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 عوامل مؤثر در منفی شدن افت فشار در ضرایب هیدرولیکی چاه

  )مطالعه موردي دشت هاي آبرفتی جلگه گیالن(
  :چکیده

گزارش حاضر بیانگرنتایج پژوهشی است که براي حل یک مسئله مربوط به 
با توجه به اینکه در تحلیل . .گرفته است هیدرولیک آبهاي زیرزمینی صورت

نتایج آزمایش پمپاژ به عمل آمده از چاه ها در مواردي ضرایب ا فت فشار 
درشبکه جداریا درآبخوان منفی می گردید، پژوهش به دنبال این هدف بوده تا 
دالیل و عوامل موثر دراین پدیده را شناسائی نموده و تاثیر آن را در بهره 

مشخص ) فنی واقتصادي( ب هاي زیر زمینی از دیدگاه کاربرديبرداري از آ
هم چنین شناسائی عوامل ودالیلی که موجب می گردندتا این ضرایب . نماید

در بعضی از چاه ها مثبت ودر برخی منفی شوند، از دیگراهداف این پروژه بوده 
  .است

حصال دررا ستاي رسیدن به ا هداف مورد نظرعمل حفاري چاه ها ،براي است
آب زیرزمینی ،در سطح استان گیالن تحت نظارت قرارگرفته،آمارواطالعات 

حلقه چاه عمیق درسطح استان جمع آوري ومورد بررسی وتحلیل  600حدود
حلقه، ازچاه  100یافته هاي حاصل از تحلیل نتایج پمپاژبیش از .قرارگرفتند

چاه : ه این شد کههاي مزبور، که به طریق ا فت پله اي پمپاژشده بودند، منجرب
  :ها در سه گروه کلی به شرح زیر دسته بندي شوند

گروهی که درآن ها ضرایب افت فشاردرشبکه جدارودرآبخوان هردو مثبت - 1
  .هستند

گروهی که درآن ها ضریب افت فشاردرشبکه جدارمثبت ولی درآبخوان - 2
  منفی می باشد

ولی درآبخوان گروهی که درآن ها ضریب افت فشاردرشبکه جدارمنفی -  3
  .مثبت می باشد

با بررسی مشخصه چاه هاي متعلق به هر گروه وشرایط جغرافیائی 
  :وژئومورفولوژیکی آن ها چنین استنباط گردیدکه

چاه هاي متعلق به گروه اول درآبخوان هاي با نفوذپذیري مناسب وپتانسیل -
  .خوب، باکیفیت مطلوب حفرگردیده اند

م درآبخوان هاي با نفوذپذیري کم وپتانسیل چاه هاي متعلق به گروه دو -
  .ضعیف،ویادرآبخوان هاي گروه اول لیکن باکیفیت نا مطلوب حفرگردیده اند
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چاه هاي متعلق به گروه سوم درآبخوان هاي با نفوذپذیري مناسب وپتانسیل -
وچاه نیزدرمعرض پدیده تغذیه واداري .خوب، باکیفیت مطلوب حفرگردیده اند

  .هم قراردارد
  .تغذیه واداري، پمپاژپله اي، آبخوان، افت فشارشبکه، سفره : اژه هاي کلیديو
  
  مقدمه-1

شناخت علل منفی شدن ضرایب افت فشاردر شبکه جدارچاه واینکه چه عواملی 
  .دراین پدیده نقش دارند از اهمیت ویژه اي برخوردارمی باشد

ندودربرخی  دیگر چرا و به چه دلیل  در بعضی از چاه ها این ضرایب منفی هست
مثبت؟ویااینکه منفی شدن این ضرایب تأثیري دربهره برداري ازآبخوان دارد،یا نه؟ 
واگر برآبخوان یا چاه تاثیرگذاراست ،این تاثیردرچه زمینه وتاچه حد می باشد؟ 

بوده وهمواره سعی براین بوده ،تاضمن شناخت  پژوهشموضوعات مورد نظراین 
ایب افت فشار در سفره وشبکه جدارچاه وشناسائی دالیل مؤثر در منفی شدن ضر

عوامل موثردراین پدیده وروشن شدن پاسخ سئواالت مسئله، نتایج علمی واثرات 
  .کاربردي آن نیز مشخص گردد

در دوره  وصاحبنظران فن در دوره تحصیل نظر به اینکه درپرسش ازاساتید
ه و در بررسی هاي پاسخ قانع کننده براي حل مسئله دریافت نگردید اشتغال،

. کتابخانه اي نیز،نتیجه اي عاید نشده بود، لذا بررسی به صورت میدانی آغازگردید
منطقه اي که براي این تحقیق درنظرگرفته شد،دشت هاي آبرفتی جلگه گیالن .

خوشبختانه درزمان شروع فعالیت تحقیق پیرامون موضوع موردنظر ،عملیات . بود
رب براي مناطق شهري وروستائی وهمچنین تامین اجرائی طرح هاي تامین آب ش

آب براي اراضی زراعی خارج ازشبکه کانالهاي مدرن آبیاري، از رونق باالئی 
ازطرفی چون منابع تامین آب براي مصارف مورداشاره بهره  .برخورداربوده است

فراهم شده، که  پژوهشبرداري ازآب زیرزمینی ازطریق حفرچاه بوده است،زمینه 
  . بوده است پژوهشودعامل مثبتی دراین این خ

بدلیل عدم وجود سوابق تجربی درارتباط با موضوع و فقر آمار و اطالعات دراین 
حلقه چاه  300با یک برنامه ریزي منظم عملیات حفاري وپمپاژ حدود ،خصوص

مستقیما تحت نظارت قرارگرفت وبعالوه آمار واطالعات حفاري وپمپاژ همین 
  .ع آوري گردیدتعدادچاه نیز جم

بعداز فراهم شدن آمار و اطالعات موردنیاز ودسته بندي آنها، بررسی وتحلیل آمار 
و اطالعات گردآوري شده تاحصول به نتیجه وپاسخ به سؤاالت موردنظر پیگیري 

  . شد
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  :مواد و روش ها - 2
  منطقه مورد مطالعه: مواد . 1- 2

این استان در شـمال کشـور   . منطقه مورد بررسی جلگه آبرفتی استان گیالن است
دقیقه عرض شمالی و نصف  27درجه و 38تا  36دقیقه 34درجه و36بین مدارات 

دقیقه طول شرقی قـرار گرفتـه و    34درجه و 50دقیقه تا  33درجه و 48النهارات 
از طرف شمال به دریاي خزر از مشرق به استان مازندران از جنوب بـه کـوه هـاي    

جان و از مغرب به استان اردبیل ، محدود است طول آن البرز و استان مرکزي و زن
 50کیلــومتر و عــرض آن از  225از شــمال غربــی بــه جنــوب شــرقی در حــدود  

  )1377-پورهوشیار(. کیلومتر متغیر است105تا
شـهر و   49شهرسـتان و   16براساس آخرین تقسیمات کشوري این اسـتان داراي  

است مرکـز آن شـهر رشـت     روستاي مسکونی 2694دهستان و  109بخش و  43
مرکزآمـارایران حـدود    1385وجمعیت آن براساس نتایج سرشماري عمومی سـال  

   )1386-سالنامه آماري استان گیالن(.نفر اعالم شده است 2404861
کیلومترمربـع   4578کیلومترمربع می باشـد کـه    3/14042مساحت استان گیالن 

کیلومترمربـع از آن   3/9464آن را دشت جلگه اي مسطح با شیب بسیار مالیـم و  
را ارتفاعات تشکیل می دهند ، که هم چون دیواري مرتفـع بخـش جلگـه اي را از    

مجاورت استان گیالن با دریاي خزر که در بخش شمالی . فته استرطرف فرا گ دو
آن واقع شده و اختالف ارتفاع فاحش قسمت جلگـه اي آن بـا ارتفاعـات اطـراف و     

بـر آن ، تـراکم ابرهـاي همیشـه موجـود در آسـمان        سایر شرایط کلیمایی حـاکم 
 ي منطقه را سبب شده که با تغییر ناگهانی دما در طبقات باال و یـا هجـوم جبهـه   

هواي سرد ، پیوسته آماده ي ریزش بوده و موجبات نزول پیاپی و درازمدت بـاران  
یـف  به طوري که این اسـتان در رد . را در سراسر جلگه و ارتفاعات فراهم می سازد

متوسط ارتفاع بارنـدگی سـالیانه اسـتان در سـطح     . مناطق پرباران کشور قرار دارد
بـا   ).1377-پورهوشیار.( میلی متر است  769و  1265دشت و ارتفاعات به ترتیب 

توجه به وسعت هر یک از دو بخش جلگه اي و ارتفاعات ، متوسط سـالیانه حجـم   
  )پورهوشیار(. می باشد میلیارد متر مکعب 069/13آب تولید شده برابر 

عوامل اقلیمی و شرایط توپوگرافی منطقـه ، هـم چنـین شـکل هندسـی دشـت و       
عرض کم آن و در نتیجه ، فاصله ي کوتاه ارتفاعات بـا دریـا و از طرفـی بارنـدگی     
زیاد ، موجب جاري شدن رودخانه هاي فراوان و مسیل هاي متعدد در این ناحیـه  

ز و جمـع آوري روان آب سـر شـاخه هـاي     شده که با زهکشی حوضـه هـاي آبریـ   
بـدون  ( میلیـارد مترمکعـب آب را    8/4متعدد خود سالیانه به طور متوسط حدود 
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مستقیما یا از طریـق تـاالب انزلـی بـه دریـاي خـزر       ) احتساب رودخانه سفیدرود 
وجود پتانسیل باالي نزوالت جوي ، جریانات سـطحی فـراوان و   . تخلیه می نمایند
تعدد ، عامل مثبت و موثري در تغذیه الیه هـاي آبرفتـی بـوده و    آب بندان هاي م

متعـدد بـا   )آبخوان (تشکیل سفره هاي آب زیرزمینی  ،در نتیجه الیه هاي آبرفتی
به صورت چشـمه در  ) غالبا دردامنه ارتفاعات(پتانسیل مناسب را داده اند که بعضا

اي مصـارف  بـر ) درگسـتره دشـت  (سطح زمین مظهر یافته یا از طریـق حفـر چـاه   
براسـاس آمـار و اطالعـات موجـود متوسـط کـل       . مختلف بهره برداري می شـوند 

ــون  1605پتانســیل آب زیرزمینــی در دشــت هــاي اســتان گــیالن حــدود   میلی
میلیون مترمکعـب   331مترمکعب می باشد که از این مقدار در حال حاضر حدود 

مترمکعـب بـه    میلیـون  176از طریق چاه و چشمه بهره برداري می شود و حدود 
صورت جریانات خروجی به دریا تخلیه می گردد و بـه دلیـل سـرریز بـودن اغلـب      

میلیون مترمکعب نیز از طریق زهکش هـا   1098سفره هاي آب زیرزمینی حدودد 
  )1377پورهوشیار(.، انهار و رودخانه ها زهکشی می شود

  
   روش ها. 2-2
ولوژي دانشــکده فنــی هیــدروژئولوژي پروفســورچلوزوف اســتاد هیــدروژئ درسدر

اعـالم   کـه افتخـار شـاگردي مشـاراللیه را داشـتم       1350 دانشگاه تهران درسـال 
چون ضرایب افت فشـار شـبکه جـدار دربعضـی از چـاه هـا منفـی مـی         :گردیدکه

گردد،لـذا بـه جهـت احتـرازاز مشـکالت تحلیـل نتـایج پمپـاژ ایـن گـروه از چــاه           
اي، آزمایش بـه صـورت برگشـت     ها،بهتراست که به جاي پمپاژ به صورت افت پله

مشارااللیه درپاسخ به علت منفـی شـدن ضـریب مورداشـاره     . دگیردپله اي انجام 
موضـوع  . دراین قبیل ازچاه هـا ، دلیـل آن را یـک امـر اسـتثنائی اعـالم داشـتند       

وجملگی هـم آن را یـک اسـتثنا مـی     استعالم گردیدازدیگرصاحبنظران ذیربط نیز
 ،ي دریافتی قانع کننده نبودند ودرنوشـتارهاوکتب هـم  ازآنجاکه پاسخ ها. دانستند

عوامـل  یامسئله مسکوت مانده بود، لذا تصمیم به تحقیق پیرامون شناسـائی علـل   
عملیـات حفـاري و    ،شرایط الزمبا فراهم نمودن 1354ازسال. موثردرآن گرفته شد

آمـار و   وحلقـه چـاه عمیـق تحـت نظـارت وکنتـرل قرارگرفتنـد         600پمپاژحدود
عات مربوط به شـرایط جغرافیـائی و ژئومورفولـوژیکی ،زمـین شناسـی محـل       اطال
چاه وداده هاي آزمایش پمپاژ چاه هاي موردنظر جمع آوري شـده وجـداول و   حفر

  .نمودارهاي مربوطه نیز تهیه وترسیم گردیدند
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درگام بعدي نسبت به طبقه بندي نتایج به دست آمده اقدام شده وکلیه چاه هائی 
ضرایب افت فشار وضعیت مشابه داشـتنددرگروه هـاي مجـزا دسـته      را که ازلحاظ
  :که عبارتند از. بندي شدند

گروهی که درآن هـا ضـرایب افـت فشاردرشـبکه جـدارودرآبخوان هـردو مثبـت        -
  .هستند

گروهی که درآن ها ضریب افت فشاردرشبکه جـدارمثبت ولـی درآبخـوان منفـی     -
  می باشد

رشبکه جـدارمنفی ولـی درآبخـوان مثبـت     گروهی که درآن ها ضریب افت فشارد-
  .می باشد

 درمرحلــه بعــد مشخصــه هــاي چــاه هــاي موجــود در هرطبقــه، ازلحــاظ شــرایط
جغرافیائی و ژئومورفولوژِي محل،زمین شناسی الیه هاي تشکیل  هیدروژئولوژیکی،

چاه، بافت خاك الیه هاي زمین در محل چاه،  مشخصـات فنـی   حفردهنده محل 
مـورد ارزیـابی و   ..... ، کیفیـت حفـاري وسیسـتم نظـارت و    وپرسنلی شرکت حفـار 

  .مقایسه قرارگرفته و وجوه اشتراك چاه ها درهرگروه مورد شناسائی قرارگرفتند
بعد از شناسائی وجوه اشتراك چاه هاي متعلـق بـه هـر گـروه، روي چـاه       ،ادامهدر

سائی هاي داراي ضرایب افت فشار منفی تمرکزشده و بررسی همه جانبه براي شنا
  .علل و عوامل  موثر دراین پدیده تاحصول نتیجه پیگیري شد

  : تعریف واژه ها 
  :آب هاي زیرزمینی 

کارشناسان واندیشمندان هیدروژئولوژي هریک به نوعی آب زیرزمینی را 
مع الوصف . تعریف نموده اند که درواقع همه بیانگر یک مفهوم می باشند

  .ده شده است پاره اي ازاین تعاریف به شرح زیرآور
آب هاي زیرزمینی شامل مقدارآبی است که تمام خلل وفرج قشري از  -

  ) 1377ائی سشم.(زمین راپرکرده است
آب زیرزمینی به آن قسمت از آب هائی که درزیرزمین وجودداشته وبتواند  -

به صورت آزادانه دراثرنیروي ثقل درداخل منافذویادرزوترك ها حرکت 
  ).1386یزاده عل.(نمایدگفته می شود

مترذخیره  200تا 150به کلیه آب هائی که در پوسته جامدزمین تاعمق  -
می گردندوباروش هاي مختلف اعم ازچاه،قنات وچشمه می توان استخراج 

  ).1369فرداد .(ومورداستفاده قرارداد،آب هاي زیرزمینی اطالق می گردد
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سمت هاي آب هاي زیرزمینی بخشی ازمنابع آب کره زمین است که درق-
باالئی پوسته وجودداردوانسان براساس نیازخودازآن بهره می 

  ).  1380خورسندي .(گیرد
آب زیرزمینی یکی ازمنابع حیاتی تامین آب مصرفی دررفع نیازمندي  -

       ئی موجب برپا ،این منبع ذخیره آب. هاي جوامع بشري می باشد
ي آب شیرین گشته ئی درعرصه دشت هاواراضی دورازرودخانه ها تمدن ها

است وامروزه نیز به سهم خودکمک موثري دررشداقتصادي جوامع مختلف 
  ). 393آذرمیینا صفحه (.می نماید

موقعی که ازآب زیرزمینی،به دون ذکرخصوصیات دیگرنام می  -
بریم،بیشتربرروي آب هائی تاکید می کنیم که تمام خلل وفرج یک 

درولوژي آب هاي زیرزمینی هی–تاد  .(قشرزمین شناسی راپرکرده اند
  ).ترجمه قهرمان قدرت

ه کلیه آب هائی که به طورطبیعی درزیرسطح زمین به وجود می ب -
 ).1374والیتی .(آیند،آب زیرزمینی گفته می شود

آب زیرزمینی به آن قسمت ازآب زیرسطح زمین اطالق می شود که به  -
درسطح زمین  )هچشم(وسیله چاه یا قنات استخراج شده ویابه طورطبیعی 

  ). 1387رضوي .(جریان پیداکند

قسمتی ازآب هاي زیرسطح زمین که کامال خلل وفرج خاك وسنگ را  -
والتون ارزیابی .(اشباع نموده بنام آب هاي زیرزمینی  نامگذاري می شود

  ).ترجمه هنرمندابراهیمی وشاه علی ،منابع آب

وشکاف هاوفضا درزیرسطح زمین،دردرزها آب زیرزمینی ،آبی است که -
   ). 1365 معماریان وهمکاران.(هاي خالی سنگ هاورسوبات جمع می شود

آبی که ازالبه الي سنگ ها واعماق زمین بیرون می آید،آب زیرزمینی -
  ).1380عاشوري . .(نامیده می شود

   (Aquifer  آبخانه)آکیفر  
اشکال  یاسفره هاي زیرزمینی راصاحبنظران به)آبخانه(واژه آکیفریاآبخوان 

تعدادي  ازاین . مختلف بیان داشته اند ،که همه بیانگر یک مفهوم می باشند
  :تعاریف به شرح زیرمی باشند

این .آب زیرزمینی درتشکیالت زمین شناسی نفوذپذیریافت می شود -
آبخانه هاتشکیالت زمین شناسی .نامیم گونه تشکیالت راآبخانه یااکیفرمی 



 ٨

ل توجهی درشرایط معمولی ازآن ها هستندکه اجازه می دهندآب قاب
 )هیدرولوژي آب هاي زیرزمینی-تاد..( عبورکند

آبخوان محیط  زمین شناسی متخلخل یادرزوشکاف داراشباع ازآب است  -
 ) 1380خرسندي (.که آب درآن می تواندجریان داشته باشد

به بخشی ازسازندقابل نفوذکه ازآب اشباع بوده وآب بتوانددراثرنیروي  -
ازنقطه  ،ازنقطه اي به نقطهء دیگرحرکت نموده واستحصال آب ازآنثقل 

 ).1374والیتی .( (.نظراقتصادي توجیه پذیرباشدآکیفر گفته می شود
وقتی آب نفوذیافته به طبقه غیرقابل نفوذي رسیدبرروي آن انباشته شده  -

 ). 1375فرداد .(تشکیل سفره یاآبخوان را می دهد
می شودکه عالوه بردارابودن آب قادراست  آکیفربه تشکیالتی اطالق -

آب را ازنقطه اي به نقطه دیگر انتقال  ،درصورت برقراري شیب هیدرولیکی
 )1386علیزاده  (.دهد

می نامند "آب زیرزمینی"آب موجوددرمنطقه اشباع شده تحتانی را -
استخراج  باشد ،تشکیالتی راکه آب  واگرمقدارآب ذخیره شده کافی وقابل

 -ویرث ایران.(می نامند "   aquifer -آکیفر "ره گردیدهدرآن ذخی
1371 (  

آبخوان عبارت است ازالیه یاسازنداشباع شده زمین است که می توان  -
  .) 1387رضوي .( ازآن مقادیرقابل توجهی آب برداشت نمود

  
  ):POROSITY(تخلخل

اشباع شده توسط (تخلخل عبارت است ازنسبت حجم فضاي هاي خالی-
به حجم کل توده سنگ یاخاك که برحسب درصد بیان می )اآب یاهو

  ).  1380عاشوري .(شود

. تخلخل عبارت است ازدرصدحجم خلل وفرج یک توده به حجم کل توده-
  )هیدرولوژي آب هاي زیرزمینی-گیث تاد(
پوسته  دهنده تخلخل به معناي فضاهاي خالی مابین دانه ها وموادتشکیل -

  ) 1380سندي خر. .(است )خاك وسنگ(زمین

  :تخلخل مفید یا تخلخل موثر
به آن بخش ازتخلخل که آب موجوددرآن براثرنیروي ثقل قابل حرکت -

  ).1380عاشوري . .(باشد تخلخل مفیدیا تخلخل موثر می نامند
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راگویندکه درارتباط )خاك وسنگ(تخلخل مفید ،فضاهاي خالی موادزمین-
. تشکیل می دهند)نفتآب و(مجاري قابل عبوري جهت سیال ،باهم بوده

  ). 1380خرسندي .(
اولین کتاب هیدروژئولوژي که  22زنده یاد عبدالحسین مژدهی درصفحه -

نسبت فضاهاي خالی "منتشرشده ،تخلخل را 1344به زبان فارسی درسال
  .تعریف نموده است"یک سنگ به حجم کل آن

ن کتاب هیدرولوژي آب هاي زیرزمینی ترجمه زنده یادقهرما 25درصفحه-
درصدحجم آب خارج شده براثرنیروي ثقل "قدرت نماو عبدالرزاق رزاقی 

ضریب آب دهی یاضریب تخلخل "ازیک توده اشباع به حجم کل آن توده
  .موثرمعرفی شده است

  ):Coefficient of Storage(ضریب ذخیره 

ضریب ذخیره عبارت است از حجم آب کاهش یافته یا افزایش یافته  -
ارزیابی  ،والتون( .به سطح واحدو به ارتفاع واحد ذخیره یک سفره)به(از

   )منابع آب ترجمه هنرمندابراهیمی وشاه علی

ضریب ذخیره عبارت است از حجم آبی که اگر دریک منشور فرضی  -
ازآبخوان به سطح مقطع واحد،واردیاخارج گردد،به اندازه واحد،ارتفاع 

  ) 1380خرسندي . .(سطح آب زیرزمینی را افزایش یاکاهش دهد

  ):specific yield(آبدهی ویژه یاآبدهی مخصوص
نسبت آب ثقلی به "شادروان  عبدالحسین مژدهی دبی مخصوص را -

تعریف نموده است )حداکثرآبی که سنگ می تواندداشته باشد(مقدارآب تام
  ).1344مژدهی .(

کتاب مهندسی آ ب هاي  25اسماعیل عاشوري درصفحه -
راثراختالف ثقل قابل استخراج می باشد،به نسبت حجم آبی که ب"زیرزمینی،

 .نامیده است":آب دهی مخصوص، حجم کل نمونه را
مقدارآبی که به طورآزادتحت نیروي ثقل ازحجم واحدیک نمونه اشباع -

  )م جزوه آموزشی-پورهوشیار.(خارج می گردد، آبد هی ویژه نامیده می شود
  ):Transmissibility(ضریب قا بل انتقال
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عبارت است  ،یت انتقال یاهدایت هیدرولیکی آب هاي زیرزمینیضریب قابل
از مقدارآبی که درواحدزمان ازعرض واحدضخامت آبخوان عبورمی 

  )پورهوشیار جزوه آموزشی.(کند
  .سازند زمین شناسی وآبخوان

ازنقطه نظرزمین شناسی، سنگ  به موادي ازپوسته جامدزمین اطالق می . 
بایکدیگرپیوندیافته انددرست شده گرددکه ازیک یا چند کانی که 

درمقابل خاك توده اي ازذرات  یادانه هاي منفصل یاداراي پیوندسست .است
تاد هیدرولوژي .(است که براثرهوازدگی وفرسایش سنگ ها به وجودآمده اند

تشکیل الیه آبداروقابلیت آبدهی وهدایت هیدرولیکی )..آب هاي زیرزمینی
آب استحصالی قبل ازهرچیزبه ویژگی  زیکی وشیمیائییآبخوان کیفیت ف

تمامی .زیکی ،سنگ شناسی وبافت محیط هاي متخلخل بستگی داردیهاي ف
سنگ هاي پوسته جامد زمین می توانند محل تشکیل سفره هاي آب 

لذا کسب اطالع ازسازندهاي زمین . زیرزمینی باشند وبرآن تاثیرگذارند
. ت زیاداست شناسی درارتباط با آب هاي زیرزمینی حائزاهمی

زیکی وشیمیائی در سه گروه یسازندهابراساس نحوه پیدایش وخصوصیات ف
سنگ هاي رسوبی،آذرین : این سه گروه شامل .اصلی دسته بندي می شوند

  .ودگرگونی می باشند
به سنگ هائی اطالق می شود که ) igneous Rock(  سنگ هاي آذرین- 

. نتیجه شده است مستقیماازسردشدن ماگماویاسردشدن یک سیال داغ
  ) 1344ضیائی   و سرابی.(
سنگ هاي   ،اگرچنانچه): Metamorphic Rock(  سنگ هاي دگرگونی-

فشار،دماومحلول هاي :تحت تاثیریک یاچندعواملی ازجمله  ،آذرین یارسوبی
گرمائی قرارگیرندودرنتیجه تغیرشکل داده وتبلوردوباره پیداکنند،سنگ هاي 

  ) 1344وضیائی  سرابی(.دگرگونی به وجود می آیند

Sedimentary Rockسنگ هائی هستند که  .....  سنگهاي رسوبی- 
 دراثرعوامل تجزیه و فرسایش ازتخریب وفرسایش پوسته جامدزمین

باد،باران،تغیرات دما،فعل وانفعاالت شیمیائی واثرات موجودات زنده :مثل
 انجمن-سنگ هاي رسوبی-متوچه مهرنوش وهمکاران.( تشکیل می گردد

بقایاي  مولوداز تجزیه وفرسایش .)حفاظت منابع طبیعی ومحیط انسانی
به مکان ....باران،بادو جریانات سطحی،:سنگ ها به وسیله عوامل انتقال نظیر
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انتقال یافته وانباشته شده ...) دره ها،گودي ها،فرورفتگی ها و(هاي دیگري 
غیر شکل منفصل بوده وطی مراحلی ت تشکیل رسوب را می دهند که بدوا

.شوند تبدیل می)همجوش( یافته به سنگ هاي متصل  
)1342 رسوبی سنگ هاي-سحابی وزرعیان (  

دربین سه گروه ازسنگ هاي مذکور، سنگ هاي رسوبی در ارتباط با آب 
این گروه از سنگ ها .هاي زیرزمینی از اهمیت بیشتري برخوردارهستند

ها در سطح زمین نسبت به سازندهاي دیگر علی رغم اینکه گسترش آن
درصدازذخایرآب هاي زیرزمینی  95حدود درصداست، 5بسیارکم ودر حدود 

  .)آب هاي زیرزمینی-آذرمینا(.)1374والیتی (رادرخودجاي داده است 

درصدآبخانه هاي مورداستفاده درسنگ هاي  90بدون شک  
سنگریزه  به خصوص     ).unconsolidated Rocksمنفصل(ناهمجوش

عناصري که ازشکسته شدن وخردگردیدن سنگ ها .(وشن تشکیل شده اند
بر اثرپدیده هوازدگی وعواملی مثل یخبندادن،تغیرات  وتغیرشکل آن ها

وپدیده حمل ...دما،نیروي جاذبه زمین،اثر گیاهان وجانوران،باد،جریان آب و
ه شکل آبخانه ها ي موردنظردرسطح دشت در سه گرو.) به وجودآمده اند

،دره هاي متروك یامدفون ودشت water courses-آبگذرها:(گرفته اند
رسوباتی که توسط جریان رودخانه ها ). ترجمه قهرمان قدرت نماتاد .( .)ها

بسترودخانه ها،بخش مخروط افکنه اي وسیالب دشت ها  در وسیالب ها
منتقل شده ودردره ها ،دامنه ارتفاعات ودشت هابرجاي گذاشته شده 

،سفره هاي آب زیرزمینی بسیارخوبی راتشکیل می )آبرفت ها(دان
آبرفت هاي مزبور درزیربستررودخانه ها،ودشت هاي سیالبی مجاورآن .دهند

ها ودررسوبات مخروط افکنه رودخانه هاعموما درشت دانه بوده وشامل شن 
مثل رسوبات .وماسه ،قلوه سنک تاتخته سنگ وبه مقدارکمی رس می باشد

ه اي ورسوبات سیالب دشتی بسیاري ازرودخانه هاي جاري مخروط افکن
بین بسترجریانی درمحدوده رودخانه سفیدرودکه :دراستان گیالن ازجمله 

محوررشت لولمان گسترش  فعلی آن وجاده امامزاده هاشم به رشت تا
رود،کرگانرود،ناورود،ماسوله رودخان  ورودخانه هاي پلرود،آچی.دارد

دربخش انتهائی دشت رسوبات ......ر،حویق و،رودخانه خالکائی،لیسا
موردنظربه موادریزدانه که عمدتا متشکل از ماسه ،سیلت ورس می باشند 
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مثل سفیدرودازلولمان به طرف دریاوآچی روددرمقطع .تبدیل می شوند 
 ......نزدیک به دریاو

 
  

  :یافته هاي تحقیق -3
  :و شبکه جدار چاهعلل منفی شدن ضرایب افت فشار در آبخوان بررسی  .3-1

نی و یانجام آزمایش پمپاژجهت تعیین مشخصات هیدرولیکی آبخوان هاي زیر زم
در این ارتباط آزمایش پمپاژ به دو روش . چاه ازروش هاي متداول می باشد 

براي تعیین ضرایب آبخوان و پمپاژ با ) آزمایش رفت و برگشت(پمپاژ با دبی ثابت 
در بهره .ي تعیین ضرایب چاه صورت می گیردبرا) پمپاژ پله اي( دبی متغیر 

از آن تعیین ضرایب چاه و مشخصات ،برداري از آبهاي زیرزمینی از طریق چاه 
  .استاهمیت ویزه اي برخوردار 

تعیین ضرایب چاه نیز استفاده از نتایج پمپاژ با دبی ازروش هاي مطمئن ومتداول 
همییت وضرورت پمپاژ پله اي در لذا با توجه به ا. می باشد) پمپاژ پله اي(متغیر 

تعیین مشخصات و آبخوان بدوا مراحل انجام پمپاژ پله اي به طور مختصر بیان 
  . شده سپس به تحلیل ارقام به دست آمده و نتایج حاصل پرداخته می شود

  : مراحل انجام آزمایش  پمپاژ پله اي.3-2
ج مواد ریز دانه و راي خروب ،پس از اتمام عملیات حفاري ولوله گذاري یک چاه

بنتونیت باقی مانده در آن با استفاده از آب تمیز وپمپ دستگاه، چاه مورد نظر 
  .شستشو داده می شود

   پس از شستشو و تمیز شدن چاه،پمپ آزمایشی در چاه نصب گردیده و عمل
بافت خاك اطراف لوله هاي مشبک به منظور فراهم نمودن شرایط مناسب توسعه 

 پمپبه داخل چاه، با حداقل دور موتور )آبخوان (زمین ه هايورود آب از الی
شروع شده وبا افزایش تدریجی دور موتور پس ازکالچ گیري هاي  ،آزمایشی

درصورتی که (متوالی و صاف و روشن شدن آب در هر دور تا حد اکثردور موتور
از  نمونه اي تصویر شماره یک. (ادامه خواهد یافت) ظرفیت آبخوان پاسخگو باشد

عملیات توسعه می باشد که مربوط به یک حلقه چاه در هفت دغنان به عمق 
متر است که بافت خاك مورد حفاري عمدتا سیلت وماسه ریز بوده  100حدود 

ساعت یوده ودر پایان توسعه آب  190مع الوصف مجموع ساعات توسعه کمتر از 
  ).  لیتر در ثانیه کامال زالل وشفاف بوده است 54چاه با دبی 
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  2شکل شماره   1شکل شماره   

  4شکل شماره   3شکل شماره   
ساعات  2و1تصاویر (هفت دغنان عملیات توسعه چاه 4الی1شماره شکل هاي 

ساعات نزدیک به پایان عملیات وشکل  3اولیه شستشووتوسعه چاه ،تصویر شماره 
  )پ-ردار متصویرب – لیتر در ثانیه 54ساعات پایانی توسعه با دبی  4شماره 

پمپ  ،بعداز اتمام عمل توسعه براي استراحت چاه و برگشت آب به حالت اولیه
 آزمایش پمپاژ از چاه به بعد از برگشت آب به حالت اول،. ددخاموش می گر

بسیاري از صاحب نظران را عقیده .(صورت افت پله اي به شرح زیر انجام می گیرد
اشی از منفی شدن ضرایب افت براین است که براي پیش گیري از مشکالت ن

فشار در آبخوان ویا شبکه جدار چاه که درمواردي به طور استثنائی در بعضی از 
بهتراست که به جاي  ،چاه ها،که به روش افت پله اي پمپاژشده اند اتفاق می افتد

ضرورتا . پمپاژ به صورت افت پله اي ، پمپاژ به صورت برگشت پله اي انجام گیرد
 ؛ی نماید که براي تعیین مشخصات ووضعیت واقعی چاه هاوآبخوانخاطر نشان م

اجراي پمپاژ پله اي باید به  ،خصوصا در دشت هاي جلگه اي و مناطق ساحلی
زیرابا تحقیق وبررسی وتحلیل نتایج پمپاژ بیش از .روش افت پله اي صورت گیرد

چاه و حلقه چاه ثابت شده که منفی شدن ضرایب افت فشار درشبکه جدار  100
آبخوان استثنا نبوده بلکه یک قاعده و اصل در هیدرولیک آب هاي زیر زمینی می 
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به آن پمپاژ به روش افت پله اي می توان  تحلیل نتایج آزمایشباشد که فقط با
در غیر این صورت نتایج . درستی تعین کردومشخصات چاه وآبخوان را به  پی برد

طلوب وخسارات غیرقابل جبرانی راهم به حاصل غیرواقعی بوده که گاه پی آمد نام
  .  بار خواهد آورد

پمپاژ به روش افت پله اي که به پمپاژبا دبی متغیر نیز نامیده می شود با دبی کم 
ابتـدا سـطح آب    ،قبل از شروع آزمایش.به عبارتی بادور کم موتور شروع می شود ؛

دبـی  (ا همان دور ازچاه ب ی،آبکش)سطح استاتیک آب(درچاه اندازه گیري می شود
درخالل این مـدت سـطح   . تا ثابت شدن سطح آب در چاه ادامه می یابد) بال تغیر

آب طبق جدول از قبل زمان بندي شده اندازه گیري می شود ،تـا ازطرفـی رونـد    
نتـایج  ( تغیرات سطح آب وثابت شدن آن مشخص شده واز طرفی از نتایج حاصل 

  ضرایب مربوط به آبخوان را نیز ) پمپاژ شپله اول آزمایافت سطح آب درمربوط به 
رسیدن سطح آب به سطح (شدن سطح آبپس از اطمینان از ثابت .محا سبه نمود

گیـري عمـق   و عمـل انـدازه    دکردهازیدور موتور  باافزایش، رادبی چاه ) دینامیک
ایـن برنامـه   . سطح آب به روال دور قبل تا تثبیت سطح آب درچاه ادامه می یابـد 

عبارتی درچهـار دور موتـور انجـام    چهار مرحله با چهار دبی مختلف به  در حداقل
  ) 2تصویرشماره.( می گیرد

 
و دبی پمپاژ بوسیله ) چپتصویر (،اندازه گیري عمق سطح آب  2تصویرشماره

درآزمایش پمپاژ )راستتصویر (اریفیس
  )تصویربردارنگارنده(چاه دیسام
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  :تحلیل نتایج پمپاژ پله اي.3-3
زاتمام عملیات صحرائی وثبـت اعـدادوارقام بـه دسـت آمـده جـدول خالصـه        بعدا

  .تشکیل می گردد) 1جدول شماره(مشخصات پمپاژ به شرح زیر 
  خالصه مشخصات آزمایش پمپاژپله اي) 1(شمارهجدول 

دورپمپ 
rpm) (  دبی(m³/h) 

( افت 
m( 

[افت ویژه 
(m³/h)

m[ 

900 68,4 4,14 0,065 
1100 108 7,2 0,0667 
1300 151,2 10,25 0,0678 
1500 187,2 13,58 0,0725 

 
بااستفاده از منحنی افت )B(بعداز تشکیل جدول فوق ضریب افت فشار در آبخوان

ویژه به دبی که محل تقاطع منحنی مزبور با محور عرض ها می باشد،بدست می 
ارم جدول فوق این منحنی با استفاده ازاعدادمربوط به ستون دوم وچه{.آید

به  Qدریک دستگاه محورهاي مختصات که درآن محور طول ها معرف دبی 
به متربه مترمکعب  S/Qمترمکعب در ساعت و محور عرض ها معرف افت ویژه

بعداز بدست .) 1شماره قسمت باالي نمودار. (درساعت می باشد رسم می گردد
که درواقع شیب )C(افت فشار در شبکه جدار چاه و آمدن افت فشار درآبخوان

بدست  1x-2x/1y-2yمنحنی افت ویژه به دبی می باشد، با استفاده از فرمول  
مختصات دو نقطه واقع برروي منحنی افت ویژه به دبی y 1و1xو2yو2x.(آید می

 .)می باشند
 جدول(جدول خالصه نتایج پمپاژ به شرح زیرC و Bبعداز محاسبه  

  .تشکیل می شود)2شماره
  )چاه بنه سراي شاندرمن(خالصه نتایج آزمایش پمپاژپله اي) 2(جدول 

  دور پمپ
(rpm) 

  دبی
(m³/h) 

افت 
اندازه 
گیري 
 شده
(m) 
 

  افت ویژه

]
(m³/h)

m[  

افت 
ه درسفر
(m) 

  افت
در شبکه 

 جدار
(m) 
 

افت 
محاسبه 

شده 
(m) 

  دبی ویژه

]
m

(m³/h)[  

راندمان 
  چاه
(%) 

900 68,4 4,14 0,065 3,78 0,43 4,19 16,6 90 
1100 108 7,2 0,0667 5,94 1,08 7,02 15 85 
1300 151,2 10,25 0,0678 8,31 2,11 10,43 14,8 80 
1500 187,2 13,58 0,0725 10,29 3,24 13,53 13,8 76 
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با استفاده از ارقام جدول خالصه نتایج پمپاژ، منحنی هاي افت چاه رسم می 

، افت در شبکه جدار Sa)(افت در آبخوان:   که شامل) نمودارشماره یک(گردد
  .،که مجموع دوافت اشاره شده می باشدSt)(وافت درچاه Sw)(چاه

  
  منحنی هاي افت درچاه) 1( نمودارشماره

  
تحلیل آمارواطالعات وحلقه چاه  600حدودآزمایش پمپاژ نتایج بررسیبا 

منحنی هاي افت مربوط به گرفته اند،  صورتافت پله اي پمپاژهائی که به روش 
هر یک از چاه هاي مزبور رسم گردیده وجداول خالصه نتایج آزمایش پمپاژهریک 

  :که خالصه نتایج به دست آمده به شرح زیر می باشد. ازآن ها نیز تهیه شده اند
به طور کلی چاه ها را می توان باتوجه به نوع آبخوان وکیفیت حفاري وارتباط 

  :ان دریکی از سه گروه عمده زیرقراردادهیدرولیکی چاه وآبخو
با شکل کرفته درآبرفت با رعایت اصول فنی در یک آبخوان  هائی کهچاه  - 1

خوب حفر وضریب قابلیت انتقال نفوذپذیري مناسب وپتانسیل تخلخل باال و
  .گردیده است

در این گروه از چاه ها به تناسب افزایش دبی چاه، افت سطح آب درچاه نیز به 
ب و با یک روند متعارف افزایش داشته و منحنی افت ویژه به دبی داراي سیر تناس

صعودي بوده و زاویه اي که با جهت مثبت محورطول ها تشکیل می دهد همواره 
امتداد این منحنی نیز محور عرض ها را در جهت مثبت قطع می . مثبت می باشد

در این ) C(و شبکه جدار) B(نماید به عبارتی مقدار ضرایب افت فشار در آبخوان
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و فرمول چاه هاي ازاین گروه وجدول .گروه از چاه ها همواره مثبت  می باشند
  :خالصه نتایج پمپاژ و منحنی هاي افت در چاه به شرح زیر است

                                                                                                                                           

S=BQ+CQ2 
 : که درآن

S=افت درچاه به متر  
Q =دبی درچاه به مترمکعب درساعت 
B=ضریب افت فشار درآبخوان  
C=ضریب افت فشاردرشبکه جدار چاه  
  

منحنی هاي افت در یک  2درنمودارشماره خالصه نتایج پمپاژ و  3در جدول 
 )حفزگردیده ماسالچاه براي تامین آب شرب این (حلقه چاه متعلق به این گروه 

افت   swافت در سفره، sa در جدول و نمودار شکل مذکور. نشان داده شده است
  .مجموع دو افت اشاره شده می باشد stدر شبکه جدار و 

  
  
  
  

  یکگروه متعلق به خالصه نتایج پمپاژ در یک حلقه چاه ) 3(جدول 

دور 
  پمپ 
(rpm) 

  دبی
(m³/h) 

افت 
ه انداز

گیري 
 شده
(m) 
 

  افت ویژه 

]
(m³/h)

m[  

افت 
درسفره 

(m) 

  افت
در  

شبکه 
 جدار

 (m) 
 

افت 
محاسبه 

شده 
(m) 

  دبی ویژه

]
m

(m³/h)[  

راندمان 
  چاه
(%) 

850 84,2 5,44 0,0646 5,39 0,09 5,48 15,5 98 
1150 127,8 8,40 0,0657 8,19 0,20 8,39 15,2 98 
1450 178,9 12,05 0,0674 11,46 0,40 11,86 14,8 97 
1750 242,6 16,11 0,0664 15,54 0,73 16,27 15,1 96 
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  یکمنحنی هاي افت دریک حلقه چاه ازگروه ) 2( نمودارشماره

  
 نفوذپذیري اضعیف وب متشکل ازآبرفت هاي باتخلخلچاه در یک آبخوان  - 2

وشرایط  م حفرشده ویا اینکه آبخوان داراي پتانسیل خوبک وضریب قابلیت انتقال
عملیات شستشو (لیکن عملیات حفاري ولوله گذاري و تکمیل چاه ،بوده مطلوب
از لحاظ  مناسبکیفیت داراي درست صورت نگرفته وچاه مورد نظر  )وتوسعه

  .باشدنمی توسعه  و شستشو حفاري ،لوله گذاري و
افت درچاه زیادترازحدمعمول بوده وافت ،مپاژدریک چنین چاهی باافزایش دبی پ

در نتیجه منحنی افت .خواهدشدافزایش ویژه مربوطه نیز به همان نسبت داراي 
زاویه بین آن با  (ضمن آن که همواره داراي سیر صعودي خواهد بود ،ویژه به دبی

وامتداد منحنی .)درجه می باشد90جهت مثبت محور طول ها همواره کمتر از 
دراین گروه از چاه . محورعرض هارادرجهت منفی قطع خواهدکرد، زمزبورنی

منفی وضریب افت فشار درشبکه جدار چاه )B(هاضریب افت فشاردرآبخوان
)C(مثبت می باشد.  

فرمول این گروه از چاه ها به شرح زیر بوده و خالصه نتایج پمپاژمربوط به آن 
نشان داده شده 3شماره  نمودارومنحنی هاي افت در چاه در 4هادرجدول شماره

  .است
S=-BQ+CQ2                                

 : که درآن
S=افت درچاه به متر  
Q =دبی درچاه به مترمکعب درساعت 
B=منفی(ضریب افت فشار درآبخوان(  
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C=مثبت(ضریب افت فشاردرشبکه جدار چاه(  
  

  2گروه  متعلق به خالصه نتایج پمپاژ در یک حلقه چاه) 4(جدول 

 دور
  پمپ 
(rpm) 

  دبی
(m³/h) 

افت 
اندازه 
گیري 
 شده
(m) 
 

  افت ویژه 

]
(m³/h)

m[  

افت 
درسفره 

(m) 

  افت
در شبکه  

 جدار
 (m) 

 

افت 
محاسبه 

شده 
(m) 

  دبی ویژه

]
m

(m³/h)[  

راندمان 
  چاه
(%) 

1000 82,1 3,26 0,0397 0,49- 3,82 3,23 25,2 15- 
1100 89,3 4,10 0,0459 0,54- 4,52 3,98 21,8 14- 
1200 97,9 4,78 0,0488 0,59- 5,43 4,84 20,5 12- 

 
 

  
  2گروه ازمنحنی هاي افت در یک حلقه چاه ) 3(نمودارشماره

  
وابط فنی در آبخوان با نفوذ ضچاه ازلحاظ حفاري باکیفیت مناسب وبا رعایت - 3

  .پذیري مناسب وداراي شرایط تغذیه اي خوب حفرشده است
دراین گروه از چاه ها با افزایش مقدار دبی بهره برداري، از چاه، افت درچاه نیز 

دبی چاه نبوده و داراي  افزایشآن متناسب با  افزایشافزایش می یابد لیکن 
روندي کندتر می باشد و لذا با افزایش مقدار دبی، تغیرات افت ویژه سیر نزولی 

یه واداري قراردارند و دبی مورد چنین چاه هایی در معرض تغذ.خواهد داشت 
زاویه ي . بهره برداري از چاه تواما ازآبخوان ومنبع تغذیه کننده تامین می گردد

بین منحنی افت ویژه به دبی دراین نوع از چاه ها با جهت مثبت محور طول ها 
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 درجه بوده وامتداد محنی مزبور محور طول ها را در جهت مثبت قطع 90بیش از 
مثبت ) B(در نتیجه در این گروه از چاه ها ضریب افت فشار در آبخوان. می نماید

  .منفی می باشد)C(وضریب افت فشار درشبکه جدار چاه 
فرمول چاه هاي واقع در این گروه به شرح زیر بوده و خالصه نتایج پمپاژمربوط به 

ومنحنی هاي افت در یک نمونه از چاه هاي متعلق به  5آن ها درجدول شماره
  .نشان داده شده است 4شماره  نموداردسته در این

                                                                                             
CQ2                       S=BQ-   

  : که درآن
 
S=افت درچاه به متر  
Q =دبی درچاه به مترمکعب درساعت 
B=بتمث(ضریب افت فشار درآبخوان(  
C=منفی(ضریب افت فشاردرشبکه جدار چاه(  
  

  3خالصه نتایج پمپاژ در یک حلقه چاه متعلق به گروه) 5(جدول   

دور 
  پمپ 
(rpm) 

  دبی
(m³/h) 

افت 
اندازه 
گیري 
 شده
(m) 
 

  افت ویژه 

]
(m³/h)

m[  

افت 
درسفره 

(m) 

  افت
در  

شبکه 
 جدار

 (m) 
 

افت 
محاسبه 

شده 
(m) 

  دبی ویژه

]
m

(m³/h)[  

راندمان 
  چاه
(%) 

1088 14,4 23,8 1,6528 23,37 2,65 - 20,72 0,6 113 
1200 41,4 33,00 0,7971 67,18 21,87 - 45,31 1,3 148 
1400 65,9 43,90 0,6664 106,91 55,39 - 51,52 1,5 208 
1550 64,6 62,80 0,7423 137,28 91,33 - 45,55 1,3 299 

  3منحنی هاي افت در یک حلقه چاه گروه  )4( نمودارشماره
  
  :بحث و نتیجه گیري-4

پروسه تشکیل  دشت هاي آبرفتی جلگه گیالن ،خصوصیات هیدروژئولوژي دشـت  
هاي مزبورونزوالت جوي باال در منطقه،وجودرودخانـه هـاي متعـدددائمی وشـبکه     
 هیدروگرافی گسترده درسطح دشت و وجودآبخوان هاي آزادونیمه تحـت فشـارکه  
به صورت مطبق با تعادل هیـدرولیکی روي هـم قرارگرفتـه انـد موجـب گردیـده،       
تادردشت هاي مورد نظر بهره برداري از آب هاي زیرزمینی ازطریق حفرچـاه،علی  
رغم وجودشرایط مناسب ازلحاظ پتانسیل و تغذیه ، مشکالتی را هم بهمراه داشته 
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ظ بافت خاك وخصوصیات این مشکالت بعضا مربوط به طبیعت منطقه ازلحا.باشد
هیدروژولوژیکی دشتها ویا عامل انسانی میباشند،که عملکرد پدیده تغذیـه واداري  
و کیفیت نامطلوب حفاري وتکمیل جاه ها وهمچنین نحوه بهره برداري ازآن ها را 

: پدیده تغذیه واداري کـه ازطریـق عوامـل مختلـف از جملـه     . می توان نام بردهم 
بکه کانال هاي آبیـاري وزهکشـی،آببندان هـا و اسـتخرهاي     رودخانه ها ،انهار و ش

کــه بــه طورگســترده درســطح دشــت هــاي مــوردنظر وجــود  ...پــرورش مــاهی و
واقـع بـرروي سـفره هـاي نیمـه محبـوس       د ونشتی دارندوهمچنین سفره هاي آزا

عمـل میکند،هرچندکـه   ....که درحالـت تعـادل هیـدرولیکی قراردارنـدو    ومحبوس 
واند درافزایش عمربهره برداري اقتصـادي یـک چـاه نقـش     عاملی است مفیدومی ت

 ونـاظرین  لیکن بدلیل عدم آشنائی اغلـب کارشناسـان ذیـربط    ،مثبت داشته باشد
ــاي      ــال،چاه ه ــف س ــول مختل ــده درفص ــراین پدی ــوروعملکرد متغی ــده مزب باپدی
متاثرازپدیده مورداشاره دچارآسـیب وخسـارت میگردنـدوگاه شـدت خسـارت بـه       

  .تخریب چاه می شود حدي است که موجب
لولــه اسـکرین یــا  محـل  نصـب نامناســب  (عـدم رعایـت اصــول فنـی در حفــاري    

مشبک،شستشوي ناقص وعدم توسعه کامـل چاه،عـدم تناسـب درصدشـبکه لولـه      
نیز موجـب افـزایش افـت فشـار در شـبکه      ...) جداربادرصدتخلخل الیه هاي آبدارو

و درنتیجـه تغیرشـرایط    جدارچاه و ایجاد سرعت موضعی درمحل ورود آب به چاه
زیکی آب گردیده که این موضوع نیز منجربه تبدیل بیکربنات محلول درآب بـه  یف

کربنات غیرمحلول شده کـه بـا رسـوب بـر جـدار چـاه وگـراول پـک پشـت لولـه           
عـالوه برکـاهش آبـدهی چـاه موجـب      ) پوسته گذاري(جداروشیارهاي شبکه جدار

سته گذاري می گرددکه در نهایـت  افزایش افت فشارشبکه جدار و تشدید عمل پو
مـی  نیزاز عمـر بهـره بـرداري اقتصـادي چـاه      ضمن کاهش آبدهی ودبی ویژه چاه 

  . کاهد
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