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چکیده
منطقه معدنی مس درهزار در فاصلللهی  01کیلومتری شلللالغرب ش ل ر سللیر ان در اسللتان کرمان ارار داردد در این تحقی
تحلیل سری زمانی بارش و سطح ای ستابی در چاه ای م شاهدهای انجام شده ا ستد به دلیل عدم پلپاژ آب زیرزمینی در محدوده
معدن ،تغییرات سطح ای ستابی تن ا تحت تاثیر نو سانات بارش و رودخانه دایلی منطقه ا ستد در سریهای زمانی سطح ای ستابی
محدودهی معدن طی دوره زمانی  1321-29روندهای خطی نزولی یا کاهشی دیده میشوندد هلچنین مؤلفهی فصلی با دوره تناوب
 12ماهه در سریهای زمانی ماهانه بارش و سطح ایستابی مشاهده می شود که ناشی از تغییرات سالیانه شرایط االیلی استد تأخیر
زمانی بین اثر بارش بر سطح ای ستابی علدتاً بین  1تا  2ماه متغیر میبا شد و این تأخیر زمانی در محدودهی نوب شرای پیت تا
یک سال افزایش یافته ا ست و احتلاالً زونی با تراوایی ب سیار کم در این ا سلت و ود داردد تاخیر زمانی پا سخ سطح ای ستابی در
چاههای م شاهدهای ن سبت به تغییرات مکانی بار هیدرولیکی چاههای م شاهدهای مجاور در مقابل طول فا صله مکانی م ستقیم بین
چاهها نشللان میدهد هلبسللتگی اوی بین آن ا و ود ندارد .در وااع پاسللخ بللربهی سللطح ایسللتابی به تغییرات بار هیدرولیکی در
آبخوان سنگی منطقه ،چندان وابسته به طول فاصله مکانی بین چاههای مشاهدهای نیست و احتلاال ارتباط هیدرولیکی در منطقه از
طری زونهای با تراوایی باال انجام میشودد هلچنین تعداد تأخیرهای زمانی کلتر از  1ماه در هر چاه مشاهدهای ،در مقابل متوسط
تأخیر زمانی آن ،نشان میدهد در شلال و نوب پیت ،کلترین تأخیر زمانی در پاسخ به تغییرات سطح ایستابی و بیشترین تعداد
تأخیر زمانی کلتر از  31روز م شاهده می شودد بنابراین زونهای با تراوایی باال احتلاال در ا سلت شلال و نوب پیت ارار دارند و
مکانهای مناسب ت حفر چاه های زهکشی معدن تشخیص داده شدد در ن ایت بر مبنای مدل سه بعدی لیتولوژی ،زون تراوای
حاصللل از هوازدگی در ارتفاع  2011تا  2011متر باالتر از سللطح دریا ،منطب با ارتفاع سللطوا تراوش ،در منطقه گسللترش یافته
استد
واژههای کلیدی :آب زیرزمینی ،آنالیز سری زمانی ،تأخیر زمانی ،سطح ایستابی.

هزینههای حفاری و انفجار ،کاهش راندمان تولید ماده معدنی،

-9مقدمه
یکی از مسائل م م در عللیات استخراج معادن به خصوص

کندشدن عللیات حلل و بارگیری مادهی معدنی ،ایجاد خوردگی

در ب ره برداری از مواد معدنی در زیرسطح ایستابی ،ورود آب

در اسلتهای فلزی ماشینآالت معدنی و آلودگیهای

زیرزمینی به محدودهی معدنکاری استد از م مترین مشکالتی

زیستمحیطی اشاره کردد هلچنین و ود آب در معادن عالوه بر

که در اثر و ود آب در معادن ایجاد میشود؛ میتوان به افزایش

مزاحلتی که در عللیات استخراج ایجاد میکند؛ یکی از
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پارامترهای م م در ناپایداری دیوارهها میباشدد شناخت کافی از

فعالیتهای معدنکاری ،هجوم آبهای زیرزمینی به محدوده

منشأ و رژیم آبهای زیرزمینی در اطراف معدن و ویژگیهای

استخراج ماده معدنی (پیت معدن) محتلل خواهد بودد از این رو

هیدرولیکی الیههای زمینشناسی ،در کنترل آبهای زیرزمینی

شناسایی مناط تراوا و مسیر حرکت آب ای زیرزمینی در این

ورودی مؤثر استد بنابراین در راستای طراحی سیستم زهکشی

محدوده نقش م لی در راستای تعیین محلهای مناسب حفر

یک معدن شناسایی مناط تراوا و ناتراوا اهلیت بسزایی داردد به

چاه های پلپاژ و انجام عللیات زهکشی خواهد داشتد بنابراین

منظور کنترل ریان آب ورودی به پیت معدن و انلایی

هدف از انجام تحقی حابر شناسایی حدود مکانی و ارتفاعیی

ت زهکشی معدن الزم است تا مناط تراوا را

مناط با نفوذپذیری باال (زونهای تراوا) با کلک تحلیل سری

چاههای پلپاژ

شناسایی نلودد بدین منظور از روشهای مختلفی در شناسایی

زمانی بارش و سطح ایستابی میباشدد

زونهای تراوا استفاده میشودد م لترین روشهای مرسوم انجام

-2مواد و روشها

آزمون ای پلپاژ و نفوذپذیری لوژان میباشدد هرچند این

منطقهی مورد مطالعه

آزمونها ،دای ترین راه برای تعیین تراوایی توده سنگ است ،اما

در منطقه معدنی درهزار سیر ان واحدهای سنگی از ائوسن

چون هزینهبر هستند ،در مطالعات مقدماتی میتوان از روشهای

تا کواترنری و ود داشته و فعالیت های رسوبی و ماگلاتیسم در

کم هزینه استفاده نلود و مناط با پتانسیل تراوایی بیشتر را

طول این فاصله زمانی در منطقه دیده میشودد واحدهای سنگی

شناسایی کرد و سپس در محلهای شناساییشده آزمونهای

آتشفشانی -رسوبی (پیروکسن تراکی آندزیت ،تراکی بازالت،

نفوذپذیری و پلپاژ انجام داد تا بلن ب ینهسازی تعداد چاهها،

بازالت ،توف و آذر آواریها) به سن ائوسن به عنوان سنگ میزبان

نشان

مس پورفیری درهزار ،در منطقه بیشترین گسترش را دارند (شکل

ان در راستای شناسایی

)1د سنگهای نفوذی در ناحیه بیشتر به صورت تودههای

زونهای تراوا با استفاده از روشهای مدلسازی (یانگ و هوانگ،

نیلهعلی بوده که با دایکهای متعددی به سن الیگومیوسن

2119؛ زو و هلکاران2112 ،؛ هوانگ و هلکاران2112 ،؛ دینگ

اطع شده استد ترکیب سنگ شناختی این دایکها بیشتر از نوع

و هلکاران )2110 ،تحلیل سری زمانی (ژانگ و لوپز2112 ،؛

دیوریت پورفیری و دیابازی است و کانیهای سولفیدی مس به

سااهو و هلکاران ،)2112 ،آزمون پلپاژ (عصاری و محلدی،

ندرت در آنها دیده میشودد

 ،)2119زمین آمار (عصاری و محلدی2119 ،؛ عصاری و

منطقه درهزار دارای تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای

محلدی1322 ،؛ نخعی و هلکاران ،)1329 ،ژئوفیزیک (تروایانف

سرد و خشک استد نزدیکترین ایستگاه هواشناسی به این منطقه،

و هلکاران )2112 ،و هیدروشیلی (ژانگ و هلکاران2113 ،؛

ایستگاه مس سرچشله است که بارش سالیانه این منطقه را

انشاهی و زارع2119 ،؛ احلدی و

حدود  291میلیلتر ،روزهای یخبندان را  90روز ،حداال حرارت

هلکاران2112 ،؛ سان و هلکاران2111 ،؛ هوانگ و هلکاران،

 10در ه زیر صفر در آذر و دی ماه ،حداکثر حرارت حدود 30

2112؛ سیاوش حقیقی و هلکاران1320 ،؛ ناصری و هلکاران،

در ه در تیرماه و اختالف دمای سردترین ماه سال با گرمترین

 )1323انجام شده استد

ماه حدود  01در ه سانتیگراد گزارش کرده استد میزان رطوبت

منطقه معدنی مس درهزار در فاصلهی تقریبی 01کیلومتری

نسبی در حدود  13درصد گزارش شده استد آب سطحی منطقه

شلال غرب ش ر سیر ان و  11کیلومتری نوب معدن مس

شامل یک رودخانه دایلی است که از وسط توده اصلی درهزار

سرچشله (شکل  )1در استان کرمان وااع شده استد این معدن

میگذرد و توده اصلی درهزار را به دو اسلت شرای و غربی

در حال حابر در مراحل اولیه باطلهبرداری است و به زودی وارد

تقسیم کرده استد عالوه بر و ود چشله های دائلی در فصول

فاز ب رهبرداری از منابع معدنی خواهد شدد بنابراین به سبب

پر آب (اواخر زمستان و ب ار) چشلههای فصلی نیز در این ناحیه

هزینههای مربوطه کاهش یابدد بررسی پیشینه تحقی
میدهد مطالعات زیادی در ایران و

صحرایی و سامانی2111 ،؛
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پدیدار میشوند که آب بیشتر آن ا به این رودخانه میریزد

سطح ایستابی به صورت ماهانه طی دوره زمانی 1321-29

( انشاهی و مالی)1329 ،د در محدودهی معدن  21حلقه چاه

برداشت شده و دادههای روزانهی بارندگی طی دوره زمانی -20

مشاهدهای و ژئوتکنیکی حفر شده است (شکل )2د عل چاه ها

 1321ثبت شده استد

بین  90تا  211متر متغیر است و کل لوله دار مشبک میباشدد

شکل  -9موقعیت معدن دره زار سیرجان در نقشه زمین شناسی منطقه (برگرفته و ویرایش شده بر اساس نقشه  9/911111شیت پاریز
(دیمیتریویچ و همکاران))9191 ،

است مؤلفههای روند و تناوب حذف شوندد در اللروی زمان

مبانی تحقیق و روش کار
هر سری زمانی شامل دو مؤلفه علده ،مؤلفههای تعیینی و

سریهای زمانی بر اساس تابع خودهلبستگی توصیف میشوند

مؤلفه تصادفی است (چتفیلد)1222 ،د مؤلفههای تعیینی شامل

و برای بررسی ارتباط بین دو سری نیز از تابع هلبستگی متقابل

مؤلفه روند و مؤلفه تناوبی هستندد مؤلفه روند معلوالً با ترسیم

یا تأخیری و رگرسیون استفاده میشود (لی .)2111 ،هلبستگی

نلودار سری زمانی ،همچنین نلودار هلبستگینگار آن،

تأخیری دروااع هلبستگی بین دو سری زمانی است که در طول

اابلتشخیص استد برای تعیین مؤلفه روند بهصورت کلی

محور زمان نسبت به یکدیگر ابجا شدهاندد توابعی که برای

میتوان از برازش توابع خطی و یا غیرخطی به سری زمانی

بررسی ارتباط تأخیری به کار برده میشوند؛ تابع هلبستگی

استفاده نلود (صفوی)1322 ،د مؤلفهی تناوبی ظاهراً یک ماهیت

متقابل01

مشابه روند دارد؛ اما در فواصل زمانی متناوب تکرار میشودد رفتار

اللروی فرکانس (تحلیل طیفی یا هارمونیک) روشی است که

تناوبی را میتوان با استفاده از ترسیم نلودار هلبستگینگار و یا

نوسانات سری زمانی را برحسب رفتار سینوسی در فرکانسهای

تحلیل طیف توان ،نشان دادد برای تحلیل سریهای زمانی الزم

مختلف بیان میکند و در ارتباط با شناسایی الگوهای دورهای
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)Cross correlation function (CCF
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)Lag time = P/(2πF

دادهها استد در تحلیل به روش اللروی فرکانس از تبدیل فوریه

[]1

استفاده میشودد

همچنین

با تو ه به هدف پژوهش در مورد شناسایی زونهای تراوا در

های سنگی ،مدل سه بعدی زون تراوا در محدودهی معدنی بر

معدن درهزار از تحلیل سری زمانی بارش و سطح ایستابی استفاده

مبنای روش زمین آمار با استفاده از نرم افزار راکورک 03ترسیم

شده استد در این تحقی تحلیل سری زمانی بارش و سطح

شده استد

ایستابی (بار هیدرولیکی) با هدف تعیین ارتباط معنادار بین سطح

 -9نتایج و بحث

ایستابی در پیزومترها و بارش انجام شده است؛ بهمنظور

جهت جریان آب زیرزمینی

ت بررسی اولیه در مکانیابی زونهای تراوا در الیه

آمادهسازی دادههای سطح ایستابی و بارش در محاسبات

بر مبنای ارتفاع سطح ایستابی در چاههای مشاهدهای و

سریهای زمانی دومتغیره در اللرو فرکانس ،مؤلفههای روند

ژئوتکنیک ،نقشه هم پتانسیل و

ت ریان آب زیرزمینی در

شناسایی و حذف شدندد برای تعیین مؤلفه روند در تغییرات

محدوده معدن دره زار ترسیم شده است (شکل )2د

زمانی بارش و سطح ایستابی چاههای مشاهدهای و ژئوتکنیک،

ت ریان علومی آبزیرزمینی تقریب ًا از سلت شلال غربی

نلودار هر یک از سریهای زمانی در نرمافزار اکسل ترسیم و نوع

به سلت نوب شرای استد این مسیر تقریباً در

ت ریان

روند آنها تعیین شده استد به منظور شناسایی تأخیر زمانی بین

آب ای سطحی (رودخانه) منطقه می باشدد در محدوده پیت معدن

بارش و سطح ایستابی چاههای مشاهدهای در اللروی فرکانس،

خطوط همپتانسیل از روند منظم خارج شده اند و تقریباً یک

مؤلفههای فرکانسی مو ود در سری زمانی ،محاسبه گردید و

مخروط افت نااص تشکیل شده استد بنابراین

ت ریان آب

ارتباط زمانی بین هر یک از زوج سریهای زمانی ابتدا تابع فاز

زیرزمینی مولفه هایی به سلت شرق و غرب نیز پیدا کرده استد

محاسبه شده و سپس زمان تأخیر در هر فرکانس بهدست آمده

این تغییر در مسیر حرکت آب زیرزمینی حاصل خاک و باطله

استد در نلودار فرکانس-کوهرنسی از محور افقی مقادیر فرکانس

برداری و ایجاد پیت استد این موبوع نشان میدهد در آینده

( )Fبا حداکثر کوهرنسی (محور علودی) شناسایی شد و سپس

عالوه بر مشکالت حاصل از ورود آب سطحی رودخانه به پیت

از نلودار فرکانس-اسپکتروم ،مقادیر فاز ( )Pمعادل فرکانس

معدن ،نفوذ آب زیرزمینی به کف معدن با استخراج توده معدنی،

مربوطه از محور اسپکتروم استخراج میگرددد با ایگذاری اعداد

مشکالت ناپایداری دیوارههای پیت ،آبگرفتگی پیت معدن را

فاز ( )Pو فرکانس ( )Fدر رابطه ( )1تأخیر زمانی بین بارش و

ایجاد خواهد کردد

سطوا ایستابی محاسبه شده استد

Rockwork

63
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شکل  -2موقعیت چاههای مشاهدهای و گمانههای ژئوتکنیکی ،نقشه هم پتانسیل و جهت جریان عمومی آب زیرزمینی در محدوده معدن مس
درهزار (سال )9911

مشاهدهای (شکل 3ب ،ج و د) نشان میدهد که سطح ایستابی

تحلیل سری زمانی
تغییرات بارش در دوره زمانی ( 1321-20شکل  3الف)

در چاه مشاهدهای  DW1در مقایسه با دیگر چاههای مشاهده ای

نشان می دهد متوسط ماهانه بارش در این فاصله برابر با حدود

بیشترین نوسانات را دارا استد بنابراین در این تحقی محاسبات

 29میلیلتر و حداکثر بارش ماهانهی ثبت شده به میزان حدود

و نلودارهای مربوط به این محل بهعنوان نلاینده ای از تغییرات

 302میلیلتر در دی ماه  1320رخ داده استد تغییرات فصلی

سطح ایستابی از منطقه مورد مطالعه ارائه شده استد در

بصورت سینوسی در بارش مشاهده میشود و علدهی بارشها از

سریهای زمانی سطح ایستابی محدودهی معدن طی دوره زمانی

م ر تا فروردین رخ داده استد نلودار سری زمانی بارش در طی

 1321-29روندهای خطی نزولی یا کاهشی با شدت یا بعف

این دوره نشان داده است روند خطی افزایشی یا کاهشی در

دیده می شوندد بهعنوان مثال در چاه ( DW1شکل  1الف) یک

تغییرات زمانی مقدار بارش و ود نداردد

روند خطی نزولی و ود داردد

به دلیل عدم پلپاژ آب زیرزمینی در در محدوده معدن تغییرات

باید روند مو ود در دادههای زمانی حذف شوند؛ بنابراین

سطح ایستابی در این ناحیه تن ا تحت تاثیر نوسانات بارش و دبی

روندهای مو ود در تغییرات زمانی سطح ایستابی چاههای

رودخانه استد بررسی نوسانات زمانی سطح ایستابی در چاههای

مشاهدهای حذف شدهاند (شکل  1ب)د

737

ت انجام آنالیزهای سری زمانی

هیدروژئولوژی ،سال پنجم ،شماره ،2زمستان 9911
Hydrogeology, Volume 5, No. 2, Winter 2021

شکل  -9سری زمانی بارش در ایستگاه سرچشمه طی دوره ( 9911-11الف) و تغییرات زمانی سطح ایستابی در چاه های مشاهده ای (ب ،ج و
د) در منطقه مورد مطالعه

در ادامه ،محاسبات سریهای زمانی در اللروی زمان و فرکانس

االیلی است (چاو)1229 ،د در شکل  0نحوهی محاسبات تأخیر

به ترتیب در نلودارهای هلبستگینگار ،و فاز و هلدوسی 01انجام

زمانی بین بارش و سطح ایستابی چاههای مشاهدهای و ارتباط

گردیدد پس از حذف روند سری زمانی ،نلودار هلبستگینگار

زمانی بین هر یک از زوج سریهای زمانی نشان داده شده استد

(محور افقی تأخیر زمانی و محور علودی تابع هلبستگینگار)00

مطاب شکل 0الف در نلودار فرکانس-کوهرنسی از محور افقی

هر یک از سریهای زمانی ماهانه بارش و سطح ایستابی  ،نشان

مقادیر فرکانس ( )Fبا حداکثر کوهرنسی (محور علودی) مشخص

از و ود مؤلفهی فصلی با دوره تناوب  12ماهه در دادهها است

شده است و با استفاده از شکل 0ب (نلودار فرکانس-اسپکتروم)،

(شکل )0د تغییراتی را که با دورهی تناوبی کلتر از یک سال پیش

مقادیر فاز ( )Pمعادل فرکانس مربوطه از محور اسپکتروم

میآیند؛ تغییرات فصلی میگویندد در اکثر دادههای

استخراج برآورد شده استد در دول  1تأخیر زمانی بین بارش

هیدرولوژیکی نظیر بارش ،تبخیر و تعرق ،یک مؤلفهی تناوبی

و سطوا ایستابی با ایگذاری اعداد فاز و فرکانس در رابطه (،)1

سالیانه ،مشاهده میشود که ناشی از تغییرات سالیانه شرایط

دیده میشودد

Coherence

64

732

Autocorrelation Function
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شکل  -4وجود مؤلفه روند در سریهای زمانی ماهانه سطح ایستابی (الف) و سری زمانی بیروند شده سطح ایستابی (ب) در چاه مشاهدهای
DW1

(الف)

 92ماه
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شکل  -9نمودارهای همبستگینگار سری زمانی بارش (الف) سطح ایستابی (ب)
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(الف)

(ب)

شکل  -1نمودار کوهرنسی (الف) و تابع فاز (ب) بین داده های ماهانه بارش با سطح ایستابی در چاه مشاهدهای DW1

بر اساس دول  1نتایج تأخیر زمانی بین سری زمانی ماهانه

هلچنین اثر تغییرات زمانی بار هیدرولیکی در هر چاه مشاهدهای

سطح آب زیرزمینی و بارش ،و نقشه پراکندگی تاخیر زمانی

بر چاههای مشاهده ای دیگر مورد بررسی ارار گرفته استد تأخیر

(شکل  ،)9دیده میشود که تاخیر زمانی به سلت نوب شرای

زمانی بین تغییرات سطح ایستابی در چاههای مشاهدهای معدن

منطقه مورد مطالعه افزایش مییابدد بطور کلی تاخیر زمانی بین

با یکدیگر بر حسب روز ،با استفاده از تحلیلهای طیفی متقابل

اثر بارش بر باال آمدن سطح ایستابی علدتاً  1تا  2ماه در منطقه

سریهای زمانی محاسبه و در دول  2ارائه شده استد این تأخیر

مورد مطالعه متغیر استد در حالیکه این تاخیر زمانی در چاههای

زمانی بین  1/1تا  111روز متغیر استد و ود تعداد زیاد تأخیر

مشاهدهای  DW11و ( DW14شکل  )9بیش از یک سال بدست

زمانی بسیار کوتاه بین تغییرات سطح ایستابی در مناط مختلف

آمده است که در سلت شرق و نوب شرای پیت معدن ارار

محدوده معدن نشان دهنده و ود زونها یا شکستگیهای با

دارندد به نظر میآید در محل این دو چاه نفوذپذیری سنگهای

هدایت هیدرولیکی نسبتاً باال در آبخوان سنگی این ناحیه استد

آذرین (آندزیت و دیوریت) در برگیرنده بسیار پایین است و نرخ

به منظور شناسایی ارتباط بین زمان تاخیر تغییرات بار

نفوذ آب تغذیه کننده و سرعت آب زیرزمینی به شدت کاهش

هیدرولیکی بین چاه های مشاهدهای و فاصله مکانی آن ا ،تاخیر

یافته است و سبب افزایش تأخیری زمانی بین بارش و سطح

زمانی هر چاه مشاهدهای با چاههای دیگر در مقابل فاصله

ایستابی شده استد

مستقیم مکانی بین چاهها ترسیم گردید (شکل )2د بطور کلی
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انتظار میرود با افزایش فاصله مکانی بین چاهها ،تاخیر زمانی

با نفوذپذیری باال ،متوسط تأخیرهای زمانی پاسخ بربهی سطح

پاسخ بربهی بار هیدرولیکی افزایش یابدد در حالیکه در منطقه

ایستابی در هر چاه محاسبه شدد سپس تعداد تأخیرهای زمانی

مورد مطالعه هلبستگی اوی بین تأخیر زمانی تغییرات سطح

کلتر از  1ماه در هر محل ،در مقابل متوسط تأخیر زمانی ،در

ایستابی پیزومترها در مقابل فاصله مستقیم آن ا و ود ندارد

یک نلودار (شکل  )2ترسیم گردیدد نلودار نشان میدهد در

(شکل  )2و لذا این تأخیر زمانی چندان وابسته به میزان فاصله

محل چاههای  DW2 ،DW14و  GDZ13بیشترین تأخیر زمانی

مکانی مستقیم بین چاههای مشاهدهای نلیباشدد به هر حال به

و کلترین تعداد تأخیری کلتر از  31روز دیده میشودد بنابراین

دلیل پیچیدگی وبعیت زمینشناسی محدوده معدن و و ود

در نوب غربی و شرق پیت معدن کلترین نفوذپذیری و ود

تیپ سنگهای متعدد که طی فازهای مختلف ماگلایی در منطقه

دارد؛ در حالیکه در محل چاه  GDZ17کلترین تأخیر زمانی

تزری گردیدهاند؛ به هلراه دگرسانیهای متفاوت و ساختارهای

سطح ایستابی و بیشترین تعداد تأخیر زمانی کلتر از  31روز

زمینشناسی که گاهی عللکردی متنااض دارند ،وبعیت

مشاهده میشودد

هیدروژئولوژیکی منطقه را به شدت پیچیده ساخته است و این

بر این اساس یک نقشه پراکندگی میزان نفوذپذیری بر مبنای

ناهلگنی و ناهلسویی سبب شده است؛ گاهی تغییرات زمانی

تعداد تأخیرهای زمانی کلتر از  31روز بین سطوا ایستابی

سطح ایستابی در پیزومترهای نزدیک به هم رفتارهای مشابه

ترسیم شده است (شکل )11د

نداشته باشدد

بنابراین در محدودهی معدن ،زونهای با تراوایی باال احتلاالً در

این نتایج نشان میدهد که پاسخ بربه سطح ایستابی در آبخوان

محدودهی چاههای  GDZ15 ،GDZ7 ،GDZ17و  GDZ12ارار

سنگی منطقه مورد مطالعه برخالف آبخوانهای آبرفتی ،چندان

دارندد لذا از این منظر در محل شلال و نوب پیت ،مکانهای

وابسته به فاصله نیست و ارتباط هیدرولیکی در منطقه از طری
زونهای با تراوایی باال انجام میشودد لذا

ت شناسایی مناط

مناسب

ت پیشن اد حفر چاه های زهکشی معدن تشخیص

داده میشودد

جدول  -9نتایج تحلیلهای طیفی دومتغیره سریهای زمانی ماهانه سطح آب زیرزمینی با بارش در قلمروی فرکانس
چاه مشاهده ای

فرکانس

فاز

تأخیر زمانی (ماه)

DW1

1/33

2/20

1/1

DW2

1/31

2/93

1/1

DW3

1/11

2/90

1/1

DW4

1/33

2/12

1/2

DW5

1/21

1/92

1/1

DW6

1/19

2/21

د1/

DW10

1/19

2/91

2/0

DW11

1/13

2/21

13/9

DW13

1/23

2/29

2/1

DW14

1/13

3/12

11/2
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شکل  -1نقشه توزیع تاخیر زمانی بین بارش و سطح ایستابی در منطقه مورد مطالعه
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شکل  -8رابطه تأخیر زمانی بین سطح ایستابی چاههای مشاهدهای و فاصله مکانی مستقیم بین آنها
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جدول  -2تأخیر زمانی بین تغییرات سطح ایستابی چاه های منطقه مورد مطالعه بر حسب روز
GDZ1
6
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5
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3
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1
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7

¼
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9/1

9/9

DW3

1/2

2/1

1/9
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9/1

0/3

4/1

DW5

1/9

91/9

9/1

02/1

1/8

DW6

1/0

1/2

0/2

00/2

12/1

3/0
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0/9
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0/9

0/1
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2/0
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11/0
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9/9
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00/1

9/4
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9/9
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1/9
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4
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3
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1
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0
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6
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5
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4
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29/2

02/3
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2/4
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31/2

2/1

1/4

1/0
3
2/8
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9
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9/1
3/1
9/3
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2/2
2
1/9
0/9
2
1/9

22/0

03/3

GDZ16

2/8

1/1
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شکل  -1متوسط تأخیر زمانی پاسخ ضربه ی سطح ایستابی به تغییرات بار هیدرولیکی در هر چاه در مقابل تعداد تأخیر زمانی کمتر از  91روز
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شکل  -91نقشه پراکندگی میزان نفوذپذیری بر مبنای تعداد تأخیرهای زمانی کمتر از  91روز بین سطوح ایستابی

بر اساس این مدل مشاهده میشود در ارتفاع  2011تا 2011

مدل سه بعدی زون تراوا
مطالعات تحلیل سری زمانی نشان داد در این منطقه

متر از سطح دریا یک زون هوازده در منطقه گسترش یافته استد

احتلاالً ارتباط هیدرولیکی آبخوان علدتاً از طری زون های تراوا

این زون نقش اصلی در انتقال و حرکت آب زیرزمینی داردد به

است و لذا شناسایی عل و محل ای این زون اهلیت زیادی داردد

منظور صحت سنجی مدل سه بعدی زون تراوا ،مشخصات

در منطقه مورد مطالعه تن ا داده های الگ حفاری مو ود است

غرافیایی مکانی و ارتفاعی سطوا تراوش در محدودهپیت معدن

و بنابراین می توان عل احتلالی زون تراوا را با استفاده از ت یه

برداشت گردیدد این مشخصات سطوا تراوش در معدن ( دول

یک مدل گرافیکی سه بعدی تعیین نلودد لذا به منظور شناسایی

 3و شکل  )12نشان میدهد که سطوا نشت هم دایقاً در بازه

عل زون تراوا در منطقه مورد مطالعه ،بر اساس اطالعات الگ

ارتفاعی  2011تا  2011متر از سطح دریا شکل گرفتهاند و و ود

حفاری چاههای مشاهدهای ،مدلهای سه بعدی و فنسدیاگرام

این الیه هوازده و تراوا را در این ارتفاع تأیید میکندد

نوع سنگ و زون هوازده ترسیم شده است (شکل )11د
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شکل  -99مدل سه بعدی و فنس دیاگرام از لیتولوژی الگهای حفاری چاهها
جدول  -9موقعیت های سطوح تراوش در محدوده معدن مس درهزار
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شکل  -92موقعیت سطوح نشت در محدوده پیت معدن که در بازه ارتفاعی بین  2911تا  2111متری از سطح دریا قرار گرفته اند.

 2011متر از سطح دریا در منطقه گسترش یافته است که منطب

 -4نتیجهگیری
ت

با ارتفاع سطوا تراوش در معدن میباشدد مطالعات مشابه پیشین

حفر چاههای پلپاژ زهکشی در معدن درهزار ،به شرایط

(ژانگ و لوپز2112 ،؛ سااهو و هلکاران2112 ،؛ عصاری و

زمینشناسی و هیدرولیکی تو ه شده استد ریان آب زیرزمینی

محلدی2119 ،؛ عصاری و محلدی1322 ،؛ نخعی و هلکاران،

در محدوده معدن علدتاً از شلال وارد پیت معدن میگرددد لذا

 )1329نشان دادهاند در کنار مطالعات تحلیل سری زمانی سطح

ت لوگیری از هجوم آب زیرزمینی به محدوده ی استخراج

ت شناسایی دای  ،محل پیوستگی و گسترش زون

در این پژوهش به منظور شناسایی مکانهای مناسب

ماده ی معدنی الزم است حفرچاه های زهکشی در بخش شلالی

ایستابی

های تراوا با اطعیت بیشتر ،استفاده از شبیه سازی زمین آماری
سنگ00

بسیار میتواند

محدودهی معدنی در اولویت ا رایی ارارگیردد پاسخ آب

خصوصیات نفوذپذیری (لوژان) و مقاومت

زیرزمینی به بارش و بار هیدرولیکی باالدست در مناط شلال و

مفید باشدد بنابراین پیشن اد می گردد با برداشت داده های مقدار

نوب پیت سریع میباشد و این نشان دهنده و ود زونهایی با

لوژان ،مقاومت سنگ و درزه و شکافها از چاههای دید حفر

نفوذپذیری باال در اطراف پیت استد در این منطقه پاسخ بربهی

شده در آینده ،مطالعات دای

زمینآماری با استفاده از

سطح ایستابی در آبخوان سنگی ،برخالف آبخوانهای آبرفتی

خصوصیات مذکورانجام شودد

چندان وابسته به طول فاصله بین چاههای مشاهدهای نیست و

سپاسگزاری

ارتباط هیدرولیکی در منطقه از طری زونهای با تراوایی باال

این تحقی از حلایت مالی و معنوی شرکت ملی صنایع مس

انجام میشودد مطالعات زمینشناسی و لیتولوژی منطقه نشان

ایران ،امور تحقی و توسعه مس سرچشله ب رهمند شده استد

داده است یک زون تراوا حاصل از هوازدگی در ارتفاع  2011تا

)Rock Quality Designation (RQD
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