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  مقدمه
 : گيرد  مي  انجام لي اص  دو هدف  به  رسيدن  براي ، اغلب  آبرفتي  پمپاژ در چاههاي آزمايش

(  ويژه  مجاز، آبدهي  مانند آبدهي  چاه  هيدروليكي  مشخصات تعيين :  نخست
s
Q(موتور    انتخاب  و در نتيجه  بحراني ، آبدهي

 ، و  از چاه برداري  بهره  براي  مناسب پمپ

  و به  مجاور يها مورد پمپاژ و چاه  در چاه  آب  سطح  تغييرات گيري  با اندازه ، كه  آبخوان  هيدروليكي  ويژگيهاي تعيين :  دوم
 . گيرد  مي  پمپاژ وجود دارد، انجام  تعبير و تفسير اطالعات  براي  كه ييها فرمول كمك

   به دستيابي  ، براي  سخت  در سازندهايها روش كاربرد اين.  رسيد  اول  هدف  به توان ، مي  آهكي يها پمپاژ در چاه با آزمايش
  يها در جهت هيدروليكي   و هدايت  زياد تخلخل ، تغييراتها درزها و شكاف  نبودن  يكنواخت  علت ، به  و اين  نيست  كافي  دوم هدف

   منظور محاسبه  به  سخت سازندهاي  پمپاژ در  آزمايش  براي  مشخصي  روش ، تاكنون  دليل  همين به.   است  سنگ  توده مختلف
  دست  به  ضرايب  اين  تعيين  را براي مشخصي   روابط رياضي  بتوان رسد كه  نظر نمي  و به  پيشنهاد نشده  هيدروديناميك يبضرا
 .آورد

  تكتونيكي  دليل ، بهها مكان  و در بعضي  نيست  درست  آهكي  سازندهاي  در همه  تخلخل  يكنواختي  عدم  پديده البته
   اينگونه كه  تر است ، يكنواخت  سنگ  در تودهها درزها و شكاف ، توسعه  شدن  ديگر، مانند كارستي هاييا فرآيند)  ساخت زمين( 

تواند   موارد، مي  در اين هيدروديناميك   ضرايب  محاسبه  براي  متداول يها روش اعمال.  ناميد  آهكي يها آبخوان توان سازندها را مي
 .  باشد  درست تا حدودي

مجاز در    بده  تعيين  براي  معيني ، روش  و تخليه  تغذيه  عوامل  نبودن  و مشخص  شرايط خاص  علت ، به  سخت يدر سازندها
 .  است  نشده  ارائه  آهكي يهاچاه

  ربيتج   بيشتر جنبه  كه  رياضي يها تحليل سري  و يك  پمپاژ دراز مدت يها از آزمايش  با استفاده  كه  شده  راهنما، سعي در اين
  چند آزمايشنًا ضم.  شود  طريق ، ارائه برداري ه مجاز بهر  بده  تعيين  و در نهايت  آبخوان  يك  آبي  پتانسيل  تعيين دارند، براي
  برداري  مجاز بهره  و بده شده  انجام)  شيروان ( و خراسان)  كشار و الوركان(   هرمزگان  در استانهاي  آهكي  در چند چاه  كه درازمدت

 .  استاندارد باشد  مؤثرتر از اين  استفاده  براي  خوبي تواند راهنماي ، مي  است  برآورد شده آنها تا حدودي
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    آهكي يها پمپاژ در چاه  عمليات  انجام راهنماي -1
 

    كارستي  آب  منابع انواع 1- 1

  يهاآبخوان(پوشاند  مي تر طور منظم  را، به نگ س  توده  و تمام تر داشته  با ابعاد كوچك ييها درزها و شكاف  كه ييهاآبخوان 1-1-1
 ). كارستي

  نفوذ است   غيرقابل طور كامل  به  سنگ  توده  و بقيه  بوده  آب  جريان  بزرگ  يا چند مجراي  يك  داراي  كه ييهاآبخوان 1-1-2
 ).  كارستي مجاري(

 .  است ده ياد ش  دو حالت  آنها، ميان  درز و شكاف  وضعيت  كه  كارستي  آب منابع 1-1-3

  منبع  العمل از عكس.   سازندهاست  در اينگونه  آبدهي  و قدرت  شدن  كارستي  وضعيت  تعيين يها از راه  پمپاژ، يكي آزمايش
 نيز   آهكي يهاچاه ، بنابراين.  برد  در سازند پي  و وجود درز و شكاف  كارستي  منبع  پتانسيل  به  تا حدودي توان  پمپاژ، مي  به نسبت
   اطالعات  و تحليل  تجزيه روش  در مورد ، بتوان  آمده دست  به هاي  نتيجه  پمپاژ شوند تا براساس ، آزمايش  متداول يها روش بايد به

   آنها را از نظر روش ، بتوان  آهكي  آب  كشور درمنابع  پمپاژ در نقاط مختلف  آزمايش  تعدادي  از انجام شايد پس. اظهار نظر كرد
 .  نمود  تهيه  خاصي دستورالعمل ،  هر منطقه  كرد و براي بندي ها، دسته  پمپاژ و تعبير و تفسير نتيجه آزمايش

 
    آهكي يها پمپاژ در چاه  آزمايش روش 2- 1

 
    آزمايش مقدمات 1- 1-2

 
  مورد نياز   و تجهيزات  لوازم-   الف

   براساس  پمپ  توربين  نصب  و عمق  آب  سطح  عمق  به  و با توجه  چاه  آبدهي  با ظرفيت ، متناسب  آزمايشي موتور پمپ −
 .  حفاري  در هنگام  آمده  دست  به اطالعات

 .  كار كند  توقف بدون)   ساعت120(روز   شبانه5   بتواند حداقل  باشد كه  بايد در شرايطي  موتور پمپ اين −

 و  اصلي   در چاه  آب  سطح  تغييرات گيري  اندازه ياز، براي تعداد مورد ن  به  الكتريكي ياب  عمق  از قبيل گيري  اندازه وسايل −
   براي صحرايي ، كند اكتيويمتر  چاه  آبدهي گيري  اندازه  ديگر براي  و يا تجهيزات  جت  يا خطكش  مجاور، روزنه يهاچاه

 .pH  گيري  اندازه براي   الزم وسايل و  ، دماسنج ، متر نواريها آزمايش  زمان  كنترل ، كرونومتر براي  چاه  آب  كيفيت بررسي

 .  آزمايش   پمپاژ در طول  و تكنسين آالت  ماشين ، مكانيسين  فني  كارگران  استقرار و سكونت  براي  چادر صحرايي وسايل −

 
    در محل  آزمايشي  پمپ نصب  و   از حمل  قبل  اطالعات آوري  و جمع  بررسي-   ب

  پمپاژ،  آالت  ماشين  و حمل  نظر دستيابي، از  چاه  محل  موقعيت بررسي −

   پمپ نصب   ديگر براي  چاه  فني  و مشخصات  انحراف  جدار و بررسي  قطر لوله ، تعيين  چاه ، عمق  آب  سطح  عمق گيري اندازه −
 ،  بعدي  اشكاالت  بدون آزمايش
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   به  دوردست  به  آب  انتقال  براي  با قطر مناسب  لوله ، تهيه  آزمايش  مدت  پمپاژ در طول  آب  انتقال  مسير و محل بيني پيش −
باً  تقري  رس خاك  وسيله  به  كه  كانالي ، و يا ساختن  احتمالي  تخريب  و هرگونه  مخزن  به  آب  از بازگشت منظور جلوگيري

 كند، و  مي  ديگر هدايت  محل  را به  چاه  و آب  نفوذ شده غيرقابل

   متري500   حداكثر در فاصله  كه  آهكي هاي  چشمه  مجاور و همچنين  و پيزومترهاي ، شخصي برداري ه بهر يها چاه بررسي −
   كانال  يا ساختن اشل   افراد مورد نياز و نصب بيني  و پيش  مناسب گيري  اندازه  محل  و انتخاب؛اند  شده  واقع  آزمايش محل
 .  آزمايش ر طول د  چشمه  آبدهي  و كنترل گيري  اندازه براي

 بايد اوالً ،  است  چاه  در داخل  آب  ديناميك  سطح  و تغييرات  آبدهي گيري  اندازه  پمپاژ، شامل  آزمايش  اصول  چون: يادآوري
،   آب  سطح ييراتتغ   دقيق گيري  اندازه برايياً ثان.  برخوردار باشد  كافي  از دقت  شود كه  انتخاب  طوري  آبدهي گيري  اندازه وسيله
 .  شود  نصب  چاه  بايد در داخل ، پمپ  آبده در كنار لوله)   اينچ1 تا 12 (  با قطر كم  گالوانيزه  لوله يك

 
    مخصوص يها فرم  پمپاژ روي  آزمايش  در هنگام  و آمار مورد لزوم  اطالعات  انتقال-   ج

  الزم  و اطالعات  وسايل  شد، و كليه  نصب  مناسب  و در عمق ر حمل موردنظ  چاه  محل  به  آزمايشي  موتور پمپ كه  از اين پس
 : گيرد  زير بايد انجام ، كارهاي  شده بيني  پيش  از قبل  كه  مشخصي  گرديد، در زمان آوري جمع

  از چاه  متر500 كمتر از   در فاصله  كه  ديگري يها از پيزومتر يا چاه  مجاور، اعم يها و چاه  اصلي  در چاه  آب  سطح عمق −
 .   شود گيري  قرار دارند، اندازه مورد آزمايش

 . شود گيري  باشد، اندازه  اثر داشته  آن  روي  آهكي شود پمپاژ چاه  مي  داده  احتمال  مورد نظر كه  چشمه آبدهي −

 .) شود  كامل11   در صفحه  آن نمونه( پمپاژ   آزمايش  مخصوص برگ −

مجاور،   يها و چاه  اصلي  در چاه  آب ، سطح  امكان  موردنظر، در صورت  چاه  محل  پمپاژ به  تجهيزات  از انتقال  قبل: يادآوري
   در دسترس زماني   فاصله  در اين  آب  سطح  شود تا تغييرات گيري ، اندازه  مناسب يها و در فرصت  آزمايش  از شروع  قبل  ماه يك
 . باشد

 
    چاه  و شستشوي توسعه 2- 1-2

 از  خروجي   آب شود، جريان  مي  و پمپاژ انجام  پمپ  بار در آنها نصب  اولين  براي  حفاري  از خاتمه  پس  كه ييها، چاه  كليطور به
.  خواهد شد  و شفاف صاف طور كامل  به  از چاه  خروجي  آب  پمپاژ، جريان  از مدتي  پس  كه  است  و الي  گل  و داراي ، غيرشفاف چاه

  شناسي  زمين  و ساختمان  حفاري روش  به ، با توجه  آبرفتي يها دارد و در چاه  بستگي  شرايط چاه ، به  مرحله  در اين  الزم زمان
  ، در آبدهيها چاه  در اينگونه  كامل شستشو و توسعه . انجامد  طول  روز به  چندين  است  موارد ممكن ، در بعضي  حفر شده طبقات
 يا در   نفوذ كرده  آبخوان  داخل  به  حفاري  در هنگام  كه اي چسبنده  ريز و ، ذرات  عمل ، زيرا با اين  است آنها بسيار مؤثر نهايي
   علت ، به  آهكي يها در چاه البته. گردند  مي  چاه  سمت  به  از آبخوان آب   طبيعي  جريان  و مانع مانده  باقي  جدار چاه  لوله شبكه

 .شود  مي  انجام  كمتري  و در زمان  است  بسيار ساده  چاه  و شستشوي دارد، توسعه  وجود  سخت هاي در سازند  كه خصوصياتي
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  شروع  كم  دور موتور و با آبدهي ، ابتدا با كمترين ، پمپاژ چاه  مقدماتي يهاگيري  اندازه  و انجام  آزمايشي  پمپ  از نصب پس
  در حدي  و  داشته  بستگي  آزمايشي  و شرايط پمپ  در چاه  آب  سطح  عمق  به،  توسعه  دور موتور در شروع كمترين. شود مي

  سپس.  شود  صاف طوركامل  به  آب يابد تا جريان  مي  دور، آنقدر ادامه اين.  كند  تخليه  را از چاه  بتواند آب  پمپ شود كه  مي انتخاب
 و پمپاژ   با هر توقف يابد كه مي  ادامه  دور تا جايي  شستشو در اين يات پمپاژ، عمل  موتور و توقف  زدن ، با كالچ در چند مرحله

،   آهكي يها، در چاه  مرحله  در اين الزم  زمان.  باشد  و الي  از گل  و بدون  شفاف طور كامل  به  از چاه  خروجي  آب ، جريان دوباره
 شد   در باال اشاره  كه  روشي  همان ، به  توسعه بعدي  موتور، مرحله دور   كردن با اضافه. انجامد  مي  طول  به  ساعت4 تا 3حدود 
  ، با افزايش  عمل  اين؛ باشد  و شفاف  بايد صاف  از پمپ خروجي  موتور، آب  زدن  در هر دور، با كالچ  كه  است بديهي. يابد  مي ادامه

   ممكن  آزمايشي  پمپ  آبكشي ظرفيت(يابد   مي  ادامه آزمايشي  موتور پمپ   و با حداكثر آبدهي  چاه دور موتور تا حداكثر آبدهي
 ). باشد آن  و يا كمتر از  چاه  از حداكثر آبدهي  بيش است

با  معموالً ها چاه گونه  اين  حفاري  چون  است  ساعت24 كمتر از  ، اغلب  آهكي يها در چاه  چاه  و شستشوي  توسعه زمان
 .شود  نمي  استفاده  گل ز گردش ا شود كه  مي  انجام ييهاروش

  طول  به  ساعت24 از   بيش  توسعه  زمان  است  باشد، ممكن  يا مارني  رسي  با طبقات  در تماس  آهكي  آب  منبع  كه در مواردي
 . شود  داده دامها   آب  خروجي  جريان  شدن  و شفاف  صاف  تا مرحله  چاه  و شستشوي  موارد، نيز بايد توسعه گونه در اين. انجامد

 :  شود  زير توجه  نكات ، بايد به  توسعه در طول

 . شود ها مشخص  بر چشمه  مجاور، و همچنين يها پيزومتر و چاه  روي اثر پمپاژ چاه −

 . شود  تعيين  آن  تقريبي  و مقدار افت  از توسعه در هر مرحله)  و حداكثر حداقل (  چاه حدود آبدهي −

 . است    ضروري  در چاه  آب  سطح  و روند افت  از توسعه  در هر مرحله  ديناميك  سطح  شدن  ثابت  زمان  تقريبي كنترل −

  محل  آنها در  تغييرات  تقريبي  و كنترل  توسعه  در طول  آبpH و   حرارت ، درجه  الكتريكي  مقدار هدايت گيري اندازه −
 .موردنظر باشد

 .  پمپاژ است  آزمايش  هرگونه  آماده ، چاه  شده  گفته  اطالعات و نيز برداشت،   چاه  و شستشوي  توسعه  از اتمام پس

 
  پمپاژ  يهاآزمايش 3- 1-2

 
    چاه  هيدروليكي  مشخصات  تعيين آزمايش 3-1- 1-2

(  ويژه   مجاز، آبدهي  مانند آبدهي  چاه  هيدروليكي ، مشخصاتها آزمايش گونه  شد، در اين  نيز اشاره  از اين  پيش طور كه همان
s
Q( ،

   در اين جا كه از آن. آيد مي  دست ، به اي  پله  و برگشت اي  پله  افت يها آزمايش  با انجام  مشخصات اين. شود  مي  تعيين  بحراني و بده
 در  گيري يرد و اندازهگ  مي پمپاژ صورت  مورد  فقط در چاههاگيري ، اندازه  مورد نظر است  اصلي  چاه  هيدروليكي ، مشخصات مرحله
 . ندارد  مجاور ضرورت يهاچاه
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   اي  پله  افت  آزمايش- 

  ، آزمايش اوليه   ارتفاع  به  آب  سطح  برگشت ، براي  ساعت24   حداقل  مدت  پمپاژ به  و توقف  چاه  و شستشوي  توسعه  از اتمام پس
 :شود  مي  زير انجام  صورت  به اي  پله افت

  يابد تا سطح  مي  و آنقدر ادامه  شروع  آزمايشي  موتور پمپ  آبدهي  با حداقل ، آزمايش  الزم  مقدمات  كردن  از آماده پس
 در  آبدهي  و  ديناميك  سطح يهاگيري اندازه.  ناچيز باشد  آن  و يا تغييرات ثابت  اً تقريب  آبدهي  اين  ازاي ، به  در چاه  آب ديناميك

.  خواهد شد انجام )  ساعت  و نيم ربع( بيشتر   با فاصله و سپس)   دقيقه2 يا 1 (  كوتاه  زماني هاي ، با فاصله ش آزماي  اول هاي دقيقه
  ، سطح  ساعت2 يا 1 از  پس ،ها از چاه در بعضي.   است  متفاوت  آهكي يها در چاه  ديناميك  سطح  شدن  ثابت  براي  الزم زمان

   افت  است ، ممكن  آهكي يها از چاه بعضي در.   نيست  زياد محسوس  در هر پله  آبدهي  و تغييراتشود  مي ثابتاً  تقريب ديناميك
  ، آزمايش  آن  جاي  صرفنظر و به اي  پله  افت شود ازآزمايش  موارد، پيشنهاد مي  در اينگونه  يابد كه  ادامه  در هر پله  آب سطح

 . آغاز شود اي  پله برگشت

  تا زماني ، و  شروع  چاه  آبدهي  دور موتور و افزايش  با زيادشدن  بعدي ، پله  مرحله  در اين  ديناميك  سطح شدن   ثابت در صورت
   و يا بيشترين چاه   آبدهي  تا بيشترين  بعدي هاي ، پله  صورت  همين به.   خواهد يافت  شود ادامه  ثابت  دوباره  ديناميك  سطح كه

 .يابد  مي ادامه   آزمايشي  پمپ آبدهي

  خالصه  زير  خواهد شد، در جدول  پمپاژ استخراج يهاگيري  اندازه يها از جدول ، كه  آزمايش  از اين  آمده دست  به هاي نتيجه
  : شود مي
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R.P.M 

 Q  چاه آبدهي

)
hr
m(

3
  

  سطح عمق
ديناميك آب 

D.W.L 
(m) 

   سطح افت  
 s آب

(m) 

   ويژه آبدهي 

s
Q  

)
m

hr/m(
3

  

  ويژه افت 
Q
s 

)
hr/m

m( 3 
  مالحظات 

800  1Q  1D 1s  
1
1

s
Q  

1
1

Q
s    

1000  2Q 2D 2s 
2
2

s
Q 

2
2

Q
s   

1200  3Q 3D 3s 
3
3

s
Q 

3
3

Q
s   

1350  4Q 4D 4s 
4
4

s
Q 

4
4

Q
s   

1500  5Q 5D 5s 
5
5

s
Q 

5
5

Q
s   

  
 



  6

   اي  پله  برگشت  آزمايش- 

   كردن كم  و با  شروع  چاه  آبدهي ، از بيشترين  نخست  در پله  كه  تفاوت  با اين؛گيرد  مي  صورت اي  پله  نيز، مانند افت  آزمايش اين
 .يابد  مي  ادامه  آزمايشي  پمپ  آبدهي ، تا كمترين  بعدي هاي دور موتور در پله

. شود مي ، پمپاژ  چاه  آبدهي  و يا با بيشترين  آزمايشي  پمپ  آبدهي  با بيشترين  چاه شود كه  مي  شروع ي، در شرايط  آزمايش اين
.  باشد پوشي چشم   قابل  آن  يا تغييرات ثابتاً  حداكثر، تقريب  آبدهي  ازاي  به  ديناميك  سطح گردد كه  آغاز مي ، در شرايطي  اول پله

   جدول آنها در برگ   كردن  يادداشت  حداكثر و همچنين  و آبدهي  ديناميك  سطح  دقيق گيري ندازه، با ا  معين  زمان در يك
و )  برگشت ( ديناميك   سطح  و باالآمدن  آغاز شده  اول ، پله  چاه  آبدهي شدن  كم  دور موتور و در نتيجه  كردن ، با كم آزمايش
 از   و پس  است ، كوتاه  شروع لحظات  درهاگيري  اندازه  اين هاي  فاصله  است بديهي. ودش  مي گيري  اندازه طور مرتب  به  چاه آبدهي

 در   ديناميك  سطح  شدن تر از ثابت كوتاه   آن  زمان  اغلب  كه  ديناميك  سطح  شدن ، تا ثابت  عمل اين. شود تر مي  طوالني آن
   است ، ممكن در موارد استثنايي. انجامد  مي طول  به ساعت 3 تا 2، حدود   زمان اين.   خواهد يافت ، ادامه  است اي  پله  افت آزمايش
 . نياز باشد  هر پله  براي  بيشتري زمان

 .يابد مي  ، ادامه  پمپ  آبدهي  تا حداقل  بعد از آن هاي  پله  شكل  همين  و به  بعدي  دور موتور، پله  كردن ، با كم  هر پله در پايان

 زير  جدول  خواهد شد، در  پمپاژ استخراج  آزمايش يهاگيري  اندازه يها از جدول ، كه  آزمايش  در اين  آمده دست به  هاي نتيجه
 :  است  شده خالصه
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  آبدهي  به  نسبت  افت آيد، منحني  مي دست  به اي  پله  يا برگشت اي  پله  افت  از آزمايش ، كهها جدول  اين  داشتن با در دست
 . گردد مي   مشخص  است  از چاه برداري  بهره  مهم  از فاكتورهاي  يكي  كه  مجاز چاه ، آبدهي  ترتيب  اين  و به  شده ترسيم

 :  زير دارد  شرح  چند امتياز به اي  پله  افت  آزمايش  به ، نسبت اي ه پل  برگشت آزمايش
شود  مي  پمپاژ  آبدهي  با بيشترين  چاه  كه ، در شرايطي  توسعه  در خاتمه  وقفه  بدون توان  را مي اي  پله  برگشت آزمايش  -  الف

   اين  براي نتيجه  در؛ باشد  نداشته  نيازي  اوليه  سطح  به  آب  سطح  برگشت  پمپاژ براي  توقف  به  كه  كرد در حالي شروع
 .  خواهد شد  صرف  كمتري  زمان آزمايش

  اي  پله افت   در آزمايش  ديناميك  سطح  شدن  ثابت تر از زمان  كوتاه  مراتب ، به  در هر پله  ديناميك  سطح  شدن  ثابت زمان  -  ب
 . وردار است برخ  بيشتري  از دقت  و در نتيجه بوده
  برگشت   با روش  تا حد امكان  آهكي يها، چاه  هيدروليكي  مشخصات  آوردن دست  به  براي شود كه ، پيشنهاد مي بنابراين

 .  شوند  آزمايش اي پله
  چاه  در  آب  ديناميك  يا حداكثر، سطح  از حداقل  اعم  آبدهي  يك  ازاي  به  است ، ممكن  آهكي يها از چاه در بعضي:  توجه

   الزم ، دقتهاچاه  گونه  در اين  معمولي  روش  پمپاژ به آزمايش.  يابد  ادامه  افت  اين  تا چند روز و چند هفته  كند و حتي افتاً مرتب
  يهارا با روش   آهكي منبع   آبي  پتانسيل طوركلي  و به  مجاز چاه ، آبدهي  آهكي  و ابعاد منبع  چاه  محل  و بايد با بررسي را نداشته

 . كرد  مشخص ديگر تا حدودي
 

   كيه آ  آب  منبع  هيدروليكي يها ويژگي  تعيين يهاآزمايش 3-2- 1-2

 
    ثابت  با بده  افت  آزمايش- 

،  بنابراين. باشد   رسيده  استاتيك  سطح  مجاور، به يها و چاه  اصلي  در چاه  آب  سطح  شود كه  شروع ، بايد در شرايطي  آزمايش اين
   محل  به  آب  كرد تا سطح متوقف )  ساعت48 تا 24حدود  (  الزم  مدت  را به ، بايد پمپاژ چاه  ثابت  با بده  افت  آزمايش  از شروع لقب

ر د.  باشد  داشته  مانده  باقي نرسد و افت   اوليه  محل  به  آب ، سطح  طوالني  مدت  پمپاژ به  با توقف  است  ممكن البته.  برسد اوليه
 .  شود  شروع  ثابت آبدهي  با  افت  پمپاژ، آزمايش  توقف  ساعت72 از   پس  كه  شرايط، بهتر است اين

 مجاورو نيز  يها پمپاژ و چاه  تحت  در چاه  ثابت  آبدهي  يك  ازاي  به  آب  سطح  تغييرات گيري  اندازه  به ، با توجه  آزمايش اين
 . نياز دارد طوالنياً  نسبت  مدت اند، به  ظاهر شده  چاه  در نزديكي  كه هايي  چشمه  آبدهي  تغييرات كنترل

 :  زير را در نظر داشت يهابيني ، بايد پيش  ثابت  با آبدهي  افت  آزمايش  از شروع قبل
  شود،  خواهد شد، مشخص گيري  اندازه  آن  اثر پمپاژ روي  كه  مجاوري پيزومتر يا چاه −
  كنترل   و چگونگي  خواهد شد، مشخص گيري  اندازه  آن  قرار دارد و اثر پمپاژ روي  چاه ر مجاورت د  كه آبي  يا زه چشمه −

  شود،  تعيين  چشمه آبدهي
  باشد،  آماده  و غيره ، كرونومتر، متر نواري ، روزنه ياب  مانند عمق گيري  اندازه وسايل −
   آب شدن  شود تا از جاري  مشخص  مناسب  نفوذ با لوله  غيرقابل انال از ك  آن  و انتقال  از چاه  شده  تخليه  آب مسير خروج −

  شود، و  جلوگيري  آبخوان  به  و نفوذ مجدد آن  سازند آهكي روي
 .   شود  و آماده روز، سرويس  شبانه5   تا حداقل  كار مداوم  براي  آزمايشي موتور پمپ −
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، شير  خروجي   و لوله  سر تخليه شود بين ، پيشنهاد مي  آزمايش  آبدهي داشتن نگه   و ثابت  كنترل ، براي  امكان در صورت :  توجه
 . شود  نصب  مناسب فلكه

   افت  دور موتور كه ، بر اساس  چاه  توسعه  در زمان  آمده دست  به  اطالعات  به  و با توجه  الزم  مقدمات  شدن  از آماده پس
  موتور و  كالچ  با زدن  معين  لحظه  و در يك  شده بيني  پيش  ساعت  و در يك نتخاب ا  باشد، مقدار آبدهي  داشته مناسبي

 : شود  مي  زير انجام  شرح  بههاگيري  و اندازه  شروع  كرونومتر، آزمايش كارانداختن به

    مثال  با عنوان (  كوتاه اني زم هاي  با فاصله  اول هاي  در دقيقه  مجاور، كه  و پيزومترهاي  اصلي  در چاه  افت گيري اندازه −
   است ممكن ،  در اواخر آزمايش گيري  اندازه هاي فاصله. خواهد بود)  ساعت  تا نيم ربع( بيشتر   فاصله  به و سپس)   دقيقه1
 . برسد  ساعت  چندين به

   بين هاي  و يا در فاصله  در چاه  افت گيري  با اندازه  همزمان  است  ممكن كه (  آزمايش  در طول  چاه  آبدهي گيري اندازه −
 .)  باشد  افت يهاگيري اندازه

  صورت   آزمايش  يكبار و تا خاتمه  هر چند ساعت  كه  از چاه  خروجي  آبpH و   الكتريكي ، هدايت  حرارت  درجه تعيين −
   برداشت كامل  تجزيه  براي  نمونه  و يك  ثبت  آن  شد، زمان  مشاهده  آب  در كيفيت ، تغييري  آزمايش اگر در طول. گيرد مي
 . خواهد بود  كافي  آزمايش  و خاتمه  در شروع برداري ، نمونه  عادي در حالت. شود مي

 .  چاه  موجود در مجاورت  يا چند چشمه  يك  آبدهي  تغييرات  و كنترل گيري اندازه −

 وشرايط   آبدهي  تناسب  به  آن  تغييرات  و مشاهده چشمه   آبدهي  دقيق  كنترل  براي  الزم  بايد تجهيزات  آزمايش در طول
 . باشد  شده بيني مظهر پيش

  تعادل   برقراري ، براي  مدت اين.   است  متفاوت  زيرزميني  شرايط آبخوان  به ، با توجه  آبرفتي يها در چاه  آزمايش زمان −
 منظور   به است   شرايط موجود، ممكن  به با توجه. شود  مي در نظر گرفته) روز  شبانه5 (  ساعت120   آهكي  در چاه آبدهي
 .  را بيشتر در نظر گرفت  آزمايش  بيشتر، مدت  اطالعات كسب

  همه   و با بيان  زمان برحسب( پمپاژ   آزمايش  مخصوص ، بايد در برگ  آزمايش  در طول  شده  انجام يهاگيري  اندازه همه −
 . شود تنظيم)   آمده دست  به اطالعات

 
 )  جبران (  برگشت  آزمايش- 

  در چاه   ديناميك  سطح  دقيق  و با كنترل  شده  در نظر گرفته  از قبل  كه  مشخصي ، در زمان  ثابت  با آبدهي  افت  آزمايش در پايان
   مجاور به پيزومترهاي  و  اصلي ه در چا  آب  سطح  برگشت گيري  و اندازه ، پمپاژ متوقف  آبدهي  دقيق گيري  و پيزومتر و اندازه اصلي
   را روي  تغييراتي  ثابت با آبدهي   افت  آزمايش  كه در صورتي.   خواهد گرفت  شد، صورت  اشاره  افت  در آزمايش  كه  ترتيب همان
.  يابد  ادامه  تغييرات  و كنترل گيري  اندازه اينز  ني  برگشت  آزمايش  انجام  باشد، بايد در هنگام  مجاور ايجاد كرده هاي  چشمه آبدهي
   طول  به  ساعت48 تا 24   است  و ممكن  داشته بستگي ها در چاه  آب  سطح  جبران  چگونگي  به  برگشت  آزمايش  زمان مدت

  هاي فاصله. شود ي م  داده  ادامه  هفته  يك  مدت  بههاگيري اندازه  برگردد،  اوليه  وضع  به  آب ، اگر سطح  مدت  از اين پس. انجامد
 .  يا دو مورد در روز خواهد بود  تعداد يك شرايط موجود، به   به  و بسته  نداشته  خاصي  اخير، ترتيب يهاگيري اندازه
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نگيرد،    صورت طور كامل  به  افت  نرسد و جبران  اوليه  سطح  به  زيادي  از مدت  و پيزومترها، پس  اصلي  در چاه  آب اگر سطح
   در برگهاگيري اندازه   همه  و ثبت  برگشت  آزمايش  از پايان پس.  قرار گيرد  مورد بررسي  آن  پمپاژ علت  از آزمايش سبايد پ

   پرونده  در يك  شده  انجام عمليات   گزارش  خالصه  همراه ، به  وابسته يها و جدول  شده آوري  جمع  اطالعات ، مجموعه مخصوص
  هاي  مربوط، نتيجه  نمودارهاي پمپاژ و با رسم   آزمايش  متداول يها از روش با استفاده. شود  مي فسير ارائه تعبير و ت ضبط و براي

 ). است  پيوست  پمپاژ چاه  آزمايش برگ(  آنها اظهارنظر خواهد شد  و درباره  قرار گرفته  مورد تحليل  آمده دست به
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  پمپاژ  آزمايش برگ

 
  :   چاه عمق  : ر تعداد پيزومت   :  پروژه

  :   محل ارتفاع  :  پيزومتر  موقعيت   :   محل نام

  :  گيري  اندازه  نشانه نقطه  ) : r (  پيزومتر از چاه فاصله   :   مالك نام

  :   استاتيك  سطح عمق   :   آزمايش نوع  ) : U.T.M (  چاه شماره

  گيري روش اندازه
  زمان

  دقيقه  ساعت  تاريخ

عمق 
سطح آب 

  )متر(

 Sافت 
ارتفاع   )متر(

اريفيس 
  ) اينچ(

طول پرش 
جت 

  )متر سانتي(

 Qآبدهي 
ليتر بر (

  )ثانيه

افت 
تصحيح 

 Scشده 
   )متر(

t
r2

  

متر مربع 
  بر روز

افت 
باقيمانده 

S′ 
  )متر(

t
t
′

  

مالحظات 
نسبت تبديل 
روزنه دور 

  ...پمپ و 

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

  :كننده  نام آزمايش
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  پمپاژ  آزمايش  وسيله  به  آهكي  آب يها مجاز از مخزن  برآورد برداشت راهنماي -2
  ها چاه درازمدت

 
   ي و سنگ  آبرفتي يها آبخوان مقايسه 1- 2

   سيستم مختلف  يها بخش  بين  و ارتباطهايها از ويژگي  بايد بعضي  از روابط رياضي ، با استفاده  سيستم  يك  مشخصات  تعيين براي
 :   از قبيل1اي  دانه متخلخل   محيطهاي  براي  خاص ييها ويژگي  كردن ، با فرض  زيرزميني يها آب هيدروليك.  باشد مشخص

 ،   مخزن  بودن  و ايزوتروپ همگن −

 ،   هيدروليك  با شيب  سرعت  بودن  متناسب و2 آب  جريان  بودن آرام −

 ، و   ابعاد مخزن  بودن نهايت بي −

 .  يها مخزن  در اين  حفر شده يها از چاه  پمپاژ آب  هنگام  به  آب  جريان  بودن شعاعي −

  در نقاط و  و نفوذپذيري ، تخلخل  محيط متخلخل يكاگر در .   است  شده  مربوط حل  مسائل و موارد ديگر، تا حدودي
   طرف  به شعاعي   صورت  به  آب ، جريان برداري  بهره  هنگام  كه  گرفت  نتيجه توان  شود، مي  فرض  يكنواخت  آن  مختلف يهاجهت
   فراخواهد رسيد كه باشد، زماني  ناسب مت  هيدروليك  با شيب  جريان  سرعت ، وقتي  حالت در اين. كند  مي  حركت  آب  برداشت نقطه
 پايدار قرار خواهد   حالت  در يك آمده  دست  به  و مخروط افت  شده  جبران  چاه طرف  به  آب  توسط جريان  برداشتي  آب ميزان
  يها آبخوان صات دارد، اما مشخ  تئوري جنبه شود و فقط  مي  يافت  ندرت  به  در طبيعت  محيطي  چنين  كه  است درست.  گرفت
 .  دانست  قبول  قابل توان مي  را  مفروضات  و اين  شرايط است  اين  به  نزديك  تا حدودي اي دانه

 توان  و نمي  است  متفاوت  كلي ، شرايط به  كربناته يها سنگ ويژه ، به  سخت  در سازندهاي  آب  منابع  مربوط به در مسائل
 .  دانست  محيطها درست گونه  اين را در مورد  شده  گفته فرضيات 

 
    سنگي  محيطهاي يهاويژگي 2- 2

 :   زير است  شرح كند، به  متمايز مي اي  دانه  متخلخل  را از محيطهاي  آن ، كه  سنگي  محيطهاي  مشخصات ترين مهم

  يهاافق  در  و غيره ي، سخت ، تركيب بندي  از نظر دانه  كه اي  عمده  با اختالفات  رسوبي يها سنگ ويژه  و بههاسنگ 2-2-1
  هاي  توده مختلف  هاي  اليه بنابراين.  باشند  داشته  و ايزوتروپ  همگن  حالت توانند يك  آنها وجود دارد، نمي مختلف
  گيرند، از خود خصوصيات مي قرار...  و  ، فرسايش  تكتونيك  نيروهاي  شامل  مختلفي  تأثير عوامل  تحت ، وقتي سنگي

   و شكسته  داده  نشان خود مقاومت  تأثير نيروها از ها تحت  از اليه  بعضي  كه طوري دهند به بروز مي را  متفاوتي
 ديگر،  از طرف. يابد  مي  كمتر در آنها گسترشهاشكستگي  و  داده  از خود نشان  كمتري  ديگر مقاومت شوند و بعضي مي
 و   را قطع  طبقات  ساختماني وجود آيد، تداوم  به  تكتونيك يهافعاليت  در اثر  است  ممكن  كه اي  عمده جايي جابه
 .دهد كنار يكديگر قرار مي  را  مختلف  با مشخصات هاي اليه

                                                   
1 - Granular 
2 - Laminar 
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   متفاوتي يهاويژگي ،  آن  مختلف يها قرار گيرد، قسمت  فرسايش  تحت  سنگي  سيستم  باال، اگر يك  مطالب  به با توجه 2-2-2
  تواند در اثر جريان باال، مي   و درصد شكستگي  خلوص  با درجه  آهكي  اليه ، يك الطور مث به. دهد  مي از خود نشان

   كه  دهد، در حالي  تشكيل  آب  و ذخيره هدايت   را براي آلي محيط ايده)   يا خورندگي خوردگي (  شيميايي  و فرسايش آب
   اگر اين حال.   را نخواهند داشت  وضعيت اين  هوايي  و  شرايط آب  در همان  متفاوت  ديگر با مشخصات هاي اليه

  يها مخزن  تشكيل شود كه  مي ، مشخص  قرار دهيم  مورد توجه مختلف  يها سنگ شناسي  زمين  تاريخ  را در طول مطلب
 از.. . و  ، نفوذپذيري  تخلخل  شاملها مخزن  مشخصات  كه طوري ، به  برخوردار است ييهاپيچيدگي  ، از چهها در سنگ آب

 .  است  زيادي  اختالف  داراي  و يا حداقل  متفاوت  كلي  ديگر، به  نقطه  به اي نقطه
 

    سخت  در سازندهاي  آب  منابع بررسي 3- 2

  زير، به  در  را دارد كه  و روند خاصي  نبوده  ساده  آنها چندان  شرايط خاص  به ، با توجه  سخت  در سازندهاي  آب  منابع بررسي
 : شود  مي  آنها اشاره نتري مهم

 ،... ارتباط آنها با يكديگر و ، چگونگي گرفتن ، طرز قرار  از نظر جنس  مورد مطالعه  موجود در منطقه يها سنگ بررسي −
  ارتباط آنها با يكديگر،   و تعيين شناسي  زمين يها ساختمان بررسي −
 ها،   اليه  و شيب  منطقه  تكتونيك  به توجه، با   و عمق  جانبي  از نظر گسترش  مخزن  ابعاد هندسي تعيين −
آنقدر  ،  كارستي  منبع  يك  تغذيه  حوضه  است زيرا ممكن( مجاور  يها ارتباط با آبخوان  و نوع  و تخليه  تغذيه  مناطق تعيين −

 مانند  عوامل  عضي وجود ب  علت  به  است ، ممكن  كند و يا برعكس  آبريز تغذيه  از چند حوضه  باشد كه  و وسيع گسترده
 را  كوچكي  باشد و مخزن  شده  قطع  نزديك هاي  در فاصله  نفوذ، ارتباط مخزن  غيرقابل هاي  اليه  يا ظاهرشدن گسل

 ،.)كند مي   را مشخص  آن  آبي  پتانسيل  و در نهايت  آبخوان  يا محدوديت ، گسترش  عوامل  اين  دهد كه تشكيل
را در   پارامترها  اين  كه اي  ويژه يها آزمايش وسيله  به  و نفوذپذيري  تخلخل  شامل آبخوان   هيدروليكي  مشخصات بررسي −

 كند،  مي  تعيين  مختلف اعماق
  مناطق  يا  منطقه  با شرايط هيدروكليماتولوژي  ارتباط آن طور مستمر، و تعيين  به  زيرزميني  آب  سطح  تغييرات بررسي −

 مجاور، و 
 ... و   مخزن  آب  آنها در ارتباط با سطح  آبدهي  موجود و تغييرات هاي شمه چ  آبدهي بررسي −

  مطالعات   اين  شوند، انجام  بررسي  سخت  در سازندهاي  آب  منابع  بايد در روند مطالعات  موارد ديگر كه  و بسياري موارد گفته
  از طرف.   است نگرفته   انجام1 نظامدار  شكل  به  مطالعاتي ين در كشور، چن  تاكنون  كه طوري  به  است  روبرو ساخته را با مشكل

   جديد به  آب  منابع ، شناختهاآبخوان   اين شدن  و بحراني  آبرفتي يها در آبخوان  زيرزميني  آب  از منابع رويه  بي ديگر، استفاده
   در نقاط مختلف  اكتشافي هاي  اخير، با حفر گمانه ياهسال در.   است  بخشيده  را ضرورت  كارستي  در سازندهاي  آب  منابع خصوص

   مثبت  نتيجه  بهها چاه  از اين  تعداد بسياري كه  از آن پس.   است آغاز شده   شناسايي  ابتدايي ، مراحل  مختلف كشور و در سازندهاي
   جامع  مطالعات  تا انجام  شود كه  محاسبه  چگونههاه چا  از اين  درازمدت برداري بهره  مجاز  بده  بود كه  شد اين  مطرح رسيد، آنچه

   مناطق  آب  تأمين يهاريزي  برنامه ، بتواند جوابگوي  نيست  انجام  قابل  نزديك يهاموجود در زمان   امكانات  به  با توجه  كه  منابع اين
 .باشد

                                                   
1 - Systematic 
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    آهكي يها از چاه برداري  مجاز بهره برآورد بده 4- 2

 و   بوده عظيم  بسيار  منابع  اين شد كه  تصور مي ، چنين  آهكي  آب  منابع  كردن  جلوه  و با بزرگ تجربگي  در اثر بي،  اوليه در مراحل
   انتقال  نيز براي هنگفتي  يهاگذاري ، سرمايه  مناطق  در بعضي  شد كه  تفكر، باعث اين.  كرد  از آنها برداشت طور دلخواه  به توان مي
 ها مخزن شد اين  تصور مي  كه هم طور  آن  شد كه ، مشخص  برداشت   از مدتي  پس  متأسفانه ولي.  پذيرد  صورت  از دوردست آب
   قرار گرفت  نگارندگان  مورد توجه  آهكي يهاچاه  از  درازمدت برداري  مجاز بهره  بده  تعيين  مسئله بنابراين.  نيستند  اطمينان قابل

 و   خراسان  در استان  و شيروان  هرمزگان  در استان  كشار والوركال  در مناطق  مدت  طوالني د آزمايش چن و با پيشنهاد و انجام
   انجام  شده  گفته  مناطق اي  منطقه  آب  سهامي يها شركت امور مطالعات   و همكاري  با همت كه (  كاشان  نابر در نزديكي  آهكي چاه
 از   آمده دست  به هاي  نتيجه  از توضيح قبل.  آمد دست  نيز به هايي  و نتيجه گرفت  قرار حليل و ت  مورد بررسي  مسئله اين)  شده
  ، سيستم  آن  به  آيد تا با توجه  ميان  به  بحث  سخت  در سازندهاي  آب يها مخزن  و كيفيت ، ابتدا بايد ازكميت  شده  انجام يهابررسي

 . شود  مجاز بيان  بده  و محاسبه  آزمايش  انجام  چگونگي پس و س  شده  مشخص آزمايش  و محيط انجام

 
    سخت  در سازندهاي  آبخوان مشخصات 1- 2-4

  مختلف  تأثير نيروهاي ها تحت  اليه  اين وقتي.  هستند  افقي  صورت  به  تشكيل ها در ابتداي ، اليه دانيم  مي طور كه همان
  مقابل ها در ، اليه  و ضخامت  نهايي  مقاومت  به بسته. خورند  مي  چين  اصطالح ه و ب  پيدا كرده گيرند، خمش  قرار مي تكتونيك 

  هاي متأثر از اليه   نامقاوم هاي ، اليه ، در نهايت خوردگي دهند و در روند چين  مي  نشان  متفاوتي يهاالعمل  از خود عكس خمش
 .يابند  مي  تغيير شكل مقاوم

   و سپس  بوده  در آنها بسيار كم  پالستيك  يا تغييرشكل  شده ، شكسته  االستيك از تغيير شكل   پس ، اغلب  مقاوم هاي اليه
  گسستگي   راحتي  به  هستند كه اي  عمده  پالستيك  تغيير شكل  كمتر، داراي  با مقاومت هاي  اليه  كه شوند، در حالي  مي شكسته

   است نيز متفاوت   چين  مختلف يها در قسمت  و ايجاد درزه  گسستگي ، چگونگي م مكانيس  بر اين عالوه. افتد  نمي در آنها اتفاق
 با   كه هايي  و درزه محور چين  عمود بر هاي ، درزهها چين  با محور و در دامنه  موازي هاي ، درزه  محور چين  در اطراف  كه طوري به

   سنگ  توده  يك  در كلها شكستگي ميزان  اوالً شود كه  مي ، مشاهده اينبنابر. آيند وجود مي سازند، به  مي  درجه60  يكديگر زاويه
 .  است  متفاوت شناسي  زمين ساختمان   يك  آنها نيز در نقاط مختلف  امتداد و جهتاً و ثاني  نبوده  يكسان مطبق

  هايي اليه گيرد، فقط  قرار مي و شيميايي   فيزيكي  فرسايش  تحت  سنگي  سيستم  يك ، وقتي  شده  گفته  مطالب  به  با توجه حال
  يها مخزن ، تشكيل مناسب  شناسي  زمين يها ساختمان  و در داخل  بوده  آب دهنده توانند انتقال  هستند مي  درز و شكاف  داراي كه
   در مناطقي  فرسايش  قدرت ينهمچن. ماند  دور خواهند  به  عمقي ، از فرسايش  درز و شكاف  بدون هاي  اليه  در واقع؛ را بدهند آب
 عمود  هاي  و درزه  برشي هاي  وجود درزه  دليل  بههاچين  دامنه بنابراين.   باشند، بيشتر است  و متقاطع  متراكم  درز و شكاف  داراي كه

  يها در سنگ طور معمول به،  فرسايش.  بپذيرند  بيشتري و فرسايش   را از خود بهتر عبور داده  آب توانند جريان ، مي بر محور چين
 نيز وجود  پذيري ، انحالل  فيزيكي  بر فرسايش ، عالوه  كربناته يهااما در سنگ كند  مي  عمل  فيزيكي  صورت ، بيشتر به غيركربناته
).   كارست پديده(شود   مي  مختلف هاي  در ابعاد و اندازه  انحاللي  ايجاد حفرات  و سبب است   شيميايي يها فعاليت  حاصل دارد كه
،   نفوذپذيري  يكنواختي  عدم علت زيرا به. شود  آنها ايجاد مي  با شيب ها و منطبق بيشتر در مرز اليه  و غارها،  انحاللي حفرات
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د شو  مي  هستند مواجه  متفاوت  مشخصات  داراي  ديگر كه هاي  با اليه  حل  نفوذپذير و قابل هاي  از اليه پس   وقتي  آب جريان
 مسير   را نيز در همين  انحالل  عمل  كه  است  و طبيعي  داده  ادامه  طبقات  شيب  و در جهت  دو اليه  بين را در فاصله مسير خود

  آب   سطح  ساالنه  در حد نوسانات  عمده  صورت  به  انحالل  ديگر، عمل يها آبخوان  دراز و تشكيل  ساليان با گذشت. دهد  انجام
 .گيرد  مي شود، انجام  مي  جديد وارد مخزن كند و آب  تغيير مي  هرساله كه  زيرزميني

 
    سخت  در سازندهايها آبخوان بندي طبقه 2- 2-4

   تشكيل ييهاآبخوان  برخوردارند، مشابهياً  تقريب  و خصوصيات ، بافت  از جنس  كه هايي  يا توده  اليه  ضخيم در سازندهاي  -  الف
،   باشد يا غيركربناته كربناته  سنگ  كه  از اين ، اعم  خصوصيات  بودن ، از نظر يكسان  سنگي سيستم   چنين در اين. شود مي

 آنها را  توان ، مي  زيرزميني يهاب آ هيدروليك  و از نظر  بوده مشابهاً تواند تقريب  مي  سنگ  توده  در كل  و تخلخل نفوذپذيري
  ييها آبخوان ، چنين  گرفته  كشور انجام  در سطح تاكنون   كه  اكتشافي يها بررسي  به با توجه.  تصور كرد  آبرفت  به شبيه

   برخورد شده  و خوزستان  فارس  در استان  جهرم سازند آسماري  و  چند مورد محدود در زاگرس  و فقط به  شده كمتر ديده
 .  است

 و   كربناته نوع  از  سازندها، چه  در اين  شده  تشكيل يهادر آبخوان.  هستند بندي  اليه  داراي  از نظر خصوصيات  كه ييهاسنگ  -  ب
  اين.  دارد اند جريان كرده  نفوذپذير ايجاد هاي  اليه كه)  ييهازون (  مناطقي  در درون ، آب  غيركربناته يها سنگ  از نوع چه

ها   اليه  شيب  در جهت  آب  مناطق اين در.   است وت متفا كامالً  شرايطي  داراي  قبلي  رديف يها آبخوان  به ، نسبتهاآبخوان
 .كند  مي  تبعيت  زمين  عمومي ، از شيب طور كلي  و به  داشته جريان

ايجاد    شكسته  و مناطقها شوند، در مسير گسل نامگذاري)  مسير عبور آب (  آبراه  با عنوان  بهتر است  كه ييهاآبخوان  -  ج
،   برخوردار است خاصي   از پيچيدگيها آبخوان  اين  شرايط هيدروژئولوژيك  و همچنين  تخليه ل، مح منشاء تغذيه. شوند مي

توانند شرايط  ، مي  است ختيكنوا طور بهاً  تقريب  مناطق  در اين  ايجاد شده هاي  و درزهها شكستگي كه  از نظر اين بنابراين
 . باشند  را داشته  آبرفتي  آبخوان يك

. شود   مشخص  يا مخزن  آبخوان ، ابتدا بايد نوع  سخت  در سازندهاي  آب  منابع  اظهارنظر و بررسي  هرگونه اي، بر بنابراين
  يها حفاري مشخصات ها و  از نتيجه و همچنين...)  و  ساخت ، زمين شناسي چينه ( شناسي  زمين  كار، بايد از مطالعات  اين براي

   و همه طور دقيق به...)   و  آب تزريق ،E-log, NN  نمودارهاي ( پيمايي و چاه) RQD, CR ,…،   حفاري سرعت (  اوليه اكتشافي
 .  كرد  استفاده جانبه

  حدودي  تا توان  را مي  و ج  الف  بندهاي  مربوط به يها آبخوان  شد كه ، گفته  سخت  در سازندهايها آبخوان بندي  طبقه در بحث
   قابل  تا حدوديهاآبخوان   پمپاژ در مورد اين  شده  و شناخته  و روابط معمولها و كاربرد روش  دانست  آبرفتي يها آبخوان  به شبيه

  هاي  ديگر، نتيجه از طرف.  كرد تحليل  پمپاژ،  معمول يها از روش  با استفاده توان  را نمي  بند ب يها آبخوان بنابراين.   است استفاده
   شد، نشان  انجام گيري  و مغزه  اكتشافي يهاچاه  با حفر  كشور، كه  در نقاط مختلف  اوليه تشافي اك يها از بررسي  آمده دست به
   شرايط خاص  دليل ، شايد به  اين اند كه  يافته تشكيل   شكل  اين ، بيشتر به  در ايران  سخت  در سازندهاي  آب  منابع دهد كه مي

 . باشد  ايران  و هوايي  و آب شناسي زمين
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اً  تقريب يهاآبخوان ، بيشتر شرايط  زاگرس  در جنوب  كربناته يها در سنگ  آب يها چاه يها از حفاري  آمده دست  به هاي از نتيجه
   شكل موجود در آنها، به  يها و ساختمان  داشته  وسيعي ، گسترش  مناطق  در اين  كربناته يها، سنگ در ضمن.  را دارد همگن

سازند  (  شرق و شمال)  قم سازند( در مركز   خصوص  و به  در ساير نقاط ايران ولي. اند  يافته  تشكيل  و منظمي هارمونيك
   آب  شديد، منابع  تكتونيك  علت به  كه  بر اين عالوه.  را دارند  بند ب  شرايط آبخوان  كارستي  منابع ، اغلب)  داغ  كپه-هزارمسجد 

 . گيرد  را در بر نمي  زيادي  و حجم  موارد بسيار محدود بوده در اغلب

 
 شوند  حفر مي اي  اليه يها در آبخوان  كه ييها مجاز چاه برآورد بده 3- 2-4

 :  ، بايد موارد زير را در نظر گرفتها چاه گونه  مجاز اين  بده  تعيين براي

  تنها به  ، نه  چاه  در داخل  آب  ستون نبنابراي. كنند  مي آبگذر را قطع)  زون (  يا چند منطقه  يك ، اغلب  شده  حفاري يهاچاه −
 .  مربوط است مختلف)  يهازون (  مناطق  به  بلكه  چاه  مقطع كل

شود،  مي  آبده)  زون (  از منطقه  آب  سطح  افتادن  پايين  باعث  آب  سطح گيرد و افت  قرار مي ، مورد آزمايش  چاه  كه وقتي −
 فقط از تراز  آب  جرياناً ثاني. شود  ايجاد نمي ، مخروط افت) زون (  منطقه  در اين  پاييني ه الي  نفوذناپذيربودن  دليل  بهاوالً

  صداي. شود  مي قطع   چاه  داخل  به  آب فوذناپذير جريان ن يها بخش  مقابل  و از قسمت  شده  ريخته  چاه  داخل باالتر به
 و   را داشته  شده گفته  شرايط  كه  سخت  در سازندهاي  شده اري حف يها از چاه ، در تعدادي  چاه  داخل  به  آب ريزش
 ). بومهن   چاه از جمله(شود   مي  قرار دارد شنيده  زمين  سطح  آنها در نزديك آبده)  يهازون ( مناطق

  ، تعادل آن  با متناسب   هيدروليك  و ايجاد شيب  متفاوت يها با برداشت توان  تنها نمي ، نه  مخروط افت  ايجاد نشدن  دليل به −
   مناطق ريق ط از  باشد كه  آبخواني  طبيعي  با تغذيه ، بايد متناسب  مجاز چاه  فقط بده  ايجاد كرد بلكه  را در چاه  آب سطح

 . دارد  جريان  چاه  طرف  به آبده)  يهازون(

  آبخوان  طبيعي ، بايد تغذيه برداري  مجاز بهره  بده  آوردن دست  به  براي  كه  گرفت  نتيجه توان  شرايط، مي  اين  به با توجه
   اكتشافي يهاچاه...)و  ...  سالهاي (  پمپاژ دراز مدت يها آزمايش  مربوط به  اعداد و ارقام  منظور، با تحليل  اين براي.  شود مشخص 

   مطلب  در ادامه  آن شرح   كه  آمده دست  به اييه ، نتيجه)  خراسان استان ( و شيروان)   هرمزگان استان (  كشار و الوركال مناطق
   روي  شده  انجام يها بررسي موردنظر، سپس  يهاو پمپاژ چاه)  نگاري چاه ( پيمايي ، چاه  حفاري  ابتدا مشخصات در واقع. خواهد آمد

 .  است  شده  ارائههاچاه  از  هريك  مجاز براي  بده  محاسبه  روش  پمپاژ و در نهايت يهاآزمايش

 
   در چند مورد خاصها چاه  مدت  طوالني  آزمايش  بررسي هاي نتيجه 5- 2

 
  كشار   اكتشافي چاه 1- 2-5

 118تا  ،  اينچ22   متري7   تا عمق  متر و قطر آن180   چاه عمق.   است  بندرعباس  غرب  شمال  كيلومتري80، در   چاه  اين محل
   مربوط به اي ماسه  و اي ، قهوه  كرم  رنگ  به  آهك ، از سنگ  شده  حفاري هاي اليه.  ت اس  اينچ8   چاه  و تا انتهاي  اينچ5/17  متري
 .   است  شده  تشكيل  بنگستان گروه
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  با توجه.   است  رسيده  متري5/24   به  حفاري  در پايان  كه  بوده  متري37، در   حفاري  در هنگام  آب  برخورد به سطح
  در اين  نفوذپذير  مناطق  كه  است  شده مشخص)  نگاري چاه(،  پيمايي  چاه  مختلف  نمودارهاي  از انجام مده آ دست  به هاي نتيجه به
 گاما - و گاما  قطرسنجي  ها، بيشتر از نمودارهاي  نتيجه اين.   است  متر بوده100   عمق  متر و نزديك47-37  يها، در عمق چاه

 را در   و تخلخلها سنگ چگالي  ميزان توان  گاما مي- از نمودار گاما  ، با استفاده انيمد  مي طور كه همان.   است  شده مشخص
 درصد و در 18-7 اً متر تقريب47-37  يهاعمق  در  تخلخل  مربوط، ميزان يها از آباك با استفاده.  كرد  محاسبه  مختلف يهاعمق
   چاه يها، ديگر قسمت  نمودار تخلخل  همين  به  با توجه كه   است آوري ياد  به الزم.  درصد برآورد شد25اً  تقريب  متري100  عمق

  شود نيز نشان  مي  نفوذپذير انجام  از مناطق  آب  مقدار تلفات  تعيين براي  كه  آب  تزريق  آزمايش هاي نتيجه.   صفر است  به نزديك
  رود، كه هدر مي  به  متري100   در عمق و بقيه)  متر37-47 ( يي نفوذپذير، باال  درمنطقه  شده  تزريق  درصد از آب40  دهد كه مي

 . دارد  نيز مطابقت  مناطق  اين  تخلخل  با ميزان  مطلب  و اين  بوده  پاييني  منطقه نفوذپذيرتر بودن  نشانگر  مسئله ، اين در واقع

  آورده  زير  در جدول  آن  مختلف  مختصر مراحل  شرح ه شد ك  روز انجام75   مدت  به1367  ، در آذرماه  چاه  پمپاژ اين آزمايش
  :  است شده

  
 

  )متر(تغييرات سطح آب 
  )ساعت(زمان   نوع آزمايش  مرحله

  بده متوسط 
  ) ليتر بر ثانيه(

افت نسبت به 
  سطح اوليه 

  برگشت
  افت باقيمانده نسبت 

  به سطح اوليه 
  -  -  12  7/56  195  افت 

I 
  3/5  7/6  -  -  225  برگشت

  -  -  8/37  1/84  406 افت
 II  25  8/12  -  4/34  1016  اي برگشت پله

  3/6  -  -  -  2924  برگشت

  
  

    الوركال  اكتشافي چاه 2- 2-5

،   اينچ17 /5  متري155   تا عمق  متر و قطر آن201   آن  نهايي  عمق  كه  بوده  بندرعباس  غرب  شمال  كيلومتري250، در   چاه اين
سازند  (  آهك  سنگ متري 90   تا عمق  شده  حفاري هاي  اليه جنس.   است  اينچ11   چاه  و تا انتهاي  اينچ13   متري168  تا عمق
باشد و تا  مي)  سازند كژدمي(   و گلسنگ1 سنگ ، فورش  از مارن  متشكل هايي  اليه  متري151 تا   عمق ، از اين بوده)  سروك
، در   چاه  در اين  آب سطح.  است)  داريان سازند (  آهك  سنگ  و سپس  سنگ  و ماسه  آهك نگ س  متناوب هاي  ابتدا اليه  چاه انتهاي
 .   است  متر بوده4/17   حفاري  متر و در پايان160   حفاري هنگام

                                                   
1 - Siltstone 
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   كه است تر م170 -171 و 160 -165  يها در عمق  چاه  نفوذپذير در اين ، مناطق) نگاري چاه ( پيمايي  چاه هاي  نتيجه براساس

  براي.  شد محاسبه  درصد40 درصد و 10   ترتيب  بهها عمق  در اين  گاما، مقادير تخلخل- نمودار گاما  يها منحني  به با توجه

   چاه متري 20  متر در فاصله 500   عمق  به گيري  مغزه  چاه  حلقه ، يك  سازند داريان  ضخامت  و تعيين  منطقه  بيشتر در اين بررسي

   اين تر بودن  عميق  دليل به.  دارد مطابقت   اكتشافي  با چاه  چاه  اين  محل شناسي  زمين  مشخصات  تمامي  حفر شد كه اكتشافي

   آبده ، مناطق  آن ميسر شد و براساس)  نگاري چاه(  پيمايي  چاه  عمليات  وسيله  متر نيز به200تر از   پايين يها عمق ، بررسي چاه

 . شد متر مشاهده 414 و384، 382، 351، 338، 258، 249  يها عمق در ديگري

 .   است  شده  زير آورده  در جدول طور خالصه ، به  شده  روز انجام53   مدت  به ، كه  چاه  پمپاژ اين آزمايش

  

  

  )متر (  آب  سطح تغييرات

    آزمايش نوع  مرحله
  آزمايش مدت

  )ساعت(

  متوسط بده 

  )ليتر بر ثانيه(
   به  نسبت افت

  اوليه  سطح
  برگشت

 مانده  باقي افت

 سطح  به  نسبت 

   اوليه 

   مالحظات

   پله5در   -  -  90/14  30 – 5/45  347  اي افت پله
I 

   پله4در   67/0  23/14  -  38-0  473  اي برگشت پله

  -  -  57/8  8/42 -2/31  126  افت 

علت اشكاالت تجهيـزات      به

رور پمپاژ بده آزمايش بـه مـ      

  كاهش يافته 

    7/0  87/7  -  -  159  برگشت 

افت و برگشت 

  متناوب 
96  

 9/31رفت 

  برگشت
41/6  83/4  65/1  

 120آزمايش بـا بـده ثابـت        

 سـاعت   12ساعت پمپـاژ و     

  توقف 

II 

افت و برگشت 

  متناوب 
96  

 -9/30رفت 

  برگشت9/31
42/4  71/5  96/0  

 8 ثابت    آزمايش با بده تقريباً   

اعت  سـ  16ساعت پمپـاژ و     

  توقف 

  

  

    شيروان گيري  و مغزه  اكتشافي يهاچاه 3- 2-5

، در ) داغ كپه -، هزار مسجد كرتاسه (  سازند تيرگان  آهكي  در رخنمون گيري  مغزه  چاه  حلقه  و يك  اكتشافي  چاه  حلقه3تعداد 

  چاه.   است  بوده  اينچ17 /5 طر حفاري متر و ق160 -200   اكتشافي يها چاه عمق.   است  شده  حفاري  شيروان  دشت  مياني قسمت
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   رقوم  به ، با توجهها چاه  اين همه  در  آب  سطح عمق.  متر است  ميلي96 -156   متر و با قطرهاي500   عمق ، به گيري مغزه

    يها عمق  چاه داخل   به  آب  جريان  عمده يهامحل ، پيمايي  چاه  مختلف يها آزمايش براساس.   متر است60 آنها حدود  ارتفاعي

   آيد، عمليات  راديواكتيو پيش  سوندهاي  بود براي  ممكن كه ، از نظر خطريها چاه در اين.   متر است173 و 150، 70، 64 -66

وذپذير را  نف  مناطق  تخلخل  ميزان توان ، نمي  دليل  همين  و به  است  شده انجام   حفاري يها سوزن در داخل)  نگاري چاه ( پيمايي چاه

 . كرد  شد، تعيين  محاسبه  قبل يها در چاه كه

  ما بين ) گيري  مغزه چاه( پمپاژ و پيزومتر  يها در چاه  آب  و سطح  شده  انجام طور همزمان  به  اكتشافي  پمپاژ در دو چاه آزمايش

 حدود 1  شماره   پيزومتر تا چاه فاصله (  است  شده  زير ارائه  در جدول طور خالصه ها، به  نتيجه  كه  است  شده گيري  اندازه دو چاه

 ):  متر است400 در حدود 2   شماره  متر و تا چاه130

  

  
  )برگشت(مرحله سوم   )كاهش بده(مرحله دوم   )افت با بده ثابت(مرحله اول 

مدت آزمايش   شماره چاه

  )ساعت(

  بده 

  )ليتر بر ثانيه(

  افت 

  )متر(

مدت 

آزمايش 

  )ساعت(

  بده 

  )يتر بر ثانيهل(

  افت نهايي 

  )متر(

مدت 

آزمايش 

  )ساعت(

  بده 

  )ليتر بر ثانيه(

افت 

  باقيمانده

  )متر(

1  534  4/49  39/5  172  3/35  62/6  1076  -  08/1  

2  534  8/43  11/4  172  1/31  30/4  1076  -  15/1  

  10/1  -  1076  37/4  -  172  21/4  -  534  پيزومتر

  

  

  توان مي  شد،  گفته  و شيروان  كشار، الوركال  اكتشافي يهاچاه)  نگاري چاه ( پيمايي چاه و   حفاري  در مورد مشخصات از آنچه

،   چاه  از كل يعني هستند،) 16  صفحه (  بند ب يهااند از آبخوان  شده  در آنها حفاريها چاه  اين  كه ييها آبخوان  كه  گرفت نتيجه

  نفوذناپذيرند و يا نفوذپذيري  يا اصالً  چاه يها قسمت  دارند و بقيه  و آبدهي بوده   نفوذپذيري  داراي  خاص  يا مناطقي فقط منطقه

 1377 و 1376  در سالهاي.  داد  انجامهاچاه   اين  پمپاژ را براي يها آزمايش  معمول يها روش توان  نمي بنابراين.  دارند بسيار اندكي

   به  نسبت  آب  سطح نوسانات:   مثل  و مواردي قرار گرفت  اي  بسيار گسترده يها مورد بررسيها چاه  پمپاژ اين  آزمايش هاي نتيجه

يابد،   مي  پمپاژ خاتمه شود و عمليات  مي  موتور خاموش  كه هنگامي  و  بده  تغييرات  در هنگام  آبخوان يهاالعمل  پمپاژ، عكس بده

،   از آبخوان  برداشت  حجم  به  نسبت  آب  سطح  افت پيوتر، بررسي كام وسيله  به  آب  سطح  و برگشت  روند افت  معادالت تعيين

 و   متناوب  و برگشت  افت يها در آزمايش مانده  باقي  مقادير افت ، بررسي  برگشت آزمايش   در هنگام  مخزن  جبران  ظرفيت بررسي

   از آبخوان  برداشت  حجم  بين  رابطه بودن  كرد، خطي  توجه از ساير موارد جلب  بيشتر  آنچه  ميان از اين .  قرارگرفت مورد تحليل... 

  : بود   افت  به نسبت
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   )متر ( تاف     )  متر مكعب به (  برداشت جم      كشار چاه
  4300  09/5  
  10140  34/9   
  17070  37/14  
  33500  82/18  
  50860  21/22  
  67300  35/25  
  86300  39/28  
  108200  44/32  

V//D  رابطه 41062047    )  خطي  رگرسيون  روش  وسيله به( آمد   دست به% 97   همبستگي با ضريب =+×−
 .   است  از آبخوان  برداشت حجم = V و  افت = D:   رابطه در اين

 
   )متر ( تاف     )  متر مكعب به (  برداشت جم    الوركال  چاه

  2800  2/7  
  4100  1/8    
  5700  8/9    
  7200  4/11   
  11150  2/13  

V//D  رابطه 41047365  %98   همبستگي با ضريب =+×−
 
  )متر( در پيزومتر  افت   )  مترمكعب (2 و 1   شماره يها از چاه  برداشت  حجم مجموع      شيروان يهاچاه

  24192  13/1   
  50400  89/1   
  80640  56/2   
  100800  02/3   
  141120  71/3   
  181440  21/4  

V//D  رابطه 510951870  %99   همبستگي   با ضريب=+×−
در    برداشت  حجم  به  نسبت  افت  رابطه بودن خطي.   است  شده  آورده1   نمودار شماره ، روي  چاه  هر سه خطوط مربوط به

 تصور  ابل ق  چندان  مخزن  نوع  اين  كه  است  تغذيه  محدود و بدون  يا آبخوان  كه  است  مطلب ، نشانگر اين  شده  گفته يهامخزن
   بيش  از آبخوان رداشتي ب ، بده  شده  پمپاژ انجام يها در آزمايش كه)   طبيعي تغذيه (  است  ثابت  تغذيه  يك  داراي  و يا آبخوان نيست

 .   است  بوده  آن  طبيعي از تغذيه
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 V) حجم برداشت در يك يا چند مرحله(

hr
mQ

3
==

   t) مدت زمان افت و برگشت در يك يا چند مرحله(

  مجاز   بده  محاسبه  و چگونگي  آزمايش  انجام روش 6- 2

  مشخص   آبخوان  طبيعي شوند برآورد كرد، بايد تغذيه  حفر مي  بند ب يها در آبخوان  را كه ييها مجاز چاه  بده  بتوان كه  اين براي

 : شود  زير پيشنهاد مي  ساده  مجاز، دو روش  بده  محاسبه  روش  و همچنين  آزمايش  انجام براي. شود

 
    متناوب  جبران-    افت آزمايش 1- 2-6

،  ، اغلب حالت  در اين. شود پمپاژ مي)   ساعت12   مثال  عنوان به (  ثابت  زمان براي) Q (  ثابت  بده  با يك هچا :   آزمايش روش −

 ايجاد  ، افت  حالت در اين .شود  مي  و پمپاژ متوقف  موتور خاموش  ساعت12   مدت  به سپس.   داشت  خواهيم  آب  سطح افت

   ترسيم  زمان-   افت متري كاغذ ميلي  روي و نتيجه)  روز5  طور مثال به(يابد   مي روز ادامه، چند   عمل اين. شود  مي  جبران شده

  و همچنين)   در هر مرحله  ديناميك سطح( هرروز   پمپاژ براي  ساعت12   در پايان  آب  سطح  نقطه ترين  پايين سپس. شود مي

   و بده  ثابت  آبخوان اگر تغذيه. شوند  مي يكديگر متصل  به جبران  در مرحله)   استاتيك سطح (  آب  سطح  نقطه باالترين

در مورد ( با يكديگر خواهد بود   خط و موازي  صورت  به و استاتيك   ديناميك  در سطوح  باشد، نقاط اتصالي  نيز ثابت برداشتي

   مورد ارزيابي  خطوط موازي  اين  شيب اكنون).   است  بوده  چنين  شده  انجام آزمايش   اين  كه  كشار و الوركال  آهكي يهاچاه

   از ظرفيت  بيش بنابراين.   است  وجود داشته مانده  باقي  افت  در هر مرحله  بود يعني  رونده پايين اگر خطوط. گيرد قرار مي

).   دوم حالت (  است  آبخوان تغذيه   ظرفيت  معادل  باشند، برداشت  خطوط افقي اگر اين).   اول حالت (  است شده   برداشت آبخوان

 باشد و   قرارگرفته  استاتيك تر از سطح  ديگر پمپاژ پايين يها آزمايش  وسيله  به  در چاه  آب ، سطح  آزمايش  اين  از انجام قبل اگر

   حالت  و استاتيك ديناميك  خطوط  است  شود، ممكن  انجام  ديناميك  سطح  از يك  متناوب  و برگشت  افت  آزمايش ابتداي

 و   افت ، آزمايش در هر صورت).   سوم حالت(   است  آبخوان  تغذيه  كمتر از ظرفيت  نشانگر برداشت  خود بگيرند كه  به باالرونده

 در  فقي ا  صورت  به  و استاتيك يابد تا خطوط ديناميك   قدر ادامه  پمپاژ، آن  يا زمان ، بايد با تغيير مقدار بده  متناوب برگشت

 . آيند

  افزايش  پمپاژ را  يا زمان  بده  سوم  داد و در حالت  پمپاژ را كاهش  پمپاژ يا زمان  بده توان  مي  اول  منظور، در حالت  اين براي

 .داد

  برداشت   تصور كرد كه توان  درآمدند، مي  افقي  حالت  به  و استاتيك  خطوط ديناميك كه  از آن پس:  مجاز  بده  محاسبه روش −

 و   افت  آزمايش زمان   به  يا چند مرحله  را در يك  از آبخوان  شده  برداشت  اگر مقدار آب بنابراين.   است  آبخوان  تغذيه معادل

 .  كرد تلقي) Q( مجاز  بده  عنوان  به توان  را مي  آمده دست  به ، بده  نماييم  تقسيم  يا چند مرحله  در يك برگشت
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      جبران و  افت آزمايش 2- 2-6

  آب   سطح  و برگشت  پمپاژ متوقف  و سپس  روز پمپاژ شده10   مدت  به ، حداقل  ثابت  بده  با يك چاه:   آزمايش روش −
  . يابد  مي  ادامه  در چاه  اوليه  آب  سطح  به گيريها تا رسيدن  اندازه اين. شود  مي گيري اندازه

 توسط   مقدارآب  اين  جبران  براي و سپس) V(شود   مي  تخليه  از آبخوان  آب  مقداري روش  در اين:  مجاز  بده  محاسبه روش −
   تصور كرد كه توان مي   از جبران پس. شود  مي  در نظر گرفته  اوليه  سطح  به  آب  سطح  برگشت  براي  الزم  زمان  مدت آبخوان

  تقسيم)   و جبران افت ( آزمايش  زمان  كل ، به  شده  برداشت ر مقدار آب اگ حال.   است  نگرفته  صورت  برداشتي  هيچ از مخزن
 . مجاز خواهد بود  يا بده  طبيعي  تغذيه  همان  آمده دست شود، عدد به

،   است متفاوت   آزمايش  و فقط نوع  يكديگر بوده  به  شبيهاً، تقريب  محاسبه  و چگونگي  بينش ، از نظر روش  شده  گفته دو روش
   انجام  پمپاژ درازمدت آزمايش ،  روش  از اين  آمده دست  مجاز به  با بده  و سپس  شده  انجام  اول  ابتدا روش  كه  بهتر است پس
 . كرد  را با يكديگر مقايسه  دو روش  از اين  ايجاد شده  بده توان ، مي در حقيقت. گيرد

  شيروان  و  كشار، الوركال  آهكي يها پمپاژ چاه هاي ، نتيجه  شده  گفته يها با روش  آهكي يها مجاز چاه  برآورد بده براي
 :   است  شده  آنها اشاره  به طور خالصه  در زير، به  كه  قرار گرفت مورد بررسي

 
  كشار   اكتشافي  مجاز چاه برآورد بده 3- 2-6

  مشاهده   كه همانگونه.   است  شده  داده  نشان2  ره نمودار شما ، روي  چاه  اين  در پمپاژ دراز مدت  آب  سطح  تغييرات چگونگي
 .   است  پمپاژ آغاز شده  دوم  برسد، مرحله  اوليه  سطح  به  آب  سطح كه  از اين  پمپاژ، قبل  اول شود، در مرحله مي

 :با  است  برابر  برداشتي  آب جممقدار ح. شود  مي  استفاده  آزمايش  دوم  مرحله هاي  مجاز، از نتيجه  بده  محاسبه  براي بنابراين

3 متر مكعب)   ليتر بر ثانيه80 متوسط  بده(     افت در آزمايش
1 115000mV = 

3  متر مكعب)   ليتر بر ثانيه32 متوسط  بده(    اي  پله  برگشت در آزمايش
2 121000mV = 

2360001210011500021 متر مكعب   =+=+= VVV 

   t=2600عتسا     گراف از روي

2600 بر ساعت   و يا  مترمكعب25  ليتر بر ثانيه  :  مجاز برابر خواهد بود با   بده بنابراين
236000=Q   

 . است   شده  مشخص3   پمپاژ در نمودار شماره  عمليات  وضعيت  خالصه  كه  گرفته  انجام  پمپاژ ديگري ، آزمايش  چاه  اين براي
 :   است  آمده دست  زير به  شرح  به هايي ، نتيجه  آزمايش  اين  مربوط به يهاگيري از اندازه

   ليتر بر ثانيه73 حدود   عمليات  اين  اول  متوسط پمپاژ در مرحله بده.   است ، خطي  و افت  از آبخوان  برداشت  حجم  بين رابطه
 .   است برداري بهره  مجاز  بيشتر از ظرفيت  خيلي  برداشتي  بده دهد كه مي  ، نشان  رابطه  اين  بودن  و خطي  است بوده

خطوط  شود،  مي  مشاهده  كه همانگونه.   است  شده  انجام  متناوب  و برگشت  افت  آزمايش ، يك  عمليات  دوم در مرحله
   متوسط در اين بده(   از حد مجاز است  بيش  برداشت نشانگر  هستند كه  رونده  و پايين ه بود  موازيباً تقري  و استاتيك ديناميك
 ليتر 53، كمتر از   چاه  مجاز اين بده  شود كه  مي  نتيجه بنابراين).   است  ليتر بر ثانيه53 حدود   پمپاژ و توقف  زمان  به  با توجه مرحله
 .  است بر ثانيه
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285  مجاز
15600=Q

==  مجاز 2580
179000Q

325  مجاز
22500=Q

    الوركال  اكتشافي  مجاز چاه برآورد بده 4- 2-6

   ثابت با بده  پمپاژ جا، مراحل در اين.  شد  آورده  قبل  در صفحات  مختصر آن  شرح  دارد كه  مختلفي ، مراحل  چاه پمپاژ اين  آزمايش
   برداشتي  آب ، ميزان ثابت  بده :   افت در آزمايش). 5 و 4  نمودارهاي(گيرد   قرار مي  مورد بررسي  متناوب  و برگشت  افت و مرحله

 =V 15600  متر مكعب   حدود   ليتر بر ثانيه35 متوسط   با بده  ساعت126 از  پس

    = 235t ساعت   اوليه  آب  سطح  به  و برگشت  افت  آزمايش  كل زمان

   55   بر ساعت  و يا  متر مكعب15  ليتر بر ثانيه   :  بنابراين

  ساعت12  و  ليتر بر ثانيه32   پمپاژ با بده  ساعت12  روزانه، ابتدا در چهار روز و  اه چ  در اين  متناوب  و برگشت  افت آزمايش

   آزمايش؛در هر روز  مانده  باقي  افت  افزايش  يعني  و ديناميك  خطوط استاتيك  بودن رونده  پايين  با مشاهده  پمپاژ، و سپس توقف

   اين  و در پايان  يافت  ادامه توقف   ساعت16 در روز پمپاژ و   ساعت8   مدت  و به  ليتر بر ثانيه32   ثابت در چهار روز ديگر با بده

 و  ، خطوط استاتيك  پاياني شود، در مرحله مي   نيز مشاهده5   در نمودار شماره چنانچه.  شد  داده  پمپاژ خاتمه  عمليات  به مرحله

   متوسط   بده  دوم  و در قسمت ليتر بر ثانيه 16متوسط پمپاژ   ، بده  اول  قسمت در كه  اين نتيجه.  دارند  باال رونده  حالت ديناميك

 شود،  ، آزمايش  ليتر بر ثانيه14 حدود  ، يعني  دو بده  اين با ميانگين   چاه  كه  اگر تصور كنيم بنابراين.   است  بوده  ليتر بر ثانيه11

   گفت توان آيد، مي  مي دست  به  ثابت  با بده  افت  از آزمايش  كه اي  با نتيجه مچنينه آيند و  در مي  افقي  حالت ، به  شده خطوط گفته

 .   است بر ثانيه  ليتر15، حدود   چاه  مجاز اين  بده كه

 
    شيروان  اكتشافي يها مجاز چاه برآورد بده 5- 2-6

  در اين   متناوب  و آزمايش  شده  انجام  و برگشت بت ثا  با بده  افت  صورت به) 2 و 1   شماره يهاچاه (ها چاه  پمپاژ اين عمليات
  :  با   برابراست2 و 1   شماره يها از چاه  برداشت ، مجموع  آزمايش در اين). 6  نمودار شماره (  است  نگرفته  صورتهاچاه

 =V 179000 متر مكعب  

 = t 2580  ساعت     آزمايش  از ابتداي  اوليه  آب  سطح  به  رسيدن  براي  كل و زمان

        4/69   بر ساعت  و يا  متر مكعب3/19  ليتر بر ثانيه  .  برآورد شد  مجاز معادل  بده كه

   درحدود  اي  فاصله  و به2 و 1   شماره يها چاه  در جنوب  واقع3   شماره  چاه  ديگر، روي  در زماني  پمپاژ ديگري آزمايش

   با بده ، كه آزمايش  در اين.   است  مشخص7   در نمودار شماره  زمان  به  نسبت آب   سطح  افت  وضعيت  كه  شده  متر انجام400

 : شد  انجام  ساعت148   مدت  به  در ساعت  متر مكعب152  ثابت

 = V 22500  متر مكعب     از آبخوان  آب  برداشت حجم

   = 325t  ساعت     آمده  دست ه ب  ترسيمي  از روش  كه  اوليه  آب  سطح  به  و برگشت  افت  زمان مجموع

 2/69   بر ساعت   و يا   متر مكعب2/19  ليتر بر ثانيه   : بده

 .   در نظر گرفت  ليتر بر ثانيه20 حدود  توان  را نيز ميها چاه  مجاز اين  بده بنابراين
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