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 ژهيت ويظرف با استفاده ازآبخوان  ب انتقاليضرن يتخم
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 دهيچک

  
در ژه يت ويظرف يها داده معمول طور  به . است يمناسبروش  ب انتقالين ضريتخم براي ژهيت ويظرف يها دادهاستفاده از 
تعداد  توان يژه ميت ويظرف هاي به کمک دادهن ي، بنابرارنديگ يقرار م در دسترسلت با سهوزمان  -افت يها داده مقايسه با

ژه يت ويظرفان يم معادله دست آوردن  به يبرا ياديز گران پژوهش د.ش دايک آبخوان را افزايانتقال در  يها بيضر يها نيتخم
. استبوده س يتا معادله بر اساس يليروش تحل ها، آن نيتر جيراارائه شده که  ياديز يها د و روشان ب انتقال تالش کردهيضر و

ن يتخمو  بودهاستوار  تکرار يبر مبنا که شود يارائه م اكسل يوتريبرنامه کامپروش ساده با استفاده از ک ي پژوهشن يدر ا
 از مکان مختلف دودر  يزيآم تيموفق صورتبه  ن روشيا .کند يفراهم م يشترينقاط برا در  يکيناميدروديه يها بيضرع يسر

به  ،يانطباق منحن يها روش ، بان روشيا حاصل از يکيناميددوريه يها بيضر ه،يناحدو  هر در و شد ستفادها آبخوان دشت قم
  هستند.هماهنگ  سازگار و يصورت منطق

  
  ژه.يت ويظرفآبخوان قم، روش تايس، ضريب انتقال،  :يديکل يها واژه
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 تخمين ضريب انتقال آبخوان با استفاده از ظرفيت ويژه                                                                                                                        ۱۶۰

  مقدمه
 ساده، يها روش يجستجو وسته دريپ به طور پژوهشگران

 يکيناميدورديهات ين خصوصييتع يارزان برا ع ويسر
 يژه برايت ويظرف يها دادهاستفاده از  هستند. ها آبخوان

 گران پژوهشر ياخ يها روش از يا نمونه انتقال بيضر نييعت
اگرچه استفاده از اطالعات ظرفيت ويژه در تخمين  .است

ست ولي پارامتراهاي آبخوان محدود به زمان حاضر ني
بر بودند. در  کنون قدري زمانهاي مورد استفاده، تا روش

اين مقاله يک روش ساده با استفاده از برنامه کامپيوتري 
کسل ارائه شده است که با اطالعات ظرفيت ويژه، به ا

سرعت و با دقت مناسب ضريب انتقال آبخوان محاسبه 
از  نقطه دو دراد شده يروش  ،پژوهشن يدر اد. شو يم

  .دشت قم، استفاده شده است آبخوان
  

  ها مواد و روش
  ژهيت ويظرف
 يچاه به ازا يزان آبدهيبه صورت م )Sc( ژهيت ويظرف

  . ))۱( معادله( شود يمف يبار تعرواحد افت 
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QS
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ر در بار ييشده (تغ يريگ افت اندازه Sw ونرخ پمپاژ  Q که
  است. ) در چاهيکيدروليه

با ب انتقال ين ضريتخم يبرا يروش) ۱۹۶۳تايس (
 يها حل راه و ارائه ژهيت ويظرف يها داده استفاده از

 دب انتقال استفاده کريرضن يتخم يبرا را يکيگراف
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ضريب ذخيره  Sافت و  sضريب انتقال،   Tكه در آن
  آبخوان است.

افت شبکه  ديژه بايت ويظرف يها دادهدر هنگام استفاده از 
. گرفته شوددر نظر چاه  ييچاه و نفوذ جز يرخطيا افت غي

تايس  بر اساس يا معادله )۱۹۸۵برادبوري و روتشيلد (
و افت چاه را در  ييفوذ جزاستخراج کردند که ن )۱۹۶۳(

:))۳( معادله( رديگ ينظر م

 

  

)۳(  ( )c W p2
w

2.25TtS Q/ s S 4 T/ ln 2S
r S

  
= − = π +  

  
  

ا افت يشبکه افت sw و ي يپارامتر نفوذ جز sp معادلهن يدر ا
  .استچاه  ير خطيغ

ر رفته به كادو بار  Tر يمتغ) ۳( معادلهکه در  يياز آنجا
م يبه صورت مستق را معادلهن يتوان ا ين نمي، بنابرااست
 ا تکرار حل شود.ي يکيبه روش گراف ديو با دکرحل 

براي  ١رترن) نيز يک برنامه ف۱۹۸۵روتشيلد ( برادبوري و
) يک ۱۹۹۵انجام محاسبات مناسب و كاسنوف و پار (

  روش عددي ارائه کردند.
روش کاربردي (با ، روش گرافيکي با يک پژوهشدر اين 

در اين  رويه تکرار) در محيط اکسل جايگزين خواهد شد.
روش، ابتدا تمامي اطالعات اعم از مشخصات ساختمان 

هاي آزمايش پمپاژ در صفحه اکسل وارد  چاه و نيز داده
شود که مراحل آن به صورت (الف) حدس زدن يک  مي

 لهمعادمقدار ضريب انتقال اوليه؛ (ب) محاسبه طرف راست 
) و (ج) مقايسه مقدار نتيجه شده با ظرفيت ويژه ۳(

گيري  گيري شده است. اگر مقادير محاسبه و اندازه اندازه
شده ظرفيت ويژه به هم نزديک باشند، مقدار ضريب 
انتقال مورد استفاده در مرحله دوم جواب صحيح است. در 

) را به يک سمت ۳( معادلهغير اين صورت، تمام عوامل 
برابر يا نزديک به شود که معادله  مي تالشاده و انتقال د

  .))۴( معادله(  مقدار صفر شود

)۴         (c p2
w

2.25TtS 4 T / ln 2S 0
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− π + =  

  
  

) را با ۴( معادله ٢ن کار گزينه جستجوي هدفيا يبرا
تغيير مقدار ضريب انتقال، حل کرده و اين عمل را تکرار 

ر اين اي نزديک صفر حاصل شود که د کند تا نتيجه مي
حالت عمل تکرار متوقف و مقدار ضريب انتقال حاصل، 

ن يبرابر مقدار ضريب انتقال صحيح آبخوان خواهد بود. در ا
روش ضريب ذخيره مقداري فرضي است زيرا ظرفيت ويژه 

ها نسبت  دارد بنابراين روش حل معادله S/1 با لگاريتم
  ستند.يحساس ن Sبه مقدار 

  
  حيحات داده ظرفيت ويژهتص

  (شبکه) تصحيح افت چاه
افت چاه به نرخ پمپاژ، ساختمان چاه و خصوصيات 
هيدروديناميکي آبخوان مورد آزمايش وابسته است. بر 

افت  يش پمپاژ به ازايآزما يها دادهاساس روش تايس 

                                                             
1- Fortran 
2- Goal seek 
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ح ي) تصح۵( معادلهبا استفاده از  چاه يخطريا غيشبکه 
  شوند: يم

ضريب افت   Cافت چاه و swدبي چاه،   Qمعادلهدر اين 
  ناشي از لوله جدار چاه است.

  
  تصحيح افت ناشي از حفر جزئي چاه

نفوذ جزئي به معناي عدم حفر چاه در کل ضخامت آبخوان 
 ۱/۰) کمتر از L/bاست. در بيشتر مناطق، نسبت نفوذ (

ار ضريب انتقال تصحيح . بنابراين، قبل از تخمين مقداست
ي نفوذ کرده، يهاي جز هاي حاصل از آزمايش براي چاه داده

  ضروري است.
را به  )sp( ينفوذ جزئ پارامتر) ۱۹۶۱برونس و مارتينگ (

  ) ارائه کردند:۶( معادلهصورت 
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ن چاه و يطول اسکر Lضخامت آبخوان،  b ن معادلهيدر ا
G ز نسبت ا يتابعb/L .۱۹۶۱برونس و مارتينگ ( است (

/G(Lمقدار عبارت b)از نسبت  يمختلفر يمقاد يرا برا
b/L با  )۱۹۸۵برادبوري و روتشيلد ( .کردند تعيين

 يا ک چند جملهي) ۱۹۶۱برونس و مارتينگ ( يها داده
  :))۷( معادله(پيشنهاد کردند  را )۹۹۲/۰= حيب تصحي(ضر

)۷(  ( ) ( )
( ) ( )2 3
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  و بحث جينتا
  آب و فاضالب ۴شماره  چاه

است.  =۳۸۳۶۳۹۴Yو  =۴۹۱۴۱۵Xاين چاه با مختصات 
اينچ به روش  ۱۴متر و با قطر لوله جدار  ۱۵۰عمق چاه 

اي  آزمايش پمپاژ به صورت پله دوراني حفاري شده است.
  ).۱ه است (جدول انجام شد

به دو  ۱ جدولتفاده از اطالعات ب انتقال آبخوان با اسيضر
محاسبه  )۲ (شکل ژهيت ويظرف و )۱ (شکلي کيروش گراف

  ارائه شده است. ۲در جدول ج ينتا و
  

  آب وفاضالب ۴شماره  خالصه اطالعات پمپاژ چاه -۱جدول 
 دور موتور ه)يتر بر ثاني(ل يدب  افت (متر)  قه)يزمان هر پله (دق

۱۲۰  ۸/۱۱  ۲۴  ۱۱۰۰ 
۱۲۰ ۴۵/۵  ۳۳,۵  ۱۳۰۰  
۱۲۰ ۴۳/۵  ۴۱  ۱۵۰۰  
۱۲۰ ۸۷/۵  ۵۰  ۱۷۵۰  

  

  
  تخمين ضريب انتقال با روش انطباق منحني -۱شکل 

  

  
  تخمين مقدار ضريب انتقال با استفاده از ظرفيت ويژه -۲شکل 

  

  ش پمپاژيآزما يها هل داديج تحليخالصه نتا -۲ جدول
  ب انتقاليمقدار ضر  پمپاژ شيآزما يها ز دادهيروش آنال

  ۳۸۳  يکيرافروش گ
  ۳۴۳  ژهيت ويروش ظرف

  

  فاضالب آب و ۶چاه شماره 
 =۳۸۳۷۶۷۵Yو  =X ۴۸۶۴۹۰مختصات ياين چاه دارا

متر و  ۱۵۰گزارش حفاري  بر اساس. عمق کلي چاه است

اينچ است. در اين چاه آزمايش پمپاژ  ۱۴قطر لوله جدار 
  ).۳اي انجام شده است (جدول  پله

به دو ۳اده از اطالعات جدول ضريب انتقال آبخوان با استف

)۵(  2
ws CQ=  
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) محاسبه ۴) و ظرفيت ويژه (شکل ۳روش گرافيکي (شکل 
  ارائه شده است. ۴و نتايج در جدول 

  
  فاضالب آب و ۶شماره  خالصه اطالعات پمپاژ چاه -۳جدول 

 دور موتور ه)يتر بر ثاني(ل يدب افت (متر)  قه)يزمان هر پله (دق

۶۰  ۴۸/۲  ۲۳  ۱۰۰۰ 
۶۰ ۸۹/۰  ۳۲  ۱۲۰۰  
۶۰ ۹۸/۰  ۳۹  ۱۴۰۰  
۶۰ ۸۷/۰  ۴۶  ۱۶۰۰  
۴۵  ۸۸/۰  ۵۲  ۱۷۵۰  

  

  
  تخمين ضريب انتقال با روش انطباق منحني -۳شکل 

  

  
  تخمين مقدار ضريب انتقال با استفاده از ظرفيت ويژه -۴شکل 

  

  ش پمپاژيآزما يها ل دادهيج تحليخالصه نتا -۴ جدول
  المقدار ضريب انتق  هاي آزمايش پمپاژ روش آناليز داده

  ۱۸۳۱  روش گرافيکي
  ۱۷۴۷  روش ظرفيت ويژه

  
  يريگ جهينت

نتايج دو چاه، مشاهده خالصه  يها جدولسه يبا مقا
به هم  شود كه مقادير حاصل از هر دو روش نزديک يم

ژه يت ويروش ظرفرسد که  بنابراين به نظر مي بوده است.
   ب انتقال موفق بوده است.ين ضريدر تخم

. همچنين ستينره حساس يب ذخيبه مقدار ضر ن روشيا
 -هاي آزمايش افت تخمين ضريب انتقال با هر يک از پله

در دست داشتن مقدار  با يو از طرف است ممکناي  پله
ب ير ضراح مقدين صحيب انتقال آبخوان، تخميح ضريصح
  .است ممکنآبخوان  يکيدروليه تيره و هدايذخ

ن يالتر ان روش و دقت بايع ايدر انتها کاربرد آسان و سر
گر يد از جمله يکيگراف يها حلروش نسبت به روش 

ن ين بهتريي، تعيکيدر روش گراف زيرا؛ است آن يها تيمز
بر اين اساس،  مورد اختالف است. يمنحن يهماهنگمکان 

درصد  باتوان  يد را ميآ يمدست به ن روش يکه با ا يجينتا
و  يتيريمد يها يزير برنامه يبرا ينان مناسبياطم
  کشور به کار برد. يها مناسب از آبخوان يبردار هبهر
  

   گزاري سپاس
نويسندگان مقاله از همکاري صميمانه شرکت آب 

ها و  در اختيار قرار دادن داده ليدلاي استان قم به  منطقه
  .کنند يماطالعات مورد نياز اين پژوهش تشکر 
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