
 

 

 هاحفاریو  هابرداریگود  در چاه عمیق جهت زهکشی هایسیستم

در زیر  ایماسهسنگی و  هایالیهبرداشت آب از  برایکه  شوندمیمحسوب  زهکشی هایروش عنوانبهچاه عمیق  هایسیستم

 از این روش جهت حذف فشار آرتزین سطح مورد نظر استفاده کرد. توانمی. گیرندمیمورد استفاده قرار  هابرداریگود 

. باشندمی، از کارایی بیشتری برخوردار شودمیی عمیق اجرا هابرداریزهکشی چاه عمیق در نواحی که گود  هایسیستمروش 

کلی جهت آماده سازی  طوربه. این روش گرددمیبه همین جهت این موضوع موجب تقاضای نرخ پمپاژ بیشتر برای زهکشی 

 .گیردمیو موانع مورد استفاده قرار  (هامیلهها )ستونک، هانیروگاه، سدها، هاتونلزمین برای ساخت 

عمیق با استفاده از یک  هایچاهرا با پمپاژ از  هاقسمتاین  توانمیفوت باشد.  300، هامیلهو  هابرداریممکن است عمق گود 

 زهکشی کرد. ورغوطهتوربین یا یک پمپ 

 

را در اطراف محیط گود برداری تعبیه کرد.  هاآن توانمیابزاری جهت زهکشی آن است که  عنوانبهعمیق  هایچاهاهمیت اصلی 

 .شودمیاین موضوع موجب عدم نیاز به استفاده از تجهیزات خاص مورد نیاز جهت زهکشی در محل ساخت 

 زهکشی کرد. قبلاز گود برداری را برای عمق کامل  توانمینشان داده شده است.  1این روش در شکل 

 
 سیستم زهکشی چاه عمیق -1شکل 



 

 

 و آرایش سیستم چاه عمیق عملکرد

استفاده  لوله جدار مشبکاز یک  هاسیستمآب تجاری است. این  هایچاهعمیق برای انجام زهکشی مشابه با  هایچاهآرایش 

 فوت است. 300اینچ با طول بیش از  6تا  4که به قطر  کنندمی

. این حالت موجب پیشگیری از نفوذ مصالح شالوده گیردمیقرار  لوله جدار مشبک هنگام نصب این سیستم، یک فیلتر در اطراف

 .گرددمی. همچنین نصب فیلتر موجب کمک به بهبود آبدهی گرددمیبه چاه 

عمیق بهره برد. این حالت  هایچاهچاه عمیق همراه با  هایسیستماز  توانمیی عمیق کوچک، هابرداریزهکشی گود  منظوربه

نفوذ پذیر  ایالیه هایخاکو نواحی با ماسه ریز دانه یا  هاستون، )کیسون ها( هاصندوقچه، هاتونلبرای کارهای اجرایی مرتبط با 

. در نواحی که یک الیه سنگی در زیر سفره آب زیر زمینی قرار دارد، این روش دارای بیشترین کارایی گیردمیمورد استفاده قرار 

 خواهد بود.

. این پدیده موجب گرددمیدر نواحی اطراف  خألموجب ایجاد  وکیومافزایش گرادیان هیدرولیکی در چاه به دلیل استفاده از 

 .گرددمیجلوگیری از نشت آب موجود در گود برداری 

کافی  خألیت نشان داده شده است. این نوع نیازمند ظرف 2در شکل  خألنحوه نصب سیستم دیوار عمیق با در نظر گرفتن حالت 

 مناسب است. صورتبهجهت تحمل عملیات زهکشی 

 
 ایالیهجهت زهکشی میله در خاک  خألچاه عمیق با  هایسیستماستفاده از  -2شکل 

جهت ایجاد یک ناحیه مرطوب در الیه آب دار، بایستی عمق چاه را به میزان مناسب در نظر گرفت. این موضوع موجب کمک به 

 .گرددمیآبدهی و افت ارتفاع آب 



 

 

متر، ممکن است چاه در یک الیه نفوذ ناپذیر در زیر الیه آبدار پمپاژ شده نفوذ کند. این  2تا  1برای یک فاصله محدود مانند 

که گردش آب موجب سرد شدن آن  گیردچاه قرار  از. الزم است تا پمپ در ترازی کندمیحالت مانند یک چاه کوچک عمل 

 گردد.

متر است. عمیق بودن چاه موجب افت ارتفاع  30تا  10معمول، این فاصله  طوربهاما  کند؛میرا تعیین  هاچاهسایت فاصله  طرح

 .دهدمی، رخ شوندمیتعبیه ن خوبیبه هاچاهین موضوع در نواحی که اغلب ا. گرددمیآب در این نواحی 

رخ  مجاور هایساختمانبایستی دقت و احتیاط الزم را لحاظ کرد به نحوی که با افزایش افت ارتفاع آب، هیچ نوع نشستی در 

 ندهد.

ه شکل چاه ب جدار مشبک هایلولهستفاده از غیر تحکیم یافته با ا هایالیهگذاری بر  تأثیرپمپاژ جریان ثقلی آب در چاه بدون 

 .شودمیبهتری انجام 

ه مختلف منجر ب فلزهایبر اساس نوع فرآیند اجرایی، مصالح استفاده شده شامل فوالد یا پالستیک خواهند بود. استفاده از 

 .گرددمیو منافذ  هاسلولخوردگی 

 هابرداریعملیات سیستم چاه عمیق برای زهکشی گود 

. ندباشمیسه فازی است. این تجهیزات در هنگام عملیات ضروری  ژنراتورهایبرق از  تأمینعملیات زهکشی چاه عمیق نیازمند  

 .گیرندمیدیزلی مورد استفاده قرار  ایمیله هایپمپهنگامی که برق در دسترس نباشد، 

استفاده کرد. ما باید زمان قطع چاه جهت رسیدن  جایگزین هایپمپکه در صورت بروز هر گونه قطع انرژی از  شودمیتوصیه 

به آب را محاسبه کنیم. در طی یک دوره زمانی کوتاه، بایستی چاه مجاور از ظرفیت کافی جهت انجام وظیفه چاه دیگر برخوردار 

 باشد. این دوره زمانی کوتاه برای انجام اقدامات مقدماتی ضروری خواهد بود.

حداقل و حداکثر حفره قرار  ترازهایپایش سطح در  الکترودهایپمپ جهت خشک شدن،  حفظ افت آب و توقف منظوربه

 .گیرندمی

 .گرددمیتنظیم دستی دقیق و مناسب دریچه شارژ دهی مجدد سطحی موجب کمک به انجام پمپاژ با یک نرخ ثابت 

زهکشی کوتاه مدت  هایفعالیتفشار هوای ساده استفاده شده برای  هایپمپاستفاده شده برای این موضوع شامل  هایپمپ

مناسبی  ایهانتخابالکتریکی شناور  هایپمپمیله قائم با موتور الکتریکی و  هایپمپبا قطر بزرگ،  یهایچاه. در مورد باشندمی

 .آیندمیبه شمار 

پمپ  ترینمناسب عنوانبهیک پمپ حفره شناور الکتریکی استفاده نکنید.  تربزرگجهت رسیدن به نتیجه بیشتر و  هاپمپاز 

ذار گ تأثیر. تمیز کردن منظم پمپ الزامی است. فرآیند نگهداری بر روی نتیجه کار شودمیعمیق محسوب  هایچاهبرای پمپاژ 

 خواهد بود.

 



 

 

 کارایی سیستم زهکشی چاه عمیق

ی هابرداریاین روش بیشتر در حالتی مناسب خواهد بود که باید زهکشی بلند مدت را انجام داد. از این رو این روش برای گود 

 برای انواع شرایط زمین مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بزرگ

مپاژ در الیه نفوذ پذیر تحت پند موجب ارائه حالت تحت زهکشی الیه خاک اصلی که از نفوذ پذیری کمتر توانمی هاسیستماین 

 .گرددمی، شوند. این موضوع موجب از بین بردن فشار در زیر الیه محصور رس باشدمیبرخوردار 

 طراحی سیستم زهکشی چاه عمیق

بایستی یک مدل مفهومی دقیق را بر اساس پایش و ارزیابی زمین ارائه کرد. همچنین تعیین نتایج فاصله، ارتفاع افت آب و زمان 

 پمپاژ حائز اهمیت خواهد بود. هایآزمایشبر اساس 

 از: اندعبارتزهکشی چاه عمیق  هایسیستمبرخی از مراحل اصلی در ارتباط با طراحی 
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