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  چکيده
  

 هيدروژئولوژي مطالعات در آب، انتقال قابليت ضريب و هيدروليکي هدايت ،جمله  از ها، آبخوان هيدروديناميک ضرايب تعيين
 هاي داده با استفاده ها آبخوان هيدروديناميک ضرايب تعيين در زمينه زيادي مطالعات تاکنون است. اهميتحائز  اريبس

هاي  جمله مزاياي اين روش در مقايسه با روش آزموناز  است. شده انجام تجربي روابط کمک به و ويژه  مقاومت ژئوفيزيک
باشد.  جويي در هزينه و زمان و در نتيجه برآورد ضرايب هيدروديناميكي در تعداد نقاط بيشتري از سطح آبخوان مي پمپاژ، صرفه

روليكي و قابليت هاي مقاومت ويژه آبخوان، ضرايب هدايت هيد در اين پژوهش عالوه بر معرفي و كاربرد روش مذكور بر داده
 مقادير ،پژوهش اين در .انتقال آب آبخوان آبرفتي قسمت غربي دشت پيرانشهر واقع در استان آذربايجان غربي محاسبه شد

 و m/day(۲۳( ترتيب به ويژه مقاومت هاي داده با استفاده از آبخوان آب انتقال قابليت ضريب و هيدروليکي هدايت
)m2/day(۳۲۰۰ هيدروليکي هدايت ضريب نيز پمپاژ آزمون هاي داده روي از .شد برآورد )m/day(۸/۳۷ انتقال قابليت ضريب و 

 که دهد مي نشان مذکور روش دونتايج حاصل از كاربرد  با آمده دست  هب مقادير بودن نزديک .محاسبه شد m2/day(۲۹۸۰(  آب
 اطالع لزوم .باشد ها آبخوان هيدروديناميک ضرايب ارزيابي و تخمين برای مناسبي روش ،تواند مي الکتريکي ويژه مقاومت روش
 سطح مختلف مناطق در مقادير اين نبودن ثابت و رسوبات پيچاپيچي ضريب و شدگي سيمان ضريب آبخوان، ذرات ابعاد از دقيق
 است. روش اين هاي محدوديتچمله  از ،آبخوان
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  مقدمه
 دليل به آبخوان، هيدروديناميک ضرايب دقيق تعيين
 سازي شبيه ويژه به و ها تحليل در گسترده استفاده
 برخوردار بااليي اهميت از زيرزميني آب مختلف هاي مدل
 اتيخصوص بررسي و نظارت جيرا هاي روش .است

 شامل ،کوچک هاي اسيمق در رسطحييز ساختارهاي
 رييگ اندازه و حفاري خاک، هاي نمونه آوري جمع

 کييزيژئوف کردن الگ اي و کييدروژئولوژيه پارامترهاي
 وجود صورت در يا وسيع هاي مقياس در .است ها چاه

 کمک مذكور اطالعاتاز  استفاده پيچيده، هاي آبخوان
 زيرزميني هاي آب هيدروديناميک بررسي براي چنداني
 افقي جهت در تغييرات که يهنگام خصوص به ،نيست
 با ژئوفيزيک وسيع هاي بررسي ترکيب بنابراين ؛باشد زياد
 چاهي درون هاي گيري اندازه و مختلف هاي روش

 همان يا پمپاژ) آزمون( نمونه براي هيدروژئولوژيکي
 و تر دقيق زيرسطحي هاي نظارت در هيدروژئوفيزيک،

   د.کن مي شاياني کمک زمين از واضح ديد به رسيدن
 خصوصيات انتقال هيدروژئوفيزيک، تفسيرهاي کليد

 هيدروژئولوژيکي پارامترهاي به شده گيري اندازه ژئوفيزيکي
طريق  از روابط و بوده پتروفيزيکي روابط انتقال اين .است

 هيدروژئولوژي، و ژئوفيزيک هاي داده همپوشاني
 از استفاده با يا خاک و سنگ هاي نمونه های آزمايش
 .)۲۰۰۵ هابرد، و (روبين يابند مي توسعه تئوري هاي مدل
 و ژئوفيزيک پارامترهاي ارتباط و هيدروژئوفيزيک زمينه در

 هاي روش مختلفي هاي پژوهش هيدروژئولوژيکي،
 هاي بررسي به توان مي که است شده انجام ژئوفيزيکي

 پارامترهاي تعيين و GPR ژئوفيزيکي روش چاهي درون
 همکاران، و (کوالسکي دکر اشاره زيرزميني هاي آب جريان
۲۰۰۴.(  
 ابتدا هيدروژئولوژي، نظر از آبخوان وضعيت از اطالع براي
 آبخوان تخلخل ميزان و آب حجم مورد در اطالعاتي بايد

 ويژه مقاومت با مستقيم طور به ها پارامتر اين داشت.
 و دانووسکي مثال، عنوان به باشند. مي ارتباط در الکتريکي

 الکتريکي ويژه مقاومت از استفاده با )۱۹۹۹( مانسيايار
 آب حجم و تخلخل تخمين به اقدام آبخوان، هاي اليه

 ن آلمانيشی در برليت آزمايسا يک آبخوان در موجود
های  ار داشتن اطالعات چاهيکه عالوه بر در اخت دندکر

وبی شناخته خشناسی منطقه هم به  نيت زميموجود، وضع
  .شده بود

 بين تجربي رابطه مورد در پژوهش و مطالعه زيادي تعداد
 شده گزارش ها آبخوان هيدروليکي و الکتريکي هاي ويژگي
 يا مستقيم رابطه و پيچيدگي روابط اين که است

 همکاران، و (مازاچ کنند مي بيان را ها آن بين غيرمستقيم
 برای .)۲۰۰۰پوروانس و آندريشويچ، ، ۱۹۹۰و  ۱۹۸۵
 هدايت و الکتريکي ويژه مقاومت بين ارتباطي مثال،

 يک روي تجربي و تحليلي مطالعه يک در هيدروليکي
 اين که داد نشان و آمد دست  هب شده شسته سنگ ماسه
 فضاهاي در موجود سيال خصوصيت به بستگي رابطه
 همچنين ).۱۹۷۱ (کرافت، دارد آبخوان ذرات ابعاد و خالي
 هدايت و تخلخل تخمين به اقدام )۲۰۱۲( چليک و نيواس

 نتايج با حاصل نتايج. کردند آلمان کشور در واقع Ruhrtal  آبخوان در سطحي ژئوفيزيک روش به هيدروليکي
 اخير هاي سال در شد. مقايسه پمپاژ چاه حلقه شش آزمون
 پارامترهاي تخمين زمينه در مشابهي هاي پژوهش نيز

 در الکتريکي ويژه مقاومت روش بوسيله هيدروديناميکي
 مطالعه به توان مي که است گرفته انجام دنيا سراسر
 در Abi آبخوان هيدروديناميکي پارامترهاي تخمين
 پارامترهاي محاسبه )،۲۰۱۴ همکاران، و (ابانگ نيجريه
 مقاومت ،آب انتقال قابليت ضريب هيدروليکي، هدايت
 (اَصفهاني، سوريه خناصر دره در يافته تعديل عرضي
 و کازاکيس توسط پارامترها اين تعيين همچنين و )۲۰۱۶

 با يونان در متخلخل آبخوان يک در )۲۰۱۶( همکاران
 پمپاژ چاه ۲۷ اطالعات و الکتريکي سونداژ ۳۷ از استفاده
  د.کر اشاره

  
  ها روش و مواد
 و الکتريکي ويژه مقاومت بين ارتباط که را اي معادله اولين
 آرچي دهد، مي نشان را آبخوان آبدار هاي اليه در تخلخل

  ):۱۹۴۲ (آرچي، داد ارائه ۱۹۴۲ سال در
)۱                                            ( =         
 آبخوان اشباع منطقه ١ويژه مقاومت ρ رابطه اين در
)Ohm.m،( ρ  زيرزميني آب ويژه مقاومت )Ohm.m،(   

 m و بعد) (بدون ٢پيچاپيچي ضريب a بعد)، (بدون تخلخل
  .است بعد) (بدون ٣شدگي سيمان ضريب
 -اهم برحسب زيرزميني آب ويژه مقاومت ،)۱( رابطه در
  ):۱۹۸۸، کلي و (فروليک آيد مي دست به) ۲( رابطه از متر

                                                
1- Electrical resistivity 
2- Tortuosityparameter 
3- Cementation factor 
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)۲                                                   (ρ =    متر سانتي بر ميکروموس آن واحد و الکتريکي هدايت          
 توان مي را آب هاي نمونه الکتريکي هدايت .است )       (
 فاکتور کرد. گيري اندازه الکتريکي سنج هدايت يک وسيله به
a نشده، سخت آبرفتي رسوبات براي پيچاپيچي ضريب يا 

 يا m فاکتور ).۲۰۰۴ (شان، شود مي گرفته نظر در ۱ برابر
 انجام مطالعات از بسياري در نيز شدگي سيمان ضريب
 مقادير ۱ جدول شود. مي گرفته نظر در ۳/۱–۲/۲ شده
 نشان مختلف رسوبات براي را شدگي سيمان ضريب

  ).١٩٨٦ (داوتون، دهد می 
  

 مختلف رسوبات شدگي سيمان ضريب مقادير -۱ جدول
 )۱۹۸۶ (داوتون،

 m  رسوبات نوع

 ۳/۱  نيافته تحکيم رسوبات

 ۴/۱- ۵/۱  کم خيلي شدگي سيمان با رسوبات

 ۵/۱- ۷/۱  کم شدگي سيمان با رسوبات

  ۸/۱- ۹/۱  متوسط شدگي سيمان با رسوبات
  ۲- ۲/۲  باال شدگي سيمان با رسوبات

  

 صورت به را ذاتي نقوذپذيري معادله کازني آرچي، از بعد
 ):١٩٥٣ (کازني، کرد ارائه زير

)۳(    =   180   (1 −  )  
 ذرات قطر d و )m2( ١ذاتي نفوذپذيري kf رابطه اين در
)m( است.  

 است يهيدروژئولوژيک پارامتر يک نيز هيدروليکي هدايت
 بستگي آن محتوي سيال خصوصيات و سازند جنس به که
 (هوبرت، است محاسبه قابل )۴( رابطه اساس بر و دارد

١٩٤٠.( 

)۴(  K = δ      
 دانسيته   )،m/s( هيدروليکي هدايت K فوق، رابطه در
   و )9.81m/s2( جاذبه شتاب g )،Kg/m3 1000( ٢آب

  است. )Kg/m.s ٣0.0014( آب ديناميک ويسکوزيته
 مهم فاکتور يک که نيز آب انتقال قابليت ضريب

 ضرب حاصل معادل ،آيد مي حساب به هيدروژئولوژيکي
 وسيلهه ب و است آبدار اليه ضخامت در هيدروليکي هدايت
 افقي جريان در دارسي و اهم قانون اساس بر که )۵( رابطه

                                                
1- Intrinsic permeability 
2- Water density 
3- Water dynamic viscosity 

 کليک، و (نيواس آيد مي دست  به است، شده مشتق سيال
۲۰۱۲.(  

)۵(   =                 =    
 m2/s،( S( ٤آب انتقال قابليت ضريب T ،)۵( رابطه در

 خط شيب برابر ثابت نسبت a و )ohm/1( ٥طولي هدايت
 مقاومت عکس و )K( هيدروليکي هدايت نمودار از گذرنده
 اين در همچنين .است )  ( آبخوان اشباع قسمت ويژه

  به )۶( رابطه از طولي هدايت همان يا S مقدار معادله
  آيد: مي دست

)۶(   =    

 حسب بر آبخوان اشباع ناحيه ضخامت ،D )۶رابطه ( در
  .است متر
 ؛پيرانشهر دشت غربي قسمت از بخشي ،پژوهش اين در
 از استفاده با .شد مطالعه غربي آذربايجان استان در واقع

 پانزده برداشت از آمده دست  به اطالعاتتجزيه و تحليل 
 ،آبخوان مختلف پارامترهاي از اطالعاتي الکتريکي، سونداژ
 زون ضخامت آبرفت، مختلف هاي اليه ويژه مقاومت نظير
 اين داشتن اختيار در با آيد. مي به دست غيراشباع و اشباع

 ی نحوه لحاظ به رسوبات جنس از آگاهی و پارامترها
 زيرزميني آب الکتريکي هدايت و ذرات ابعاد شدگي، سيمان

 روابط از استفاده با و منطقه در موجود هاي چاه کمک به
  مي ها، چاه هيدروليک زمينه در باال، در شده گفته تجربي

 هيدروليکي هدايت مانند آبخوان هيدروديناميک پارامترهاي
  د.ش محاسبه آب انتقال قابليت ضريب و
 آزمون مورد که دارد وجود چاه ۳ تعداد مذکور محدوده در

 برآورد پمپاژ، آزمون انجام از هدف .ندگرفت قرار پمپاژ
 اساس است. بوده نظر وردم آبخوان هيدروديناميک ضرايب
 در آبخوان واکنش مشاهده بر مبتني پمپاژ آزمون کار

 افت ميزان داشتن اختيار در با .است آن پمپاژ عمل مقابل
 ثابت، دبي با پمپاژ زمان به نسبت ها چاه آب سطح
 انتقال قابليت ضريب و هيدروليکي هدايت مقادير توان مي
 از آمده دست به مقادير با را حاصل نتايج و محاسبه را آب
 مقادير محاسبه براي د.کر مقايسه ويژه مقاومت روش
 از آبخوان انتقال قابليت ضريب و هيدروليکي هدايت واقعي
 از گيري بهره و ٦ژاکوب - تيس روش از پمپاژ، آزمون طريق
  د.ش استفاده Aquifer Test افزار نرم

                                                
4- Water Transmissivity 
5- Longitudinal Conductance 
6- Theis-Jacob 
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  بحث و نتايج
 واقع پيرانشهر دشت غربي قسمت در مطالعه مورد محدوده

 غربي آذربايجان استانشمال شرق شهرستان پيرانشهر  در
 کيلومتري ۲ حدودا هوايي فاصله در محدوده اين .است
 شده واقع اروميه شهر کيلومتري ۱۰۰ و پيرانشهر شهر

، مطالعه مورد محدوده موقعيت ۱ شکل در است.
 از بخشي روي هاي پمپاژ چاهسونداژهاي الكتريكي و محل 

   است. شده داده نشان نقده ۱:۱۰۰۰۰۰ شناسي زمين نقشه
 محدوده شمال در مذکور شناسي زمين نقشه اساس بر

 دولوميت آهک، هاي اليه تناوب از برونزدهايي مطالعاتي
 در شود. مي ديده روته سازند به مربوط شيست و بلورين
 آهک سنگ از برونزدهايي نيز مرکزي و شرقي قسمت

 رسد مي نظر به که شود مي مشاهده ريزبلور و خاکستري
 از قسمت اين در آبخوان کف سنگ شناسي زمين واحد اين

  دهد. مي تشکيل را دشت
 حداکثر با ١شلومبرژه آرايه با الکتريکي سونداژ ١٥ تعداد
 برداشت مطالعه مورد محدوده در متر ١٠٠٠ جريان خط
 برداشت محل هاي ايستگاه فاصله ).١ (شکل است دهش

 محدوده است. بوده يکديگر از متر ١٧٢٠ تا ٩٣٢ سونداژها
 را کيلومترمربع ٢٠ حدود سطحي سونداژها پوشش تحت
 و تعبير مورد الکتريکي سونداژ هاي منحني پوشاند. مي

 ژئوالکتريکي، هاي اليه تشخيص ضمن و گرفته قرار تفسير
 از .شد محاسبه اليه هر حقيقي ويژه مقاومت و ضخامت
 هر محل در حقيقي ويژه مقاومت و ضخامت مقادير روي

 هيدروژئولويکي نظر از و رسم ژئوالکتريکي مقاطع سونداژ
 نمودار از تفسير و تعبير اين در اند. شده تفسير و تعبير
 و (پاسيار شد استفاده نيز موجود حفاري هاي چاه

 الکتريکي سونداژ منحني ٢ شکل در .)۱۳۹۲ همکاران،
 برداشت ١٧ شماره چاه کنار در که آن تفسير و ١٠ شماره
 اين در که همانطور است. آورده نمونه برای است، شده
 اليه الکتريکي سونداژ منحني روي ،شود مي مالحظه شکل
 به آهکي کف سنگ و رونده پايين شاخه صورت به آبدار
 سونداژ در است. شده ظاهر باالرونده شاخه يک صورت
 عمق در و ايستابي سطح به متري ١١ عمق در ١٠ شماره
  است. شده برخورد آهکي کف سنگ به متري ١١٥
 ،)۶( تا )۱( تجربي روابط و فوق اطالعات از استفاده با
 محاسبه را آبخوان هيدروديناميک پارامترهاي توان مي
 دشت اين براي شدگي سيمان فاکتور ،)۱( رابطه در د.کر

                                                
1- Schlumberger 

 در ۵/۱ برابر کم، خيلي شدگي سيمان درجه به توجه با
 هاي چاه حفاري نمودار به توجه با است. شده گرفته نظر

 شن از بيشتر آبرفتي، رسوبات جنس منطقه، در موجود
 در .است رس و سيلت گراول، اندکي همراه به ريز دانه

مقادير محاسبه شده پارامترهاي مختلف به  ٢ جدول
 جدول اين مطابق .استوسيله روش ژئوالكتريك ارائه شده 

 ٧٩ آبخوان اشباع بخش ميانگين مطالعه مورد محدوده در
 هب متر اهم ٤/١٠٢ معادل آن حقيقي ويژه مقاومت و متر

  است. آمده دست 
  

مقادير محاسبه شده پارامترهاي مختلف به وسيله  -٢جدول 
  روش ژئوالکتريک

  ميانگين بازه تغييرات  پارامتر
  ٩٦ ٣٠- ١٤٣  )mضخامت آبرفت (

  ٧٩ ١٨-٥/١٣٦  )mضخامت زون اشباع (
  ٤/١٠٢ ٧٠- ١٩٠  مقاومت ويژه زون اشباع

  ١٣٤٠  ١٢٨٧-١٤٣٠  تراز سنگ کف
  

 استاندارد اساس بر مختلف رسوبات ذرات قطر ٣ جدول در
BS EN ISO 14688-1:2002 بر که است شده مشخص 

 ذاتي نفوذپذيري تعيين براي ذرات قطر توان مي اساس اين
  گرفت. نظر در متر ميلي ٢٥/٠ را )٣( رابطه در

  

 BS ENبندي اندازه ذرات بر اساس استاندارد  طبقه -٣جدول 
ISO 14688-1:2002  

  ميانگين  جنس ذرات
  <٦٣٠  قلوه سنگ درشت دانه

  ٢٠٠-٦٣٠  قلوه سنگ
  ٦٣- ٢٠٠  قلوه سنگ ريز دانه
  ٢٠- ٦٣  گراول درشت دانه

  ٣/٦-٢٠  گراول
  ٢-٣/٦  گراول ريزدانه

  ٦٣/٠- ٢  درشت دانهشن 
  ٢/٠- ٦٣/٠  شن

  ٠٦٣/٠- ٢/٠  شن ريزدانه
  ٠٢/٠-٠٦٣/٠  سيلت درشت دانه

  ٠٠٦٣/٠-٠٢/٠  سيلت
  ٠٠٢/٠- ٠٠٦٣/٠  سيلت ريزدانه

  >٠٠٢/٠  رس
  

پارامترهاي هيدروليکي آبخوان محاسبه شده  ٤در جدول 
سونداژ  ١٥با مطالعات ژئوالکتريک و روابط تجربي براي 

  شده است.الکتريکي نشان داده 
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Kدر مرحله بعد با رسم نمودار  − و محاسبه شيب اين    
 ٣آيد. شکل  دست مي ) به ٥در رابطه (  نمودار، نسبت 

Kنمودار  −   دهد. را نشان مي   
شود، شيب خط گذرنده از  مشاهده مي ٣چنانچه در شکل 

است؛. بنابراين با داشتن نسبت  ٣٧٥٠نقاط در نمودار برابر 

α ) توان مقدار ضريب قابليت انتقال آب  ) مي٥در رابطه
)T مقادير محاسبه شده ضريب  ٥) را محاسبه کرد. جدول

قابليت انتقال آب براي سونداژهاي برداشت شده نشان 
  داده شده است.

  

  
  مقادير محاسبه شده پارامترهاي هيدروژئولوژيکي توسط روش ژئوالکتريک و روابط تجربي -۴جدول 

شماره 
  سونداژ

ضخامت منطقه اشباع 
)m(  

مقاومت ويژه منطقه اشباع 
)ohm.m(  

هدايت الکتريکي 
)μmhos/cm(  

تخلخل 
(%)  

هدايت هيدروليکي 
)m/day(  

۱  ۶۵  ۱۶۰ ۴۳۹  ۲۷  ۵  
۲  ۷۶  ۷۱ ۴۸۹  ۴۳  ۳۵  
۳  ۴۰  ۱۵۰ ۵۴۲  ۲۵  ۵/۳  
۴  ۵/۷۱  ۷۷  ۳۹۷  ۴۷  ۵۲  
۵  ۸۹  ۸۰  ۴۶۲  ۴۲  ۲۹  
۶  ۵/۹۵  ۱۹۰  ۵۱۷  ۲۱  ۳/۲  
۷  ۵/۷۳  ۱۰۰  ۴۶۷  ۳۶  ۱۵  
۸  ۳۷  ۷۰  ۴۸۸  ۴۴  ۵/۳۶  
۹  ۱۸  ۹۹  ۵۰۴  ۳۴  ۴/۱۲  
۱۰  ۵/۱۰۲  ۱۰۰  ۵۱۵  ۳۳  ۴/۱۱  
۱۱  ۱۱۴  ۸۴  ۳۹۸  ۴۵  ۳۹  
۱۲  ۵/۸۴  ۱۴۰  ۴۲۵  ۳۰  ۸/۷  
۱۳  ۸۱  ۹۵  ۴۳۸  ۳۹  ۲۰  
۱۴  ۵/۱۳۶  ۷۰  ۴۵۰  ۴۶  ۴۷  
۱۵  ۲/۱۰۹  ۸۵  ۴۶۳  ۴۰  ۲۴  

  ۲۳  ۳۷  ۴۶۶  ۱۰۵  ۵/۷۹  ميانگين
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  ۱۰کنار سونداژ الکتريکي شماره  در ۱۷شماره شناسي چاه  زمين -۲شکل 

  

 

−  نمودار - ٣ شکل   α نسبت محاسبه براي   
  

  آب انتقال قابليت ضريب شده محاسبه مقادير -٥ جدول
  )m2/day( آب انتقال قابليت ضريب  سونداژ شماره
١٥٢٣  ١  
٤٠١٤  ٢  
١٠٠٠  ٣  
٣٤٨٢  ٤  
٤١٧٢  ٥  
١٨٨٥  ٦  
٢٧٥٦  ٧  
١٩٨٢  ٨  
٦٨٢  ٩  
٣٨٤٤  ١٠  
٥٠٨٩  ١١  
٢٢٦٣  ١٢  
٣١٩٧  ١٣  
٧٣١٢  ١٤  
٤٨١٤  ١٥  

  ٣٢٠٠  ميانگين

 هدايت هاي شاخص براي ميانگين مقدار فوق محاسبات با
 ٢٣ برابر ترتيب به ،آب انتقال قابليت ضريب و هيدروليکي

)m/day( ٣٢٠٠ و )m2/day( ٤  شکل شد. محاسبه 
بر حسب متر در  هيدروليکي هدايت تراز منحني هاي نقشه
بر حسب  آب انتقال قابليت ضريب و چپ) (سمت روز

 را مطالعه مورد دشت در راست) (سمت مترمربع در روز
  دهد. مي نشان
 هدايت مقدار شود، مي مشاهده ٤ شکل در که طور همان

 که پمپاژ هاي چاه براي ،ويژه مقاومت روش به هيدروليکي
 ١٧ شماره برداري بهره چاه و ١٠ شماره سونداژ نزديکي در
 ضريب همچنين و روز در متر ٢٧ برابر اند، شده واقع

 روز در مترمربع ٣٣١٤ مکان، اين در آب انتقال قابليت
  است. شده زده تخمين
 قابليت ضريب و هيدروليکي هدايت ریگي اندازه براي
 سطح افت مقادير پمپاژ، آزمايش بوسيله آب انتقال
 ثابت دبي با و دقيقه ١٣٥٠ زماني بازه در ايستابي
 به و Aquifer Test افزار نرم از استفاده با و شد گيري اندازه
 ايستابي سطح افت نمودار ژاکوب، -تيس روش کمک
 داده نشان ٥ شکل در نمودار اين شد. رسم زمان به نسبت
  است. شده

دهد که ميانگين  نشان مي ۵نتايج آزمون پمپاژ در شکل 
هدايت هيدروليکي و ضريب انتقال آب محاسبه شده در 

 ۲۹۸۰متر در روز و  ۸/۳۷اين روش به ترتيب برابر 
  در روز است.  مترمربع
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 دسته ب (راست) روز در مترمربع حسب بر آب انتقال قابليت ضريب و (چپ) روز در متر حسب بر هيدروليکي هدايت نقشه -۴ شکل
  الکتريکي ويژه مقاومت روش از آمده

  

  
  زمان به نسبت ايستابي سطح افت - ۵ کلش

  
  گيري نتيجه
 جمله از هيدروليکي هدايت و آب انتقال قابليت ضريب

 به ها آبخوان هيدروژئولوژيکي ارزيابي در مهم پارامترهاي
 هزينه پر اما معمول هاي روش از يکي آيند. مي شمار
 روش .است پمپاژ هاي آزمون انجام پارامترها اين تعيين
 از استفاده با که است هايي راه از الکتريکي، ويژه مقاومت

 شکل مورد در اطالعاتي کسب بر عالوه توان مي آن

 هيدروديناميک ضرايب از تخميني آبخوان، هندسي
 بسياري تجربي هاي فرمول آورد. دست  به نيز را ها آبخوان

  است. شده ارائه زمينه اين در ها پژوهش و مطالعات در
 با و گرفته کار به را تجربي روابط اين حاضر پژوهش در

 الکتريکي سونداژ ۱۵ ويژه مقاومت هاي داده از استفاده
 مقادير پيرانشهر، دشت غربي قسمت در شده برداشت
 محاسبه آب انتقال ليتقاب ضريب و هيدروليکي هدايت
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 آزمايش با هيدروژئولوژيکي فاکتورهاي اين ضمن در شدند.
 ويژه، مقاومت روش در شدند. محاسبه نيز پمپاژ چاه ۳

 ۳۲۰۰ و روز در متر ۲۳هيدروليکي هدايت ميانگين مقدار
 محاسبه آب انتقال قابليت ضريب براي روز در مترمربع

 ويژه مقاومت روش به هيدروليکي هدايت مقدار شدند.
 و ۱۰ شماره سونداژ نزديکي در که پمپاژ هاي چاه براي
 در متر ۲۷ برابر اند، شده واقع ۱۷ شماره برداري بهره چاه
 ۳۳۱۴ مکان اين در آب انتقال قابليت ضريب مقدار و روز

 روش در مقادير اين که شد زده تخمين روز در مترمربع
 ۲۹۸۰ و روز در متر ۸/۳۷ برابر ترتيب به ،پمپاژ آزمايش
 دو بين قبول قابل تطابق آمد. دست  هب روز در مترمربع
 مقاومت روش بوسيله که دهد مي نشان شده، ذکر روش
 ارزيابي در قبولي قابل تخمين توان مي نيز الکتريکي ويژه

  داشت. ها آبخوان هيدروديناميک ضرائب
 هب بر عالوه که است اين در ،ويژه مقاومت روش مزيت

 توان مي ها، دشت هيدروديناميک فاکتورهاي آوردن دست 
 رسوبات، ضخامت جمله از ها آبخوان از مفيدي اطالعات

 اطالع داشتن البته آورد. دست  به تخلخل و کف سنگ تراز
 ضريب و شدگي سيمان ضريب آبخوان، ذرات ابعاد از دقيق

 مناطق در مقادير اين نبودن ثابت همچنين و پيچاپيچي
 بهترين باشد. اشکال از خالي تواند نمي دشت، مختلف
 زماني آبخوان هيدروديناميک ضرايب تخمين نتيجه
 در حداقل ،مطالعه مورد محدوده در که شود مي حاصل
 باشد آمده دست  هب پمپاژ آزمون از ضرايب اين نقطه يک
 شده ارائه روش از دشت کل به ضرايب اين تعميم امکان تا
  د.شو ميسر پژوهش اين در
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