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  چکیده

کاهش بارندگی تقاضا را براي جابجایی و تعمیق چاه هـاي کشـاورزي در محـدوده شـهر فـامنین       1393در سال زراعی 

حلقه چاه جدیدالحفر در سال زراعی مذکور جمع آوري و بررسی شـد. مقـدار جابجـایی و     37افزایش داد. سوابق آماري 

بـه حفـر داراي ارتبـاط معکـوس و نـوع حفـاري (ضـربه         تعمیق داراي ارتباط مستقیم، گذر زمان و تعداد مراتـب اقـدام  

) بـوده اسـت.   24٪حلقـه (  9حلقه چاه محفـوره،   37اي/روتاري) بدون ارتباط با میزان موفقیت بوده اند. میزان موفقیت 

اشتباهات رایج مالکان چاه ها از مرحله بهره برداري از چاه قبلی تـا جانمـایی، حفـاري و توسـعه چـاه جدیـد و برخـی        

  سابقه آب زیرزمینی ارائه شده است.سطح بیکاهش ادهاي طبیعی مرتبط با رخد

  

  فامنین، کشاورزي عمیق، جابجایی، چاه موفقیت، زیرزمینی، آب: هاي کلیديواژه

  

  مقدمه -1

دما در سـال   متوسط افزایش و )1درصدي بارندگی نسبت به بلند مدت و سال گذشته (جدول  35 کاهش به توجه با

 جابجـایی و  براي تقاضا شد، زیرزمینی آب افت تسریع و مصرف تشدید زیرزمینی، آبهاي تغذیه کاهش به منجر که 93-94آبی 

 مقالـه  ایـن  هـدف . اند بوده آبدهی موفقیت در فاقد جدید هاي چاه متعدد موارد در و داشت افزایش کشاورزي هاي چاه تعمیق

و  فـامنین  شـهر  محـدوده  ) در31/6/94الی  1/7/93( 93سال زراعی الحفر جدید هاي چاه موفقیت میزان کمی و دقیق معرفی

  .است فرایند حفر و بهره برداري از چاه در چاه مالکان نگرشهاي و رفتارها از برخی به اشاره روستاهاي اطراف و

 بـین ) کیلومترمربـع 170( محـدوده مطالعـاتی   مختصـات  و همـدان قـرار دارد   اسـتان  شـرق  شمال در فامنین دشت

 خیلی دشت توپوگرافی. است شده ) واقع39شمالی (یوتی ام، زون  3889000الی  3880000شرقی و  328000الی  309000

 و بـرف  از پوشـیده  ارتفاعـات  زمستان در). متر 2200( باشد می محدودي ارتفاعات داراي شمال در و) ارتفاع متر 1620( هموار

 حـداکثر در  میلیمتر بـا  268,25 حدود طبیعى شرایط در ست. بارندگىآب ا جریان فاقد اخیر سالهاى در نیز دشت هاى آبراهه

  .]1[) 1است (جدول مرداد -تیر حداقل و بهمن -دى

 اتصـال  تقریبـا  همسایه هاى حوضه با دشت این و دارد قرار چاى قره رودخانه هاى سرشاخه در فامنین آبرفتى دشت

 آب مصـرف  افـزایش  بـا  هـا  خشکسـالى  در رو ایـن  از است، ها ارندگیب نفوذ از زیرزمینى آب تغذیه منشا و نداشته هیدرولیکى

 از سکانسـی  (آبرفت+تراس آبرفتـی)  دشت مذکور. شود می ایجاد زمین و آب دینامیکى تعادل حفظ در منفی اثرات زیرزمینى،

 قـرار ) آهـک  سـنگ -آهکـی  و مـارن ( مـارن  از بسـتري  روي بـر  که است شن و ماسه گل، رس، از متنوعی ترکیبهاي با ها الیه

 زمـین شناسـی   معـرف  شـرایط  دیگـر  از چاه ها از برخی در شورشدگی و گاز ، خروج]4و3[کارستی  ي فروچاله . وقوع]2[دارد

 ذرت زمینی، سیب چغندر، یونجه، منطقه غالب آبی کشت آبرفتى و آبخوان ذخیره از) %88( منطقه آب تامین. باشد می منطقه

 حلقه یک مطالعاتی ي محدوده در ها چاه تراکم میانگین و) تغذیه از بیش برداشت( نوعهمم دشت وضعیت. باشد می هندوانه و

  .است) متر 200 چاه حریم( هکتار 15 در
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 31/6/1394 یال 1/7/1393 یزمان بازه - 1393سال زراعی  در) متریلیم( بارش اطالعات :1 جدول

جاري  گذشته

فامنین 179.5 276.3 268.25 268.25 88.75 66.9 65 100.3

همدان  263.6 342.8 321.6 321.6 -58 82 76.9 106.6

کشور 201.4 219.2 239 239 -37.6 84.3 91.9 91.7

محل
سال زراعی

بلند مدت 
بارش 1سال 

زراعی

تفاوت 

امسال با 

بلند مدت 

بارش 

امسال به 

بلندمدت ٪

بارش 

امسال به 

گذشته٪

بارش سال 

گذشته به 

بلندمدت ٪

  
  

  
  در محدوده ي مطالعاتیجدیدالحفر  و چاه هاي نقشه جغرافیایی شهر فامنین، روستاها  :1شکل

  

  مواد و روشها -2

اطالعات الگهاي حفاري و گزارشات پمپاژ حاوي عمق چاه جدید، نوع دستگاه حفاري، عمق چاه قبلی، میزان تعمیق، 

آهکی، عمق سنگ بستر، جنس الیه ها، سطح برخورد به آب زیرزمینـی، میـزان جابجـایی،    -میزان حفاري در سنگ بسر مارنی

حلقه  37به بعد، مختصات و علت جابجایی  1390ی پمپاژ، سال حفر، عمق سطح آب در چاه و تعداد اقدام به حفاري از سال دب

. دالیل انواع درخواستها و رفتار مالکان چاه ها پیرامون پارامترهاي فـوق  ورد بررسی قرار گرفته استچاه جدیدالحفر تجمیع و م

قانون توزیع عادالنه  11مشمول جابجایی طبق ماده -چاه اولیه (با کاهش فاحش در آبدهی در حین بازدیدها از مرحله ي پمپاژ

  )، جانمایی چاه جدید، حفاري و پمپاژ چاه جدید ثبت و مورد بررسی قرار گرفته است.]5[آب

  

  تحلیل و بحث -3

ایی، تعمیـق، نـوع حفـاري،    پارامتر (مقدار جابجـ  6، میزان موفقیت با توجه به پس از بررسی اطالعات گردآوري شده

  ) بررسی و نتایج به شرح ذیل می باشد:93و سال زراعی  1390تعداد اقدام به حفاري از سال 
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 8متـر (  175) و در جابجایی بیشـتر از  0٪حلقه) تعداد چاه هاي موفق صفر ( 12متر ( 70در جابجایی هاي کمتر از 

ان جابجایی بیشتر مترادف با قلت چاه هاي مجاور و گستردگی بیشتر ) می باشد. امک50٪عدد ( 4حلقه) تعداد چاه هاي موفق 

  حریم چاه می باشد که ارتباط مستقیم با موفقیت در آبدهی دارد.

حلقـه) و بـا عمـق     8+ متـر) ( 1الـی   -1حلقه)، بدون تعمیق (11در چاه هاي جدیدالحفر با عمق کمتر از چاه قبلی (

) مـی باشـد. مشـاهده    28٪حلقه ( 5) و 25٪حلقه (2)، 18٪حلقه ( 2وفقیت به ترتیب حلقه)، میزان م 18بیشتر از چاه قبلی (

  میشود که تعمیق ارتباط مستقیمی با میزان موفقیت دارد.

 7) حفر شده است که میـزان موفقیـت بـه ترتیـب     o) و روتاري (vحلقه چاه با دستگاه ضربه اي ( 8و  29به ترتیب 

  بنابراین ارتباطی بین موفقیت چاه و نوع حفاري دیده نمیشود. ) میباشد.25٪حلقه ( 2) و 24٪حلقه (

مورد) میزان موفقیت صفر  5بار بوده است ( 4الی  3به بعد  1390در مواردي که مجموع اقدام به حفر از ابتداي سال 

کبار اقدام به حفر کرده اند ) و مالکانی که تنها ی7٪حلقه ( 1مورد) میزان موفقیت 14بار ( 2می باشد. در اقدام به حفر به تعداد 

اقدام بـه   1393) بوده است. به عبارتی دیگر افرادي که براي اولین بار و در سال زراعی 44٪مورد ( 8مورد) میزان موفقیت  18(

  بار می باشد) به موفقیت رسیده اند.1به بعد  1390حفر کرده اند (اقدام به حفر از ابتداي سال 

حلقه  4) و 38٪حلقه ( 5حفر شده است که میزان موفقیت  1394و  1393در سالهاي حلقه چاه  24و  13به ترتیب 

) موفق بوده اند. بعلت تشدید روزافـزون بحـران، درخواسـت و اقـدام     24٪حلقه ( 9حلقه چاه محفوره،  37) می باشد. از ٪17(

 .درصد کاهش داشته است 21درصدي و احتمال موفقیت نیز  85براي جابجایی چاه افزایش 

مجـددا   1393نیز اقدام به حفر داشته است، در سال زراعی  1392) که در سال زراعی 34یک حلقه از چاه ها (ردیف 

ماه بهره برداري مجددا دچار کاهش فاحش شده و در  6چاه دیگري حفر کرد که در  ابتدا موفقیت در آبدهی داشته، اما پس از 

ي مجاور این چاه نیز در همین سال زراعی با کاهش فاحش روبرو شده اند. میتوان رده چاه هاي ناموفق قرار گرفته است. چاه ها

نتیجه گرفت که تداوم موفقیت آبدهی چاهی که سابقه ي حفر متعدد داشته و همسایگان مجاور نیز اقدام به حفر جدید داشته 

توجه به اینکـه در منطقـه ي باال/پـایین دسـت      یا در صدد آن هستند، کوتاه مدت خواهد بود. از اینرو اصرار بر جابجایی چاه با

(جهت تغذیه) حفر چاه هاي جدید فاقد موفقیت بوده و یا چاه هاي فعلی مجاور با افت شدید روبرو هستند، از اشـتباهات قابـل   

  پیشگیري می باشد.

بعلـت کـاهش   در درخواست هاي جابجایی (، الیروبی و تعمیق) چاه هاي همسایه همزمانی دیـده میشـود. ایـن امـر     

تغذیه/ذخیره ناشی از افزایش بهره برداري بسبب جابجایی (، الیروبی و تعمیق) چاه ها در منطقه ي باال/پایین دست می باشد. 

به عبارت دیگر موفقیت چاه هاي جدید منجر به افت آبدهی بویژه در چاه هاي باال/پایین دست میشود و رقابت در جابجـایی (،  

بدنبال دارد که گاها با جابجایی چاه مجاور و موفقیت همان چاه، چاه جابجا شده ي موفق به چاه نـاموفق  الیروبی و تعمیق) را 

تبدیل میگردد. علت افزایش حساسیت چاه هاي مجاور یک چاه به موفقیت همان چاه، افت شدید سـطح آب زیرزمینـی و بـی    

  سابقه بودن این وضعیت در آبخوان محدوده می باشد.

ها که بالفاصله پس از حفر مورد آزمایش پمپاژ قرار میگیرند، در ابتدا آبدهی موفقیـت آمیـزي را نشـان    برخی از چاه

برداري نشان میدهد که چاه هاي مذکور مجددا دچار کـاهش  میدهند، بازدید مجدد و تعیین دبی پس از چند ماه از شروع بهره

ه اند. یکی از دالیل ایـن وضـعیت، میتوانـد برخـورد حفـاري بـا       هاي ناموفق رسیدفاحش آبدهی شده و تدریجا به وضعیت چاه

کنـد. از ایـن رو   ي محصور محدود باشد که امکان بهره برداري کوتاه مدتی را ایجاد میآبخوانهاي لنزي (عدسی شکل) با ذخیره

-استناد به نتایج آزمایشات پمپاژ اولیه جهت تعیین نهایی پتانسیل آبدهی چاه و صدور پروانه بهره برداي و به تبـع آن سـرمایه  

باشد. به نوعی میتوان نتیجه گرفت که مالکـانی  ها خالی از اشکال نمیگذاري جهت سیستمهاي آبیاري نوین و برقی کردن چاه

ن گذشته بیشتر اقدام به حفر چاه هاي ناموفق (یا موفق کوتاه مدت) داشته اند، باید با احتیاط بیشتري اقـدام  که در طول سالیا

  کنند.
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در برخی از چاه هاي جدید الحفر، بعلت کمی آب در حین آزمایش پمپاژ جریان پیوسـته و زالل برقـرار نمـی گـردد     

ینگ و مشبک کاري با توجه به دانـه بنـدي رسـوبات طبـق الگهـاي      (عدم توسعه ي چاه). عدم رعایت استانداردهاي گراول پک

حفاري و روش اجرا بر تاثیر سوء حاصله از کمی آب می افزاید. در مواردي نیز دیده شده که همزمان با توسعه و شستشوي چاه 

وي چـاه جدیـد   جدید از چاه قدیمی مجاور همچنان جهت کشاورزي استفاده میشود و این امر سبب تضعیف توسـعه و شستشـ  

یابد، میشود. با توجه به اینکه در فصول غیرکشاورزي بعلت کاهش برداشت سطح آب زیرزمینی جبران و تا حدودي افزایش می

یابد. لذا توصیه میشود حفـر چـاه،   توسعه و شستشوي چاه بهتر انجام میشود و احتمال تداوم آبدهی و موفقیت چاه افزایش می

  هاي غیرکشاورزي انجام گیرد.آزمایش و توسعه آن در فصل

متر، به علت اتصال زیرزمینی دو چاه در  50مورد از حفاري با دستگاه روتاري با جابجایی چاه به میزان کمتر از  4در 

-حین حفاري، هر دو چاه دچار نقص فنی و غیرقابل استفاده و در دو مورد دیگر نیز پمپ شناور سوخته اسـت. ریـزش، حفـره   

الح بین دو چاه از مسیر چاه جدید و برقراري جریان بین دو چاه سبب این تخریب بوده است. از سایر عوامل شدگی و تخلیه مص

پـک،  هاي ریزشی، قطرهاي حفـاري و کیسـینگ، گـراول   ها (نمونه رسوب، عمقموثر میتوان به مشخصات الگ و تجهیزات چاه

داري از چاه قدیمی در حین حفاري اشاره کرد. رعایـت فاصـله   برسطح آب زیرزمینی)، سرعت و بار حفاري و گل حفاري و بهره

هاي مجاور قبل از شروع یا در حین حفاري و یا در صورت خروج، پرکـردن سـریع چـاه بـا     بیشتر، عدم خروج لوله جدار از چاه

مکان اتصال دو چاه شود. اهاي ریزشی در حین حفاري جهت پیشگیري پیشنهاد میمصالح کافی و اقدام سریع در برخورد با افق

  ها به جز یکی وجود دارد.برداري از هر دو چاه و عدم انسداد سایر چاهدر آینده و پس از اتمام عملیات حفاري در صورت بهره

انجام بررسی هاي ژئوالکتریک بدون بررسی حریم چاه هاي مجاور صورت گرفته و در موارد متعدد، نقطه ي پیشنهادي حاصـل  

الکتریکی در حریم چاه هاي مجاور قرار داشته و بعلت مشکل حریم مورد موافقت قرار نمی گیرند. با توجه به از بررسی هاي ژئو

اینکه مکمل مطالعات ژئوالکتریک در هر منطقه استفاده از الگهاي حفاري موجود می باشد، متاسفانه در هیچ موردي تقاضـایی  

وجـود نداشـته و ایـن امـر بشـدت بـر دقـت و اعتبـار پیشـنهادهاي           براي دسترسی به الگ ها توسط کارشناسان ژئوالکتریـک 

کاهد. تاکید میشود که با وجود تراکم چاه ها در منطقه (در هـر  ژئوالکتریکی تاثیر سوء داشته و از صحت نتایج ژئوالکتریکی می

عمق و ناهمواري هـاي سـنگ    هکتار یک الگ حفاري به همراه سوابق آبدهی/پمپاژ) مطالعات ژئوالکتریک را تنها به تعیین 15

  بستر محدود و از پیشبینی ژئوالکتریکی توالی لیتولوژیکی توسط مقاومت سنجی ژئوالکتریکی اجتناب کرد.

متر پایینتر از مقـادیر نقشـه هـاي     15الی  10سطح برخورد به آب زیرزمینی در حین عملیات حفاري در اکثر موارد 

نطقه اي می باشد. یکی از دالیل این وضعیت، رعایت حریم بیشتر براي پیزومترها حاصل از پیزومترهاي متعلق به شرکت آب م

  و تمرکز چندین چاه در یک محدوده ي کوچک (افت نقطه اي در سطح آب زیرزمینی) می باشد.

طبق تحقیقات متعدد، در سازندهاي کارستی، نوسـان سـطح آب زیرزمینـی یکـی از دالیـل اصـلی کارسـت زایـی و         

. افت سطح آب زیرزمینی، جریان متمرکـز آب در قسـمتهایی پـایینی چـاه میتوانـد      ]6[خریبی همراه آن می باشدفرایندهاي ت

آهکی و ریزش طبقات ماسه اي فوقانی، آسیب لوله جـدار و ایجـاد نقـص فنـی و عـدم      -سبب تشکیل حفرهایی در بستر مارنی

دوده ي مورد مطالعه بعلت نقص لوله جدار و پمپ پیشـنهاد  آبدهی چاه گردد. بسیاري از درخواستهاي جابجایی/الیروبی در مح

اجرایی قانون توزیع عادالنه آب). بررسی الگ حفاري این چـاه هـا وجـود طبقـات ریزشـی و       13شده است (چاه مشمول ماده 

عدد تاییـد  اجراي تمهیدات مناطق ریزشی در حین حفاري (کیسینگ تلسکوپی و حفاري همزمان با لوله گذاري) را در موارد مت

میکند. استفاده از لوله جدار مستعمل از موارد شایع در این نوع از چاه ها میباشد. نصب لوله جـدار نـو و ضـخیم در متراژهـاي     

ریزشی و آبدار و عدم نصب پمپ در کف چاه براي کاهش این وقایع پیشنهاد می گردد. در موارد متعـدد اسـتفاده از منصـوبات    

اي باالتر دهه هاي گذشته) بدلیل عدم تطابق با شرایط فعلی (دبی کمتر) باعث کاهش راندمان مـی  قدیمی (مطابق با آبدهی ه

ایـنچ) مـی    4الـی   2اینچ) بجاي لوله هاي جدیـد (  6الی  4باشد. از نمونه هاي بارز این حالت استفاده از لوله آبده هاي قطور (

ایـن وضـعیت سـبب افـزایش مصـرف انـرژي و اسـتهالك         باشد که موجب ایجاد نوسان و گسستگی در جریان آب می گـردد. 
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گردد. افت سطح آب زیرزمینی از عوامـل  منصوبات بویژه پمپهاي شناور و احتماال تخریب پکینیگ رسوبات ریزشی/ماسه اي می

  . ]7[اصلی افزایش تنش بین دانه اي (تنش موثر) در خاك می باشد

  

  گیرينتیجه -4

 مالکـان  مشکالت اجرایـی  از برخی فامنین (همدان) و شهر محدوده در 93زراعیسال  الحفر جدید هاي چاه موفقیت

در این فرایند از اطالعات عمـق چـاه قبلـی و فعلـی، نـوع دسـتگاه        .بررسی شده است فرایند حفر و بهره برداري از چاه در چاه

هـا، سـطح برخـورد بـه آب      آهکی، عمق سنگ بسـتر، جـنس الیـه   -حفاري، میزان تعمیق، میزان حفاري در سنگ بسر مارنی

به بعـد،   1390زیرزمینی، میزان جابجایی، دبی پمپاژ، سال حفر، عمق سطح آب در چاه و تعداد مراتب اقدام به حفاري از سال 

  مختصات و علت جابجایی استفاده شد. 

ردگی بیشتر امکان جابجایی بیشتر مترادف با تراکم کمتر چاه ها در منطقه و گست -1پس از بررسی مشخص شد که 

در صورت پایینتر بودن سنگ بستر در چاه جدید نسـبت بـه    -2حریم می باشد که ارتباط مستقیم با موفقیت در آبدهی دارد. 

ارتباطی بین میزان موفقیـت چـاه و سیسـتم حفـاري (ضـربه اي / روتـاري) دیـده         -3چاه قبلی، احتمال موفقیت بیشتر است. 

با افزایش تعداد گمانه هـا و   -4صحیح از سیمانهاي حفاري در سیستم روتاري مهم می باشد. نمیشود، اما با این وجود استفاده 

هـاي مرتبـه اول، میـزان    دفعات تالش براي حفر چاه و موفقیت، احتمال موفقیت کمتر می شود، به عبارتی دیگر در جابجـایی 

شده و همسایگان مجاور نیز اقدام به حفر جدیـد  تداوم موفقیت چاهی که پس از چندین گمانه حاصل  -5موفقیت باالتر است. 

در صورتی که در مجاورت چاه، گمانه هاي ناموفق یا چاه هایی که بـا افـت    -6داشته یا در صدد آن هستند، کوتاه مدت است. 

  شدید روبرو هستند وجود داشته باشد، اصرار بر جابجایی چاه پر خطر می باشد.

  

  مراجع -5

  ، وزارت راه و شهرسازي، سازمان هواشناسی کشور.93-94شکسالی و مدیریت بحران، سال آبی سالنامه مرکز ملی خ ]1[

 هزارم کبودرآهنگ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، وزارت صنایع و معادن.250هزارم و 100ورقه زمین شناسی  ]2[

، 57، مجله علوم زمین، شماره "قهاوند با سنگ کف منطقه-آهنگکبودر-ارتباط بین فروچاله هاي دشت فامنین"). 1384امیري، م. ( ]3[

  .147 -134ص 

، مجموعه مقاالت ششمین "پارامترهاي موثر بر تشکیل دشت فامنین از دیدگاه تکتونیک"). 1381سعادتی، ق. و ترابی تهرانی، پ. ( ]4[

 . 713همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه کرمان، ص 

 .11)، ماده 18/7/63قانون توزیع عادالنه آب (مصوب -رایی فصل دومآئین نامه اج ]5[

  ، پایان نامه. تربیت معلم سبزوار."بررسی فرسایش کارستی در دشت فامنین با تاکید بر فروچاله ها"). 1387پاکدشت، ب. ( ]6[

[7] Mayne, P.W., Christopher, B. R. and DeJong, J. (2001).”Manual on Subsurface Investigations”. National 

Highway Institute, Publication No. FHWA NHI-01-031, Federal Highway Administration, Washington, DC, 
Geotechnical Site Characterization. 


