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ارزیابی چاههای برداشت آب شهرستان اسالمشهر از نقطه نظر
ماسهدهی
4

حسین یوسفی * ،1علی محمدی ،2یونس نوراللهی ،3پرویز عبدی

-1استادیار دانشکده علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران
-2دانشجوي کارشناسیارشد مهندسی اکوهيدرولوژي ،دانشکده علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران
-3دانشيار دانشکده علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران
-4دانشجوي دکتري مهندسی محيط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب
پذیرش مقاله1395/7/14 :
تأیيد نهایی مقاله1396/2/29 :
چكیده
ماسهدهی بهعنوان یك ریسك مخاطرهآميز در حفر چاهها و تأمين آب شرب در پهنههایی با زمينشناسی رسوبی
و بافت خاک دانه ریز شناخته میشود .در این راستا این پژوهش نيز با هدف بررسی ميزان ماسهدهی در چاههاي
تأمين آب شرب شهرستان اسالمشهر انجام شد .بدین منظور ده چاه که عمده نيازهاي شرب این شهرستان را
تأمين میکنند ،انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت .نمونههاي مورد نياز در چهار زمان در فصلهاي متفاوت
برداشت شد .به این صورت که ماسه دهی آب در زمان استارت پمپ ،یك ،چهار ،هشت و دوازده ساعت پس از
شروع پمپاژ جمعآوري گردید .پس از انجام آناليز دادههاي آزمایشگاهی و مطالعات ساختمان چاهها نتيجهگيري
شد که ماسهدهی چاههاي واقع در نواحی شمالغرب ،جنوبشرقی و جنوبغربی محدوده مطالعاتی نسب به
دیگر چاههاي آب شرب روستاهاي شهرستان اسالمشهر بيشتر بوده و در زمان شروع پمپاژ ميزان ماسهدهی
آنها زیاد و پس از گذشت زمان برداشت تا  4ساعت بعد از شروع به کار پمپ ،ميزان ماسهدهی کم شده است.
بعد از این زمان ،با افزایش زمان برداشت آب ،ميزان ماسهدهی چاه نيز افزایش پيدا میکند بهطوري که بعد از
گذشت  12ساعت از کار پمپ ميزان ماسهدهی چاه بيشتر از زمان اوليه شروع به کار پمپ میباشد و براي
برداشت آب باید این بازههاي زمانی را مد نظر قرار داد.
واژههای كلیدی :دبی پمپاژ ،اسالمشهر ،فرونشست ،ماسهدهی.

* -نویسنده مسئول09124151174 :

Email: Hosseinyousefi@ut.ac.ir
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مقدمه
از لحاظ زمينشناسی ،رسوبات ماسهاي از جمله آبخوانهاي مهم و با ارزش به شمار میروند که در بسياري از
نقاط به علت آبدهی مناسب ،در این نهشتهها چاههاي نيمهعميق و عميق حفر میگردد .بهرهبرداري از منابع
آب زیرزمينی در سازندهاي ماسهاي ریزدانه در اغلب کشورهاي جهان نظير آمریکا ،ژاپن ،هلند و غيره با مشکل
ماسهدهی مواجه بوده است (ميرباقري .)1377 ،در کشور ما نيز در مناطقی که داراي الیههاي آبدار ماسهاي
است مشکل ماسهدهی چاهها از مواردي است که بهرهگيري از این منابع خدادادي را به چالش میکشاند .این
پدیده در استانهاي مازندران ،سواحل دریاي خزر ،استان گلستان ،کرمان ،مشهد و استان تهران گزارش شده
است (شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران .)1390 ،در هر حال با توجه به اهميت موضوع ،پژوهش در
باب ماسهدهی چاهها از جنبههاي مختلفی قابل بررسی و تأمل است .توليد ماسه در هنگام تأمين آب میتواند
در اثر فرسایش هنگام قرار دادن لوله و یا وسایلی که در سطح جهت استحصال قرار دارند ایجاد شود (کليمنت
و همکاران .)2014 ،براي درک بهتر پدیده ماسهدهی بهتر است از هر دو روش عددي و آزمایش مستقيم استفاده
شود تا بتوان یك پيشبينی واقعبينانه از این فرآیند داشت (رحمتی و همکاران .)2013 ،از دیدگاه عوامل اوليه
و ساختاري ،رخداد ماسهدهی از ویژگیهاي زمينشناسی بهویژه رسوبشناختی منطقه میباشد .در دشتهاي
آبرفتی2به دليل وجود نهشتههاي رسوبی ریزدانه این رخداد بسيار چشمگيرتر از سایر نواحی است (صيادي،
 .)1386رودخانههایی که از ارتفاعات استان تهران سرچشمه میگيرند تشکيل مخروط افکنههایی را دادهاند که
حدود گسترش آنها از شمال به جنوب کشيده شده است .گسترش جانبی رسوبات بر جاي گذاشته شده توسط
این رودخانهها تابعی از تغيير در مسير رودخانهها ،نوع سيستم رودخانهاي ،رژیم رسوبگذاري و دبی رودخانه
میباشد .فرآیند ماسهدهی چاهها عمدتاً در مناطق انتهایی دشتهاي رسوبگذاري یعنی بخش دیستال3صورت
میپذیرد .منظور از ناحيه دیستال ،ناحيه دور از مبدأ شروع فرسایش است (فردوسی و همکاران .)1391 ،حرکت
مواد در زمين براساس شرایط ليتولوژیکی سفرهها (رسوبات دانه ریز سيلتی و ماسهاي) بوده و این وضعيت امکان
حرکت این مواد در امتداد گرادیان را نيز فراهم میآورد و این خود سبب ایجاد شرایط ماسهدهی چاه میشود.
نهایتاً در اثر نفوذ مقادیري آب به داخل بافت ماسهاي ،شاهد شروع ماسهدهی هستيم (هال1970 ،؛ وزیري و
همکاران ،)2002 ،در واقع به طور کلی زمانی که خاک به درجه خاصی از اشباع شدگی برسد چنين وضعيتی
اتفاق میافتد (بيانکو و همکاران .)2001 ،تغييرات شيب بهعنوان عامل ایجاد توپوگرافی ،نقش کليدي را در
فرسایش و رسوبگذاري ذرات ایفا میکند .بنابراین شناخت تغييرات شيب میتواند تأثير بسزایی در مدیریت
آب و خاک داشته باشد (زینك و همکاران1940 ،؛ اسميت و همکاران .)1958 ،در ارتفاعات به علت انرژي باالي
آب ،ذرات درشتتر خاک به آسانی جابجا میشوند ولی با کاهش شيب ،انرژي جنبشی آب کمتر شده و از اینجا
به بعد ذرات ریزتر شروع به رسوبگذاري میکنند (احمدي .)1391 ،در مطالعهاي توسط پکنهام و همکاران
( )2009که در ایالت مين4آمریکا انجام شد ،بررسی تأثير معدنکاوي براي دستيابی به مصالح ساختمانی بر
تجمع ماسه و سنگ ریزه در منابع آب زیرزمينی این منطقه صورت گرفت .ایشان در این مطالعه نمونههاي آب
را از چندین آبخوان برداشت نموده و در آزمایشگاه از لحاظ کيفی مورد بررسی قرار دادند .نتایج مطالعه نشان
داد فعاليت معدن کاوي بر پارامترهاي کيفی آب مثل غلظت کلرید ،تأثير معنیداري گذاشته ولی این فعاليت
2-Alluvial plains
3 -Distal
4 -Maine
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سبب افزایش قابل توجه مقدار ماسه در آب نشده و تأثيري بر آن نداشته است .عامل بارش (مقدار بارندگی)
میتواند یك عامل مهم در ماسهدهی چاه باشد .شایدر و همکاران ( )2016مطالعهاي را در مورد بررسی کيفيت
آب در چاههایی که در منازل حفر میشوند 5انجام دادند .این مطالعه نشان داد آب چنين چاههایی تا حد بسيار
کمی داراي نيترات (که ممکن است ناشی از شيرابههاي محل دفن زباله باشد) هستند .اما نکته قابل تأمل این
موضوع است که چاههایی که در مناطق داراي بافت خاک ماسهاي هستند ،به نسبت دیگر چاهها که در اطراف
منطقه قرار دارند از شرایط مناسبتري از منظر کيفيت برخوردار هستند .حفر اصولی چاهها و مطابقت آنها با
استانداردهاي موجود سبب کاهش ماسهدهی در چاهها شده است .دادههاي زمينشناختی از جمله دادههاي
رسوبشناسی و اطالعات ژئوفيزیکی ،بررسی مقدار مقاومت مخصوص ماسه ،بررسی نمونههاي حاصل از حفر
گمانهاي اکتشافی و بهویژه منحنیهاي حاصل از آزمایشات کاروتاژ (چاه پيمایی) همه مؤید این نکته است که
قطر رسوبات در مناطقی که دچار ماسهدهی میشوند از  0/25ميلیمتر کمتر است .الزم به ذکر است که قطر
ذرات از  0/06تا  2ميلیمتر جزو ذرات ماسه قرار میگيرند و براساس طبقهبندي احمدي ( ،)1391این ماسهها
یا ماسههاي خيلی ریز ( 0/06تا  0/12ميلیمتر) یا ریز ( 0/12تا  0/25ميلیمتر) هستند .به هر حال میتوان در
اولين گام علت اصلی معضل ماسهدهی را پارهاي نارساییها (نظير عدم رعایت موازین اصولی حفر و بهرهبرداري
چاهها) دانست زیرا مقدار ماسهدهی چاهها در هنگام برداشت از چاهها افزوده میشود (کریستين .)1997 ،ليکن
مهمترین دليل آن تغييرات شدید در بافت زمينشناسی نواحی مختلف میباشد (هانتر و همکاران.)2002 ،
بهطوري که وجود افقهاي ماسهاي سيلتی و تخليه زیاد آنها بهدليل ناپایداري دیواره چاهها در حين بهرهبرداري
و استحصال آب در زمان پمپاژ ،به مرور زمان سبب ایجاد حفرات و فضاهاي خالی نسبتاً وسيع در حول جدار
چاه میگردد و در نهایت منجر به ریزش ناگهانی دیواره چاههاي عميق میشود .رخداد چنين پدیدهاي موجب
بهم خوردگی ترتيب و توالی چينهشناسی و زمينشناسی الیهها در دیواره طبيعی چاه میشود .بدین ترتيب لوله
جدار متحمل تنشهاي شدید و تغيير شکل (بریدگی و جمعشدگی) شده که این فرآیند موجب کاهش شدید
آبدهی و سرانجام تخریب چاه میشود (صيادي .)1386 ،الزم به ذکر است تاکنون مطالعات اندکی در مورد
ماسهدهی چاههاي آب در سطح جهان و کشور انجام شده است و این پژوهش از اولين مطالعاتی است که در
سطح کشور با هدف اندازهگيري ماسهدهی چاههاي تأمين آب شرب بهطور موردي در سطح شهرستان اسالمشهر
صورت گرفته است.
محدوده مورد مطالعه

شهرستان اسالمشهر در  30کيلومتري جنوب غربی تهران واقع شده است؛ این شهرستان با شهرهاي بهارستان
در غرب ،شهریار در شمالغرب ،تهران در شمال و ري در جنوب و جنوبغربی همسایه است .این شهرستان در
ناحيه شمال غرب فالت مرکزي و در موقعيت جغرافيایی بين  50درجه و  9دقيقه تا  53درجه و  9دقيقه طول
شرقی و بين  34درجه و  53دقيقه تا  36درجه و  21دقيقه عرض شمالی و روي آبرفتهاي سيالبی و مخروط
افکنه سيالبهاي جاري شده از دامنههاي جنوبی البرز مرکزي واقع شده است .به خاطر همواري و مسطح بودن
منطقه؛ اراضی کشاورزي و چاههاي متعددي که براي کشاورزي و شرب حفاري شدهاند دیده میشود که ساليانه
حجم قابل مالحظهاي از منابع آبهاي زیرزمينی را استحصال مینمایند.
5 -Domestic wells
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از نظر زمينشناسی با توجه به اینکه این نواحی در جنوب تهران و در ادامه سازندهاي آبرفتی دشت تهران –
شهریار قرار گرفته است عمده سازندهاي این نواحی در مناطق هموار از انواع رسوبات آبرفتی عمدتاً ریز دانه
تشکيل شده است (شکل  .)3در نواحی جنوبیتر بر اثر فرسایش کوههاي البرز حجم قابل مالحظهاي از رسوبات
آبرفتی توسط درهها و مسيلها در نواحی پست و کم شيب تهنشين شدهاند .این رسوبات به مرور زمان در این
نواحی تهنشين شده و توانستهاند آبرفتهاي مهم و ضخيم الیهاي را تشکيل دهند که متأسفانه به دليل ریزدانه
بودن عمدتاً از قدرت آبدهی ضعيفی برخوردارند .سازندهاي آذرین منطقه عمدتاً متعلق به دوران سوم
زمينشناسی و آبرفتهاي مربوط به دوران کواترنري میباشند (شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران،
 .)1388این چاهها روي واریزههاي کواترنري قرار گرفتهاند و مهمترین مشخصه رسوبات این دوره وجود
واریزههاي دانه درشت آخرین عصر یخبندان در دوره چهارم زمينشناسی است .رسوبات ریز در باال و سطح و
رسوبات دانه درشت در قسمتهاي تحتانی از مشخصات این دوره است .با افزایش عمق قطر رسوبات بيشتر
شده و قسمت اعظم آبهاي زیرزمينی در آن قسمت که شامل ذرات دانه درشت میباشد ذخيره میگردد
(حسنی و همکاران.)1389 ،
مواد و روشها
حال جهت بررسی وضعيت ماسهدهی چاهها نمونههاي مربوط؛ در محل با هماهنگی واحد پژوهش و تحقيقات
شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران در سر چاههاي مورد مطالعه نمونههایی برداشت و مقدار ماسهها
پس از زماندهی الزم براي تهنشست ،اندازهگيري و وزن شد .سپس برآورد و نسبت وزن ماسه به حجم برآورد
گردید .نمونههاي مربوط به ماسهدهی چاههاي نمونه در طول زمان چهار فصل (به مدت یك سال) جمعآوري
شد (جدول  )1تا به لحاظ تفاوت بارندگی در این محدوده که شامل زمستان با بارندگی باال و تابستان با بارندگی
اندک است (شکل  ،)1اثرات بارشهاي جوي روي وضعيت کمی سفرهها مورد بررسی قرار گيرد .ميانگين بارندگی
در شهرستان مورد بررسی  231ميلیمتر گزارش شده است .تجهيزات نمونهبرداري که براي اندازهگيري
ماسهدهی چاهها استفاده شد عبارتند از :فلنجهاي فلزي  200ميلیمتري ،فلنجهاي فلزي  150ميلیمتري،
فلنجهاي جوش  150پلی اتيلن  110اتمسفر ،لوله  160پلی اتيلن  10اتمسفر ،مخزن  500ليتري -پلی اتيلن.
جدول  :1زمان نمونهبرداري از چاههاي نمونه
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شکل  :1مقایسه مقدار بارش در زمانهاي نمونهبرداري

برداشت آب با این لوازم و تجهيزات موجود ،از سر چاههاي آب شرب  10روستا از روستاهاي محدوده مطالعاتی
شهرستان اسالمشهر (جدول  )2در طول زمان تحقيق انجام شد .در شکل  2موقعيت چاهها نمایش داده شده
است .در مرحله اول یك بررسی کلی توسط نگارندگان این تحقيق در سطح شهرستان اسالمشهر روي منابع آب
زیرزمينی انجام گردید و پس از بررسی مشخص گردید که در سطح شهرستان اسالمشهر به دليل عدم وجود
منابع آب سطحی ،نيازهاي مصرفی آب اهالی در زمينه شرب ،کشاورزي و صنعت تماماً از منابع زیرزمينی و از
طریق چاهها عميق مورد استحصال و مورد استفاده قرار میگيرد که این موضوع نشاندهنده اهميت موضوع
پژوهش میباشد .در این مراحل اندازهگيري و سنجش مقدار ماسهها نسبت به حجم برداشت شده محاسبه شد
و هر مرحله از آزمایش و نمونهگيري شامل پنج مرحله :استارت اوليه پمپ ،بعد از یك ساعت کار پمپ ،بعد از
چهار ساعت کار پمپ ،بعد از  8ساعت کار پمپ ،بعد از  12ساعت کار پمپ بود که در بازه زمانی مذکور انجام
گردید.
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شکل  :2موقعيت چاههاي مورد مطالعه در منطقه
جدول  :2روستاهاي مورد بررسی
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با توجه به نقشه زمينشناسی از منطقه مورد مطالعه ،تمامی نقاط نمونهبرداري روي آبرفت تهران قرار گرفتهاند
(شکل .)3

شکل  :3زمينشناسی محدوده مورد مطالعه

بحث و نتایج
در همه موارد نمونهگيري مشخص شد که چاهها پس از یك استراحت و در موقع استارت و شروع کار پمپ یك
مقدار ماسهدهی اوليه داشته و پس از کار و بعد از گذشت زمان ،ماسهدهی اوليه کاهش پيدا میکند .در مناطقی
که ویژگیهایی از جمله دانهبندي ریز بافت زمين ،عدم تطبيق تغذیه با تخليه و افت مخروط با شيب و سرعت
زیاد را دارا هستند؛ ماسهدهی زیاد و دانههاي ماسه از نوع دانه بسيار ریز ( 0/06تا  0/12ميلیمتر) میباشند.
این شرایط در مناطق شمالغربی ،شرق و جنوبشرقی محدوه مطالعاتی که شامل روستاهاي حسنآباد خالصه،
ملكآباد ،ده عباس و شاتره است ،کامالً مشهود میباشد .در این مناطق با گذشت زمان پمپاژ موتور ،ماسهدهی
کاهش پيدا کرده و به حداقل خود در زمان  4ساعت بعد از پمپاژ ،میرسد .بعد از گذشت این  4ساعت بر ميزان
ماسه چاهها افزوده شده بهطوري که در زمان  12ساعت بعد از کار پمپ ،ميزان ماسهدهی از زمان شروع پمپ
هم زیادتر میگردد .در چاه آب شرب روستاهاي واقع در شمال ،غرب ،مرکز و جنوبغربی محدوده مطالعاتی،
ميزان ماسهدهی چاهها دانه درشتتر بوده اما ميزان آن کمتر میباشد .ميزان ماسهدهی در فصول مختلف سال
مطابق جداول  3تا  6متفاوت بوده و این تا حدي به تغذیه سفرهها توسط بارش ارتباط دارد .براساس نتایج
جداول مذکور ،ماسهدهی در فصول داراي بارندگی؛ کمتر بوده و در فصول کم آبی و فصول خشکسالی؛ ميزان
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ماسهدهی افزایش پيدا میکند .البته تنها بحث بارندگی سبب این واقعه نيست ،براي مثال در فصل تابستان ،با
افزایش مصرف آب در بخشهاي مختلف یعنی شرب و کشاورزي ،مقدار برداشت آب از آبخوان زیاد میشود .در
نتيجه با گذر زمان و نزدیك شدن به ماه هاي انتهایی تابستان و افت سطح آب زیرزمينی مقدار ماسه در آب
برداشتی افزایش مییابد .متراکم شدن تخلخل بين دانه در اثر برداشت بی رویه آب از سفره از یك طرف و
ارتفاع فشاري ستون زمين روي این سفره باعث متراکم شدن و کاسته شدن حجم سفرهها شده است .در طول
زمان برداشت ،آبدهی چاه کم شده و شاهد نشست زمين در محدوده آبخوان خواهيم بود .نشست زمين در
محدوده مورد مطالعه روستاهاي شهرستان اسالمشهر (خصوصاً در بخش شمالی) کامالً مشهود میباشد (شکل
 .)4با توجه به اینکه به ازاء هر ميزان برداشت آب از منابع آب زیرزمينی ،سطح آب در چاهها با مقادیر مختلفی
از افت مواجه است ،ضرایب هيدرودیناميکی یك آبخوان متغير و داراي تنوع میباشد .در مناطق روستاهاي
شمالی و شمالشرقی شهرستان اسالمشهر بهدليل دانه درشت بودن بافت زمين و توان بازیابی خوب که ناشی
از وجود رودخانه فصلی در این ناحيه ،توان تغذیه سفرهها باال رفته است .این وضعيت به خاطر بافت و دانهبندي
بستر رودخانه میباشد .رودخانه از ابتداي ورود به دشت در شمالغرب روستاي کن تا انتهاي جنوبغربی بخش
چهاردانگه کشيده شده و رودخانه مذکور مستقيماً در بهبود وضعيت آبی سفرهها و آبخوان محدوده شمال و
شمالشرقی منطقه تأثير بسزایی دارد .الزم به ذکر است که بافت آبخوان در تمامی منطقه مورد مطالعه دشت
(آبرفتی) است.

شکل  :4فرونشت زمين در محدوده مورد مطالعه
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جدول  :3ماسهدهی بهمنماه در چاههاي نمونه شهرستان

جدول  :4ماسهدهی خردادماه در چاههاي نمونه شهرستان

جدول  :5ماسهدهی شهریورماه در چاههاي نمونه شهرستان
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جدول  :6ماسهدهی آبانماه در چاههاي نمونه شهرستان

براي بهتر آشکار شدن و مقایسه آسانتر مقدار ماسهدهی چاهها در هر ماه ،شکلهاي  4تا  7ارائه میشود:
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شکل  :5مقایسه ماسهدهی در چاههاي روستاها براي بهمنماه
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شکل  :6مقایسه ماسهدهی در چاههاي روستاها براي خردادماه
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شکل  :7مقایسه ماسهدهی در چاههاي روستاها براي شهریورماه
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شکل  :8مقایسه ماسهدهی در چاههاي روستاها براي آبانماه

با توجه به شکلهاي  5تا  ،8اغلب باالترین نرخ ماسهدهی مربوط به  12ساعت کار پمپ و کمترین آن مربوط
به  4ساعت بعد از کار پمپ می باشد .حال در بين ده چاه مورد بررسی ،چاه روستاي ملكآباد بعد از  12ساعت
کار پمپ در تمامی ماهها ،باالترین نرخ ماسهدهی و چاه روستاي حسنآباد در شهریور ماه بعد از این  12ساعت،
کمنرین نرخ ماسهدهی را داشتهاند .الزم به ذکر است در مجموع آبانماه کمترین مقدار ماسهدهی و شهریور ماه
باالترین نرخ ماسهدهی را داشته است .در هر حال میتوان چنين اظهار نمود که در رسوبات آبرفتی ریزدانه که
شامل مناطق جنوبشرقی ،جنوب ،جنوبغربی و حاشيه نوار غربی شهرستان اسالمشهر که خود شامل
روستاهاي ملكآباد ،شاتره ،ده عباس ،حسنآباد خالصه و علیآباد طپانچه است تفاوت در ميزان آب ورودي با
آب خروجی (اختالف فاز تغذیه با تخليه) سبب تغييرات و نقصان در سطح ایستایی و سطح دیناميك چاههاي
آب شرب مناطق مذکور میگردد (شکل .)9
شعاع تأثیر :براساس بررسی نتایج حاصل از اندازهگيري سطح ایستایی و سطح دیناميك چاههاي آب شرب
روستاهاي محدوده مطالعاتی (شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران)1390 ،؛ مشخص گردید چاههاي
تأمين آب روستاهاي واقع در قسمت شمال ،حاشيه شمالغربی ،مرکز و غرب (که شامل روستاهاي نوروزآباد،
احمدآباد مستوفی ،حسنآباد خالصه ،فيروز بهرام ،گلدسته ،بهمنآباد است) بهدليل دانه درشت بودن بافت خاک،
چاههاي مناطق فوقالذکر شعاع تأثير زیادي دارند ولی روستاهاي واقع در قسمت شرق و جنوبشرقی (که شامل
روستاهاي ملكآباد ،شاتره و ده عباس میشود) بهدليل دانهبندي ریز بافت خاک و زمينشناسی ،چاههاي موجود
در محلهاي مذکور داراي شعاع تأثير کوچك میباشند.
افت مخروط :نتایج حاصل از اندازهگيري سطح ایستایی و سطح دیناميك چاههاي آب شرب روستاهاي محدوده
مطالعاتی شهرستان اسالمشهر ،نشان داد که چاههاي آب شرب روستاهاي واقع در قسمت شمال ،حاشيه شمال
غربی ،مرکز و غرب شهرستان بهدليل دانه درشت بودن بافت خاک و نوع زمينشناسی ،تغذیه مطلوب و همخوانی
تغذیه با تخليه و همچنين مقدار برداشت مجاز آب ،ارتفاع افت مخروط کم و شيب افت نيز نسبت به سایر
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مناطق کمتر است ولی چاههاي آب شرب روستاهاي واقع در شرق و جنوبشرقی شهرستان بهدليل دانهریز
بودن بافت خاک و زمينشناسی مناطق ،تغذیه ضعيف آبخوان و نامناسب بودن وضعيت تغذیه در قبال تخليه،
ارتفاع افت مخروط زیاد و شيب افت هم زیاد میباشد که این موضوع سبب کم آبی چاهها در طول زمان
استحصال شده است.
علی آباد

شاتره

ده عباس

ملک آباد بهمن آباد
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شکل  :9مقایسه عمق ،سطح ایستابی و سطح دیناميکی چاه روستاهاي مورد بررسی

نتیجهگیری
امروزه پدیده ماسهدهی در حفر چاهها و تأمين آب شرب در مناطقی رخ میدهد که از نظر شرایط زمينشناسی
و بافت به صورت رسوبی و ریزدانه میباشد .این پتانسيل خطر میتواند بهصورت کمی و کيفی استحصال آب را
در این مناطق با چالش مواجه سازد و از سویی عوارض جنبی مهندسی محيطزیستی و اقتصادي براي بهرهبرداران
به دنبال داشته باشد .نتایج مطالعه نشان داد که ماسهدهی چاههاي واقع در نواحی شمالغرب ،جنوبشرقی و
جنوبغربی محدوده مطالعاتی از سایر نقاط بيشتر بود .اندازه ماسههاي بسيار ریز میباشد که در زمان شروع
پمپاژ ميزان ماسهدهی آنها زیاد بوده و پس از گذشت زمان برداشت تا  4ساعت بعد از شروع بهکار پمپ ميزان
ماسهدهی کم شده و بعد از این زمان ،با افزایش زمان برداشت آب ميزان ماسهدهی چاه نيز افزایش پيدا میکند.
بهطوري که بعد از گذشت  12ساعت از کار پمپ ميزان ماسهدهی چاه بيشتر از زمان اوليه شروع به کار پمپ
میباشد .علت این امر میتواند وجود افقهاي ماسهاي سيلتی و تخليه زیاد آنها به دليل ناپایداري دیواره چاهها
در حين بهرهبرداري و استحصال آب باشد .به مرور زمان با ادامه پمپاژ ایجاد حفرات و فضاهاي خالی نسبتاً
وسيع در حول لولههاي جدار ایجاد شده و در نهایت منجر به ریزش ناگهانی دیواره چاههاي عميق میشود.
براساس این تحقيق مشخص شد یك ارتباط مستقيم بين بهرهبرداري از چاهها ،شرایط و بافت زمينشناسی و
شرایط هيدرولوژیکی چاهها وجود دارد .با در نظر گرفتن همه عوامل و نتایج میتوان گفت حتیالمقدور از حفر
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چاه در مناطق جنوبغربی و قسمتی از نوار غربی و جنوبشرقی شهرستان صرف نظر شود .در صورت نياز از
نواحی دیگر منطقه مثل نواحی مرکزي و شمالی محدوده مطالعاتی براي حفر چاه اقدام کرد .براي جلوگيري از
نشست زمين و فشرده شدن سفره آب زیرزمينی در اثر بيالن منفی بين ورودي و خروجی آب به سفره و
جلوگيري از ماسهدهی زیاد چاه؛ پيشنهاد میگردد زمان استراحت مناسب که بعد از هر  8ساعت کار پمپ است
به چاه داده شود .بعد از زمان مذکور؛ سفره توان بازیابی و پر کردن خلل و فرج بين دانهها را پيدا کرده و از
فشرده شدن و از کار افتادن سفره و در نهایت از نشست زمين جلوگيري خواهد شد .ولی بهصورت کاربردي
میتوان پيشنهاد داد که براي جلوگيري از وقوع ماسهدهی در چاه ،قطر برقوي چاه افزایش داده شود تا بتوان
چاه را مناسب ایزوله نمود ،گراول پکينگ چاه بهطور صحيح و مناسب انجام شود .دو جداره نمودن چاه ،انجام
گراول پکينگ مضاعف ،استفاده از لولههاي  ،UPVCاستفاده از  PAREPACKو استفاده از ژئوتکستال یا الياف
مصنوعی براي این منطقه قابل توصيه است.
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