژ مي شود،

 بدين ؛ارائه دهند ، آب از اعماق که در نوع خود کار جديدي مي باشدءسفره آب زيرزميني با گسترش مخروط افت و منشا
 موجود در ين منشاء آبهاييبه منظور تع .گل گهر استفاده گرديد) ۱(في آب محدوده معدن شماره از داده هاي کيجهت 

 ,PW35, PW36, PW37, PW42, A4(در نه حلقه چاه پمپاژ  ينيرزميت سفره آب زي وضعيمعدن و بررسن يامحدوده 
A15, A21, A29, B11 (خصوصيات اصلي آب شامل هدايت الكتريكي  ، شدهيحفار)EC(، ه حرارت آب  اسيديته و درج
سپس نتايج بدست آمده در برابر زمان در يك دستگاه مختصات خطي ترسيم شده و مورد تجزيه و . اندازه گيري شده است

 شده در يارف حيموقعيت چاهها) ١(شکل  .به بررسي نتايج بدست آمده مي پردازيمبحث در ادامه . اندتحليل قرار گرفته
 . دهديگل گهر را نشان م) ١(معدن شماره محدوده اطراف و داخل 
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  سنگ آهن گل گهر و موقعيت چاههاي حفاري شده در محدوده آن۱معدن شماره  ‐١شکل

 در طول انجام آزمايش پمپاژ آب  يتغييرات هدايت الکتريک ‐۳

رات آنها نسبت به زمان يي شد و تغيريه گ موجود اندازيدر هشت چاه پمپاژ در طول انجام آزمايش پمپاژ آب يکيت الکتريهدا
 . مربوط به چهار چاه پمپاژ به عنوان نمونه آمده استي نمودارها)۲(شکل در . ديم گرديش پمپاژ ترسيآزما

 

 
 يهاي مختلف آزمايش پمپاژ در چند چاه پمپاژتغييرات هدايت الکتريکي آب براي زمان ‐٢شکل
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چاههاي پمپاژ مشاهده آب  ينمونه هاگيري هدايت الکتريکي از اندازهم شده ي ترسيو نمودارهابا توجه به نتايج بدست آمده 
کند، به مي قدار هدايت الکتريکي افزايش پيدا با افزايش ميزان افت سطح آب مA21شد که در اکثر موارد به جز چاه پمپاژ 

-تواند حاکي از وجود سفرهفزايش پيدا کرده است، اين ميطوري که هر چه ميزان افت زيادتر شود مقدار هدايت الکتريکي هم ا
گيري در خطاي اندازه. کندهاي با شوري باال در اعماق محدوده معدن باشد که با افزايش عمق ميزان شوري افزايش پيدا مي

دما و فاصله (يطي هم چنين شرايط مح. محاسبه ميزان هدايت الکتريکي به دليل تغييرات زياد آن تحت شعاع قرار گرفته است
از نقطه نظر ميزان هدايت . به طور محسوس بر روي هدايت الکتريکي تأثير نخواهد داشت) گيريگيري و اندازهزماني بين نمونه

هاي جنوب، جنوب غربي و شمال شرقي الکتريکي بايد متذکر شد که مقادير هدايت الکتريکي قسمت شرقي معدن با قسمت
هاي جنوب، جنوب غربي و شمال سمت شرقي معدن داراي هدايت الکتريکي بااليي نسبت به قسمتق(آن متفاوت بوده است 

 ).باشدشرقي آن مي

 

 ش پمپاژي آب در طول انجام آزماpHرات ييتغ ‐۴

 شد و يرياندازه گ در طول انجام آزمايش پمپاژ معدن يدر بخش شرق موجود ي چاه پمپاژسهآب در  pH : معدنيبخش شرق
 ازبخش ن ياواقع در  چاه پمپاژ دو مربوط به ينمودارها) ٣(شکل  در .ديم گرديش پمپاژ ترسي آنها نسبت به زمان آزماراتييتغ

 .به عنوان نمونه آمده استمعدن 

 

 
 )يبخش شرق (ي چاه پمپاژدوهاي مختلف آزمايش پمپاژ در  آب براي زمانpH تغييرات ‐٣شکل

 
اندازه  در طول انجام آزمايش پمپاژ معدن يجنوب غرب موجود در بخش يه پمپاژ چادوآب در  pH:  معدنيبخش جنوب غرب

واقع دو چاه پمپاژ ن يا مربوط به ي نمودارها)٤(شکل در . ديم گرديش پمپاژ ترسينسبت به زمان آزما رات آنهايي شد و تغيريگ
 .به عنوان نمونه آمده است معدن ازبخش ن يادر 

 

 
 )يبخش جنوب غرب (ي چاه پمپاژدوهاي مختلف آزمايش پمپاژ در زمان آب براي pH تغييرات ‐٤لشک
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مقادير که چاههاي پمپاژ مشاهده شد نمونه هاي آب  pHگيري با توجه به نتايج بدست آمده و نمودارهاي ترسيم شده از اندازه
pH به جز چاه پمپاژ ( در اکثر موارد کم و بيش ثابت بوده استB11ست و روند کاهشي در  که در بخش سنگي واقع اpH 

تغييرات بيشتري را نسبت بنابراين  که افت زياد آن ناشي از ميزان قابليت انتقال پائين در اين چاه است، A4دارد و چاه پمپاژ 
گيري اندازه و خطاي حاصل از) CO2بخصوص گاز (و اين تغييرات اندك آن در اثر خروج گاز ) دهدبه ديگر چاهها نشان مي

هم چنين چاههايي که در قسمت شرقي گودال . باشدمي)  مختلف شبانه روزيتهايري توسط افراد مختلف و در ساعگاندازه(
 کمي دارند، در حالي که چاههاي قسمت جنوب، جنوب غربي و شمال شرقي به طور کلي pHاند تغييرات معدني واقع شده

 آب در تمامي چاهها در حد خنثي و کمي pHيادآور شد که بايد در اينجا . دهند آب نشان ميpHتغييرات بيشتري را در 
تواند به دليل وجود تشکيالت  در چاههاي جنوب غربي معدن ميpHمقادير باالتر . باالتر از آن به سمت قليايي شدن است

 . باشدي ميخنثتقريباً  pH ي داراآهکي آن قسمت از معدن باشد در حالي كه قسمت شرقي

 

 ارت آب در طول انجام آزمايش پمپاژتغييرات درجه حر ‐۵

خطاي . شوددهد وليكن روند خاصي را شامل نميدرجه حرارت آب اگر چه تغييرات اندكي در بعضي از چاهها از خود نشان مي
  مختلف شبانه روز و فاصله زماني بين نمونهيتهاگيري در ساعگيري درجه حرارت توسط افراد مختلف، اندازهناشي از اندازه

درجه  الزم به ذكر است كه. تباشند که باعث تغييرات اندك درجه حرارت شده اسگيري آن از عواملي ميرداري و اندازهب
به دليل حفاري بخشي از چاه در (اند و يا تحت تأثير بخش سنگي حرارت آب در چاههايي كه در بخش سنگي حفاري شده

 .شوندرات بيشتري را شامل ميهستند در مقايسه با چاههاي بخش آبرفتي تغيي) سنگ

 

 يجهنت ‐۶

 آبکشي و پمپاژ ،کندهاي زيرزميني ادامه پيدا مي عمليات استخراج از معادن به پائين تر از سطح ايستابي آبروند هنگامي که 
فتي و سفره آب زيرزميني واقع در معدن گل گهر از دو بخش آبر . معدنکاران استاصلي يکي از مشکالت در چنين معادني،آب 

. ضروري مي باشد ينيرزميمطالعه سفره آب ز ،ينيرزمي آب زءسنگي تشکيل شده است، که براي بررسي وضعيت جريان و منشا
نمونه پمپاژ، ش ي و همزمان با انجام آزما آزمايش پمپاژ انجام شده است١٦به همين منظور در دو بخش آبرفتي و سنگي معدن 

 نتايج حاصل از .شدنده يته و درجه حرارت pH، يکيت الکتريز هدايجهت آنال چاه پمپاژ از اعماق مختلف مربوط به نه آب يها
اندازه گيري هدايت الکتريکي چاههاي پمپاژ نشان داد که در اکثر موارد با افزايش ميزان افت سطح آب، مقدار هدايت الکتريکي 

سفره هاي با شوري باال   باشد که حاکي از وجوديفزايش م عميق تر اليه آبدار در اين چاهها در حال ايبه دليل تأثير بخش ها
 آب در تمامي pH همچنين ، را نشان مي دهندي در اکثر موارد تغييرات نسبتاً اندكpHمقادير  .در اعماق محدوده معدن است

ربي معدن مي جنوب غ   در چاههاي pHمقادير باالتر . چاهها در حد خنثي و کمي باالتر از آن به سمت قليايي شدن است
 تقريباً خنثي بوده كه pH ي داراقسمت شرقيتواند به دليل وجود تشکيالت آهکي آن قسمت از معدن باشد در حالي كه 

، به )بدليل وجود تركيبات گوگردي(نشاندهنده وجود تركيبات كربناتي در سنگهاي منطقه كه عليرغم اسيدي بودن آب منطقه 
دهد  در بعضي از چاهها از خود نشان ميرد درجه حرارت آب اگر چه تغييرات اندكيدر مو.  خنثي ميل كرده استpHسمت 

 .) باشندي معدن مياين تغييرات اکثراً در بخش سنگ (شودوليكن روند خاصي را شامل نمي
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 تقدير و تشکر ‐۷

 يرپرست محترم واحد آبشناس   ت محترم امور معدن، س    يريق و توسعه، مد   يت محترم تحق  يري دانم از مد   يان بر خود الزم م    يدر پا 
ن مقالـه   يـ  مربوط بـه ا    يار گذاشتن داده ها   ين مشاور کوشا معدن به خاطر در اخت       يو شرکت مهندس  معدن سنگ آهن گل گهر      

 .مير و تشکر نمايتقد
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