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 نشست فونداسیون سازه خاکی هیپ معدن مس سونگون  پتانسیلمحل و 

 
 *1مهدی جوادی

 (Mehdi_Javadi@msn.com) مسشرکت فنی و مهندسی صنایع و معادن کانیژئوتکنیک،  - کارشناس ارشد مهندسی عمران -*1

 

 

  چكیده
حساس بوده و تبعات های ناهمگن بسیار فونداسیون سازه خاکی هیپ جهت استحصال مس نسبت به نشست

ناپذیری در پی خواهد داشت. لذا شناسایی محل و محاسبه مقدار نشست در فونداسیون و بستر محیطی جبرانزیست

های ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی نسبت به سازه خاکی هیپ حائز اهمیت بوده و در این مطالعه با استفاده از تلفیق روش

های مختلف در اعماق سازه هیپ اقدام شده است. با استفاده از حفاری گمانهمحاسبه و شناسایی پتانسیل نشست بستر 

های مختلف به همراه پارامترهای مکانیکی خاک محاسبه و با استفاده از مختلف با توجه به عمق تاثیر سازه هیپ، الیه

ه وجود مجاری آب محاسبات عددی میزان ماکزیمم نشست محتمل محاسبه شده است. شایان ذکر است که با توجه ب

العرضی در مشخص کردن ها و شرایط تحتزیرزمینی و روزمینی در محل انجام پروژه، شناسایی عمق، محل تغذیه آن

 های محتمل نشست با استفاده از ترکیب روش ژئورادار و ژئوالکتریک انجام شده است.محل

 

  ی ژئوفیزیکیهاهای ژئوتکنیکی، روشلیچینگ، نشست، روشهیپ کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
باشد. روش هیپ لیچینگ پرکاربردترین روش می ،]2[ ، روش هیپ لیچینگ]1[ های هیدرومتالورژیز میان انواع روشا

باشد که به مقتضای تکنولوژی و منابع موجود مس، در برخی از معادن ایران از یک روش ارزان قیمت برای استحصال مس می

ترین . در روش مذکور، سازه خاکی هیپ که اصلیمورد استفاده قرار گرفته استجمله معدن مس سرچشمه و مس میدوک 

باشد که های خاکی و ژئوممبرین میباشد شامل بستر نفوذناپذیر متشکل از الیهبخش در استحصال مس به روش لیچینگ می

جمع آوری مورد استفاده جهت  هایهای خاک بستر شده و محلول حاوی مس در حوظچهمانع از نفوذ اسید سولفریک به الیه

ای را های زیست محیطی عدیدهگیرد. لذا هرگونه مشکل شامل پارگی یا عدم دقت در اجرا، الیه الینر ریسکاستحصال قرار می

بینی نحوه رفتار خاک بستر پس از بارگذاری سازه خاکی به ارتفاع حدود به پروژه تحمیل خواهد کرد. شایان ذکر است که پیش

های ناهمگن باعث تخیریب الیه محافظ مذبور خواهد ر جهت طراحی الیه بستر هیپ بسیار حائز اهمیت بوده و نشستمت 06

 06های ا آنتنب ،]1[ های ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی )ژئورادارشد. جهت محاسبه میزان نشست و محل محتمل آن ترکیبی از متد

 ایپل( مورد استفاده قرار گرفته است.د -مگاهرتز و ژئوالکتریک با روش شلومبرزه و پل 20و 

االرضی و تعیین آوری شده و برای بررسی وضعیت تحتشناسی و ژئوتکنیکی منطقه جمعدر این مطالعات اطالعات زمین

هایی جهت انجام عملیات آزمایشگاهی اخذ شده ی ماشینی حفر و نمونههاهای زمین، گمانهخصوصیات فیزیکی و مکانیکی الیه

های آزمایشگاهی و همچنین مشاهدات صحرایی، پارامترهای ژئوتکنیکی ها، نتایج آزمونساس نتایج حاصل از حفاریاست. برا

 ساختگاه تعیین و سپس محاسبات نشست صورت گرفته است. 
ی هاهای دامنهی سطح  هیپ و رخنمونهاهای اطراف، رخنمونصحرایی که در ترانشهشناسی ی زمینهابر پایه برداشت

های آذرین حدواسط )گرانودیوریت، شناسی، گستره مطالعاتی از سنگطراف آن صورت گرفته، از نظر سنگ چینها
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شناسی امکان های آتشفشانی )داسیتی و ریولیتی( پوشیده شده است. انجام مطالعات اولیه زمینکواتزمونزودیوریت( و گدازه

 ورد. آ ها را فراهم میبینی اولیه مسیر درزه و شکافپیش

 

 های ژئوتكنیكیروش -2
ی هامحل گمانه 1کیلومتری شمال شهر ورزقان، داخل مجتمع مس واقع شده است. در شکل  20محل مورد مطالعه، در 

 شود.حفر شده در نقشه پالن هیپ مشاهده می

 
 های ژئوتكنیكی محل هیپجانمایی گمانه -1شكل 

 

سنگی با وضعیت هوازدگی و آلتراسیون متفاوت و مقاومت کم تا زیاد متغیر های زمین محل پروژه عموماً متشکل از الیه

ی سنگی اکثراً از نوع کوارتز دیوریت با بافت پورفیری و غالباً به رنگ خاکستری با آلتراسیون فیلیک، هاباشد. جنس الیهمی

از نوع ولکانیک با ترکیب آندزیت نیز  ی سنگیهاپروپلیتیک، آرژیلیک و سریسیتیک است. در قسمت شمال غربی سایت به الیه

متری از تراز  20ی تراکم پذیر مصالح موجود در سایت متغیر بوده و تا عمق حداکثر حدود هابرخورد شده است. عمق الیه

 شود.موجود زمین تخمین زده می

ی های گسله و الیههازوندر مصالح موجود در  هاشود. اندازه دانهی گسله در قسمتهای مختلف زمین مشاهده میهازون

آبرفتی غالباً به شکل ماسه به همراه رس و سیلت بوده که در برخی قسمتها شن رس دار و یا رس سیلت دار با درجه خمیری 

 ها عموماً به صورت متراکم تا بسیار متراکم بوده است.کم نیز وجود دارد. وضعیت تراکم این الیه

های سنگ سالم در محل پروژه مشاهده شده دار تا الیهبوده و از حالت شدیداً درزه های توده سنگ نیز متغیروضعیت درزه

 باشد. ها عموماً از جنس اکسید آهن یا کربنات کلسیم میاست. مواد پر کننده سطوح درزه

ی اهبه همراه زون ها، هوازدگی و آلتراسیون الیه BH-10و  BH-4ی هادر قسمت مرکزی هیپ شامل محدوده گمانه

شود؛ تجمع مداوم آبهای ی سنگی با کیفیتی مشاهده نمیهاالیه هاگسله بیش از سایر قسمتهای زمین بوده و تا انتهای گمانه

باشد. این قسمت از سایت نیاز به تدابیر بهسازی بیشتری سطحی در این ناحیه مزید بر وضعیت نامناسب آن برای بارگذاری می

 نسبت به قسمتهای دیگر دارد.

ه منظور اهداف مدلسازی شرایط زیرسطحی ساختگاه، مقاطع مناسب این منظور تهیه گردیده است. نحوه تنظیم این ب

باشد. و مرتبط نمودن قسمتهای با شرایط مشابه می های مختلف گمانههامقاطع با توجه به مقاومت مشاهده شده در عمق
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، این مقاطع ممکن است هاشرایط زیرسطحی در فواصل بین گمانهشایان ذکر است با توجه به عدم وجود اطالعات جامع از 

برداری حال برای مدلسازی زمین با اطمینان کافی از این مقاطع بهرهبیانگر شرایط زیرسطحی واقعی ساختگاه نباشد. با این

 شود.محل دو مقطع در پالن هیپ مشاهده می 2 نمود. در شکل

 
 مدلسازی محل دو مقطع تهیه شده برای  -2شكل 

 

مطابق  Zone 2و  Zone 1پهنه بندی تغییرات پارامترهای مقاومت برشی و تغییر شکل مصالح محل پروژه در دو قسمت 

 باشد. می Zone 2خصوصیات مقاومتی مصالح بهتر از  Zone 1انجام شده است. در  3 شکل
  

  نسبت به عمق 2و  1های : مشخصات مکانیک خاک زون1جدول 

ضریب 

 نپواسو

مدول االستیسیته )کیلوگرم 

 متر مربع(بر سانتی

وزن مخصوص )گرم بر 

 متر مکعب(سانتی

زاویه اصطکاک 

 داخلی )درجه(

چسبندگی )کیلوگرم 

 متر مربع(بر سانتی

شماره  عمق

 زون

6.2 066-3066 2.2 22 1.1 6-26 1 

6.2 3066-2066 2.0 20 3 26-36 1 

6.2 2666-2066 2.0 20 3 6-16 2 

6.2 2066-06666 2.0 33 26 16-36 2 

 

 
 بندی مقاومت مصالح زمینپهنه -3شكل 

Zone-2 Zone-1 
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شکل کانتوری زیر ارائه گردیده است. با توجه به  درتغییرات تراز سطح آب زیرزمینی در محل پروژه در قالب رقوم ارتفاع، 

 باشد.  ز نواحی غربی میشود که ارتفاع سطح آب زیرزمینی در نواحی شرقی سایت باالتر ااین شکل مشاهده می

 
 کانتور تغییرات رقوم سطح آب زیرزمینی در محل پروژه -4شكل 

 

باشد. لذا امکان پذیر نمی های بتنی سازههابا توجه به ابعاد هیپ و شرایط پی آن، وقوع مکانیزم گسیختگی مشابه پی

تواند منجر به کرنشهای غیر پذیر زیر پی است که میی تراکمهامهمترین مسئله در ارزیابی ایمنی پی هیپ، بررسی نشست الیه

 مجاز پی و گسیختگی الیه ژئوممبران گردد.   

های بکر زیر سطحی و همچنین با در نظر گرفتن مشخصات پروژه، مدلسازی در این قسمت با توجه به خصوصیات الیه

تراز نقشه پالن هیپ و نقشه توپوگرافی محل پروژه،  با مقایسه رقوم .گیردانجام می Geostudioهیپ و پی آن توسط نرم افزار 

باشد. مدلسازی بر میزان عملیات خاکبرداری )یا خاکریزی( اولیه مورد نظر در نقاط مختلف زمین زیر پی هیپ قابل تخمین می

    نشان داده شده است. 0که در شکل باشد. اساس شرایط زمین پس از انجام عملیات خاکی مدنظر می

 

 
 

 
 

 مقاطع عرضی هیپ مدل شده در دو حالت -5شكل 

 Section BH-1,2,3,10,4,9 

   Section BH-3,4,510,4,9 



 کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر

 6931تهران  ، مرداد ماه  –ایران 

 0 

فرض شده است. پارامترهای ثابت  (Linear-elastic)در مدلسازی نشست پی هیپ مدل رفتاری مصالح االستیک خطی 

 باشد. می 2جدول بوده و برای مصالح زمین مطابق  νو نسبت پواسون  Eشامل مدول یانگ 
 برای محاسبه نشستهای خاک : مشخصات مکانیکی الیه2جدول 

نوع 

 آنالیز
 E )2(Kg/cmمدول یانگ  متریال

ضریب 

 νپواسون 

C
as

e 
1

 

Material1 600 0.2 
Material2 2500 0.2 
Material3 3500 0.2 
Material4 4500 0.2 
Material5 25500 (2.5 GPa) 0.2 
Material6 815700 (80 GPa) 0.2 

C
as

e2
 

Fill 10000 0.2 
Material1 600 0.2 
Material2 2500 0.2 
Material3 3500 0.2 
Material4 4500 0.2 
Material5 25500 (2.5 GPa) 0.2 
Material6 815700 (80 GPa) 0.2 

  0متری بوده که در شکل  1. مش بندی مدل در ابعاد استای انجام شده مدلسازی در حالت دو بعدی کرنش صفحه

 شود.رات نشست مشاهده مینمایی از کانتور تغیی

 
 نمایی از کانتور تغییرات نشست -6شكل 

تغییرات نشست غیر یکنواخت پی در دو حالت ذکر شده و  7و  0تغییرات تنش بستر هیپ در دو مقطع مطابق شکلهای 

 مقطع ارائه شده برای هر دو سانتیمتر  12. حداکثر نشست محاسبه شده در زیر پی هیپ در حدود ارائه شده استدر دو مقطع 

باشد. در شکل ی محاسبه شده در این بخش، نشست غیر یکنواخت پی هیپ میهاباشد. شایان ذکر است که تمامی نشستمی

 شود.   کانتور تغییرات نشست غیر یکنواخت زیر پی هیپ مشاهده می 0

 

               
  1نقاط مختلف زیر پی هیپ در مقطع  و نشست تنش -6شكل 
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 2مقطع نشست غیر یكنواخت نقاط مختلف زیر پی هیپ در تنش و  -7شكل 

        

 
 کانتور تغییرات نشست غیر یكنواخت زیر پی هیپ -8شكل 

 

 های ژئوفیزیكیروشبا  های محتمل برای نشستبررسی و شناسایی محل -3
با توجه به انجام مطالعات ژئوتکنیکی محدوده و  .در محدوده هیپ در شرایط فعلی یک چشمه و چند برکه آب رخنمون دارد

های آبی در الیه بستر هیپ مشکالت مقدار کمی نشست محتمل مشخص گردید. پرواضح است که وجود چشمه و جریان

بستر  برداریبرای بهرهافزایش میزان نشست در صورت بارگذاری هیپ و تخلیه آب موجود در زیر بستر  صورتای در عدیده

های ژئورادار ای برخوردار است. لذا از ترکیب روشیژهمنشا و علل وجود آنها از اهمیت وکه شناسایی سر یجاد خواهد کرداهیپ 

ها در صورت بارگزاری هیپ ها جهت درک بهتر مکانیزم عملکرد آنو ژئوالکتریک جهت شناسایی علل به وجود آمدن چشمه

مربوط به برداشت ژئورادار با  9پروفیل شکل  ر فصول مختلف سال متغیر است.آب د هایتعداد این برکهاستفاده شده است. 

جنوب باختری  -متر و راستای شمال خاوری 206در  بخش انتهای جنوبی هیپ و با طولباشد که مگاهرتز می 20فرکانس 

دهد که نشان می( 9)شکل  A6Bبرداشت شده است. شکل سیگنال بازتابی امواج الکترومغناطیس در رادارگرام پروفیل 

شود. در این رگه حفرات خالی در متری ناپدید می 70یابد و در عمق ضخامت این رگه کلسیتی با افزایش عمق کاهش می

متری مشاهده می شود. این حفرات کاواک های هیدروترمالی هستند که داخل آنها کلسیت سوزنی و دندان  20تا  0عمق 

اند مجاری مناسبی برای عبور آب زیرزمینی به داخل محوطه هیپ باشد. در دوطرف این سگی وجود دارد. این حفرات می تو

های آلتراسیون آرژیلیک گسترش دارد. در بخشی از این زون ها و در امتداد خطواره های گسلی بخصوص در فاصله رگه زون

وان یک مجرای آب زیرزمینی قابل متری منطقه مشخصی با مقاومت پایین الکتریکی مشاهده می گردد که بعن 100و  130

 شناسایی است. 
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  مگاهرتز 25با آنتن  A6-Bراداگرام پردازش نفسیر شده پروفیل  -9شكل 

 
های های هیدروترمال همراه است. ادامه این گسل و  عملکرد آن را در پروفیلزون گسله اصلی در این پروفیل با فعالیت

A3B,A4B,A5B  های گسلی این پروفیل عملکرد نرمال خطوارهدر  توان پیگیری نمود.میاند نشان داده شده 16که در شکل

شود، های کششی کمان ماگمایی که در آن کانسار مس پورفیری ایجاد میهای نرمال در حوضهبخوبی مشخص است. گسل

تغییرات مقاومت الکتریکی نشان می دهد که زون کم مقاومتی در بخش میانی پروفیل و منطبق با آلتراسیون  یابند.توسعه می

های مرتبط با لیک حاشیه رگه کلسیتی توسعه یافته است. در این زون دگرسانی و همچنین داخل رگه کلسیتی نابهنجاریآرژی

های گسلی بخوبی در این پروفیل عملکرد نرمال خطواره (.11شکل متر به پایین توسعه یافته است ) 16محتوای آب در عمق 

شود، توسعه ی ایجاد میان ماگمایی که در آن کانسار مس پورفیرهای کششی کمهای نرمال در حوضهمشخص است. گسل

، 16گردد که مطابق با شکل های ژئورادار انجام شده در محدوده مورد مطالعه، پیش بینی میبا توجه به برداشت یابند.می

صورت محلی و جدا از هم های آبدار سطحی گستره هیپ به ها( تغییرات محتوای آب در محدوده)نمایش سه بعدی رادارگرام

هایی از گستره )نشان داده شده بر روی نقشه رقوم نهایی متر، در بخش 3باشد. در زمان خاکبرداری  نهایی حداقل  به عمق می

تواند برای عملیات خاکبرداری مشکل ساز باشد. احتمال و مقدار نشت آب ( احتمال نشت آب وجود دارد که می12پروژه، شکل 

باشد. بر این اساس، در ماه های پر بارش، احتمال و مقدار های نمایش داده شده با توجه به فصول سال متغیر میدر محدوده

 نشت آب، باالتر از ماه های کم بارش خواهد بود.

 

 
 های محلیهای ژئورادار )دید به سمت شمال(. محدودهسه بعدی رادارگرام تغییرات محتوی آب در پروفیل نمایش -11شكل 

 اندهای آبی رنگ مشخص شدهنشت آب در رقوم نهایی پروژه با منحنی
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  مگاهرتز 25با آنتن  A6-Bراداگرام پردازش نفسیر شده پروفیل  -11شكل 
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های متر در نقشه رقوم نهایی پروژه،(، محدوده 3های احتمالی نشت آب )در صورت خاکبرداری حداقل محدوده  -12شكل 

آب با منحنی های خط چین آبی رنگ مشخص شده اند.احتمالی نشت   
 

تر زون گسلی مشاهده شده در بخش جنوبی هیپ، برداشت مقاومت ویژه و قطبش القایی در این محل جهت ارزیابی دقیق

. موقعیت این پروفیل منطبق با برونزد کلسیت در نقشه شودمشاهده میصورت خط مشکی  به 12که در شکل  است شده انجام

-است. در امتداد این پروفیل، برداشت با استفاده از آرایه قطبی A6Bهای رادارنفوذی  در محل پروفیل تشناسی و برداشزمین

متر انجام گرفته است. بمنظور افزایش در قدرت تفکیک جانبی، برداشت با  06دوقطبی متقارن  جهت کاوش تا عمق 

 060، طراحی و اجرا شده است. در این برداشت تعداد پرش برای هر ایستگاه 16متر و تعداد  26و  16 هایی با طولدوقطبی

قرائت مقاومت ویژه و قطبش القایی به طور همزمان انجام شده است. با توجه به پیچیدگی محدوده مورد مطالعه، جهت تفکیک 

القایی سازی مقاومت ویژه و قطبش سازی شرایط واقعی، به مدلهای آلتراسیون و شبیهدار از بخشنواحی خرد شده آب

ترین آرایه دوقطبی به عنوان مناسب-های مختلف، در نهایت آرایه قطبیپرداخته شده است. بر این اساس با بررسی آرایه

دهد. در مدل مزبور، نواحی آلتراسیون از مدل مصنوعی تولید شده در این محدوده را نشان می 13شکل پیشنهاد شده است. 

 کیک شده و مقادیر مقاومت ویژه هر بخش ارائه شده است.بخش های خرد شده احتماالً آبدار تف
سازی شده است. پس از تولید داده مصنوعی، های مصنوعی تولید و پس از افزودن نوفه، داده ها، وارونپس از آن، داده

 یژه و مدل وارونها اضافه شده است. در انتها با مقایسه مدل مصنوعی مقاومت ودرصد نوفه به صورت اتفاقی به داده 16میزان 

 (. 12 توان به ارزیابی روش پیشنهادی پرداخت )شکلشده می

دوقطبی متقارن و با طول دوقطبی برابر -های واقعی، برداشت در امتداد یک پروفیل با آرایه قطبیسازی دادهبر پایه مدل

 متر انجام شده است.  26و  16با 

گردد، در ارائه شده است. همانگونه که مشاهده می 10 سازی در شکلمقطع مقاومت ویژه و قطبش القایی حاصل از وارون

های سنگی خرد شده ایجاد شده متر، در اثر وجود توده 100و  90الیه های سطحی، مقادیر باالی مقاومت ویژه در متراژ های 

تدایی و انتهایی مقطع مشاهده می های ابتوان دو زون با مقاومت ویژه بسیار پایین در بخشاست. در ادامه با افزایش عمق می

شود. بخش ابتدایی با مقادیر نسبتاً پایین قطبش القایی همراه بوده و از بخش انتهایی با مقادیر باالی قطبش القایی کامالً 

توان به گسترش آلتراسیون فیلیک در بخش انتهایی پی برد. همچنین آنومالی با مقاومت ویژه این اساس میمتفاوت است. بر

متری ابتدای پروفیل، شواهدی از  166باال در بخش میانی مقطع در اثر وجود یک توده نفوذی می باشد. در فاصله حدود 



 کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر

 6931تهران  ، مرداد ماه  –ایران 

 16 

کانی منگنز در کلسیت، منجر به کاهش در مقادیر مقاومت  باشد. وجودیای وجود مرز گسل میبرونزد کلسیت در سطح، گو

 است. ویژه و افزایش نسبی در مقادیر قطبش القایی شده

 

 
مدل مصنوعی مقاومت ویژه در محدوده مورد مطالعه -13شكل   

 

 

 
های مصنوعی تولید شده در راستای پروفیل دوبعدی برداشت شدهسازی دادهنتایج حاصل از وارون -14شكل   
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در نتیجه وجود گردد. این زون متری، زونی با مقاومت ویژه پایین و قطبش القایی باال مشاهده می 266تا  106در محدوده 

باشد. افزایش در مقادیر مقاومت ویژه در عمق این مقطع بازگو کننده نفوذ یک توده آذرین آلتراسیون آرژیلیک در این بخش می

 در این بخش است.

است  پرداخته شده 1جهت تفکیک نواحی با آلتراسیون آرژیلیک از نواحی با آلتراسیون فیلیک به تهیه مقطع فاکتور فلزی

متری پروفیل، بخشی با مقادیر باالی فاکتور فلزی قرار گرفته که مشخص کننده ناحیه   266تا  106(. در فاصله 10 )شکل

دهد. تر فاکتور فلزی را نشان میمتری، بخشی با مقادیر پایین 116تا  06باشد. در حالی که در محدوده آلتراسیون آرژیلیک می

های توان به تفکیک نواحی با آلتراسیوناینرو بر اساس مقادیر فاکتور فلزی میباشد. ازیاین ناحیه با آلتراسیون فیلیک همراه م

 خورد.چشم نمیمتفاوت پرداخت. این موضوع در حالی است که تفاوت بارز بین مقادیر مقاومت ویژه در این نواحی به

 

 
مقطع مقاومت ویژه و قطبش القایی در امتداد پروفیل  -15شكل   

 

 
مقطع فاکتور فلزی در امتداد پروفیل -61شكل   

 گیرینتیجه -4
متر است. همچنین سانتی 12با توجه به مطالعات ژئوتکنیک، ماکزیمم نشست محتمل در محدوده هیپ پس از بارگذاری 

 های محتمل شناسایی گردید.های ژئوفیزیکی محلبا توجه روش

                                                 
1 -Metal Factor 



 کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر

 6931تهران  ، مرداد ماه  –ایران 

 12 

است، پهنه گسلی با راستای سنگ را تحت تاثیر قرار دادهشاخص پیای که بصورت های ژئورادار مهمترین عارضهدر بررسی

-قراردارد. این پهنه گسلی را می جنوب خاوری بوده که در بخش میانی، جنوبی و شمال باختری سایت هیپ -شمال باختری
دهد که میها نشان دنبال کرد. بررسی رادارگرام این پروفیل A6B,A3B,A10B,A4B,A5B,A9Bهای توان در پروفیل

ترمال کلسیتی همراه با توسعه های اپیگیری سیستمعملکرد این گسل با خردشدگی و آلتراسیون سنگ دربرگیرنده، شکل

حفرات و منافذ داخل آن و جابجایی سنگ دربرگیرنده )ناشی از عملکرد نرمال آن( همراه است. بنابراین گسل مزبور مهمترین 

 کند.ایفا می گاه هیپنقش را در تغذیه چشمه داخل ساخت
متری از ابتدای پروفیل( بعنوان مجاری آب  166تا  06) A1Bهای ژئورادار مهم مشاهده شده در پروفیل نابهنجاری

 کند.را تغذیه می های گسلی مطرح بوده که برکه بخش خاوری هیپزیرزمینی منطبق بر زون
متری با  20ی دهد که بخشی از آب زیرزمینی در عمق کمتر از بررسی تغییرات محتوای آب پروفیل های ژئورادار نشان م

کند. بخش دیگری از آب زیرزمینی نیز در عمق بیش دبی پایین جریان داشته و مقدار آن متناسب با فصول بارندگی تغییر می

بد. این بخش از آب یامتر بشدت افزایش می 06تا  26متر جریان دارد. مقادیر شاخص نابهنجاری محتوای آب از عمق  20از 

زیرزمینی از حوضه باالدست به زیر محدوده مورد مطالعه حرکت کرده و سپس به ترازهای ارتفاعی پایین جریان پیدا کرده و از 

 .گرددهای پایین دست منطقه خارج میچشمه

های ر طول پروفیلدر صورت خاکبرداری تا رقوم نهایی پروژه احتمال برخورد به آب زیر زمینی در بخش مرکزی هیپ د

A3 ( مابین گمانهBH2  و(BH4 ،A5  وA4 مقدار نشت آب وابسته به فصل خاکبرداری است. وجود دارد.احتمال و 

قرائت مقاومت ویژه و قطبش القایی، در این محدوده در بخش  060سونداژ شلمبرژه و تعداد  10تایج حاصل از برداشت 

، سطح آب زیر زمینی در نزدیک سطح قرار گرفته است. این در حالی است که در برداری انجام شدهمرکزی هیپ، بدلیل خاک

های متفاوت است. همچنین در گستره مطالعاتی پدیده گسلش و دگرسانی در های نسبتاً مرتفع، سطح آب دارای ترازبخش

شود. در حالی آبگیر مشاهده می ای که در بخش مرکزی نواحیهای مختلف، تاثیر داشته است. بگونهتغییر سطح آب در بخش 

های خشک است. این موضوع در نتیجه وجود گسل و پدیده آلتراسیون در این ناحیه است. گسل BH5که بخش غربی گمانه

جنوب باختری  -شمال باختری و دیگری در راستای شمال خاوری -اصلی در محدوده مورد مطالعه در راستای جنوب خاوری

توانند نشان دهنده نواحی عمیق میهای عمیق و نیمهای با مقادیر نسبتاً پایین مقاومت ویژه در بخشهاند. زونقرار گرفته

های . نواحی با مقادیر پایین مقاومت ویژه بیشتر در بخشکندادار نیز آن را تایید میبه طوری که مطالعات ژئور دار باشندآب

یی و تفکیک های با مقاومت ویژه پایین شناساعمیق مقاطع مشاهده شده است. نواحی مزبور به عنوان آنومالیعمیق و نیمه

 اند. شده
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