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 چكيده 
ت و های مختلف شرررب، صنعزيرزميني در آبخوانهای آبرفتي برای تامين آب مورد نياز در بخشمنابع آب 

کشاورزی از اهميت بسيار بااليي برخوردار هستند. يكي از مهمترين راهكارهای استفاده پايدار از اين منابع ارزشمند، 

بابليت يق مقادير دب نيازمند شناخت يباشد. مديريت صحيح آبخوانهای آبرفتمديريت صرحيح اين بیي  آبخوانها مي

متاسفانه عليرغم وجود اطالعات آزمايش پمپاژ، الگ حفاری باشد. در اين آبخوانها مي (S( و ضريب ذخيره )Tانتقال )

ها، تقريیاً تمامي دشتهای کشور فابد چنين نوع رسوبات موجود در دشتچاههای اکتشافي، اطالعات ژئوفيزيكي و هم

که به وسرريله تیزيه و تحلي    Sو  Tها مقادير باشررند. عالوه بر اين، در بسررياری از دشررتمي  Sو  Tهای دبيق نقشرره

 باشند. بنابراين، برآورد دبيق مقادير بابليت انتقال واند دارای خطاهای فاحشي ميهای آزمايش پمپاژ ارائه شدهداده

 ست.اضروری يک امری ضريب ذخيره در آبخوانهای آبرفتي 

 آبخوان آبرفتي، مديريت، بابليت انتقال، ضريب ذخيره، آزمايش پمپاژ ها:کليد واژه
 

  مقدمه -1

های آدمایش اسررتداد  اد داد  قابليت انتقال و ضررریذ یرير  برای برای برآورد مقادیر  ترین روشمعتبرترین و متداول

آبخ انهای آبرفتي )آداد، تحت فشررار یا نشررتين و نب د نارارر اسررا  تاسرردانب بب دليع مدش ارر ارت ن   . م[3 ,2 ,1] پمپاژ اسررت

اند. با ااتباهات فاحشي برآورد اد   Sو  T های آدمایش پمپاژ، در بسياری اد آبخ انها مقادیر مجرب برای تجزیب و تحليع داد 

برابر و  05تا بيش اد  Tر بب ط ری نب در یک محدود  ن چک نب تماش رصر یريات رس بات نو و بيش یكسا  هست د، مقادی

در یک نقطب بب ترتيذ  Sو  Tده د. برای مثال در یک محدود  اد داررت مقدار برابر تغييرات نشررا  مي 0555تا بيش اد  Sمقادیر 

 55550/5متر بر رود و  05بب ترتيذ برابر با  Sو  Tای ن تا ن مقدار ای دیگر )در فرایرررلبو نقطرب 0/5متر بر رود و   055برابر برا 

در آنها نقش دارند اد دقت  Sو  Tنب مقادیر ا ند نب بسياری اد محاسبات چ ين ااتباهات فاحشي م جذ مي بدست آمد  است.

 قابع قب لي برر ردار نباا د.

 

 شرح مختصری از مسئله -2

رب برای تجزیب مجمتاسدانب بب دليع مدش ا ارت ن   آبخ انهای آبرفتي )آداد، تحت فشار یا نشتين و نب د نارا اسا  

تباهات با اارر  قابليت انتقال و ضررریذ یرير پارامترهای مهو  های آدمایش پمپاژ، در بسررياری اد آبخ انها مقادیرو تحليع داد 

د  برای های ریاضي تهيب اا ند نب بسياری اد محاسبات بيال ، مدلچ ين ااتباهات فاحشي م جذ مي اند.فاحشي برآورد اد 
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است،   Sو  Tكارهای سرياستي اممال اد  اد س ی مت ليا  ام ر و بسياری اد مطالعاتي نب پایب و اسا  آنها مقادیر آبخ انها، راه

 با مشكع اساسي م اجب ا ند.

 

 راه ح   -3

های نش ر است. برای این در دات  Sو  Tهای یكي اد اقدامات اسراسري برای مدیریت آبخ انهای آبرفتي، تهيب نقشب

های آدمایش پمپاژ انتخاب ا د. یک تيو متخصص آبهای دیردمي ي و مجرب در رص ص تجزیب و تحليع داد  نار الدش اسرت

ين با چ ضرروری اسرت نب تيو م تخذ با اسرتداد  یرحيز  اد اطالمات اردارم د آدمایش پمپاژ بب م  ا  مح ر ایلي نار و هو

  Sو  Tهای دقيق ن ن   رسر بات م ج د در دارتها، نقشبچ ينمک الگ حداری چاههای انتشرافي، اطالمات ژو فيزیكي و هو

 های نش ر را تهيب نمای د.در دات
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