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چکیده

آبهای زیرزمینی از مهمترین م نابع تأمین آب شرب ،کشاورزی و صنعتی در تمام دنیا است و اهمیت آن به دلیل رشد
جمعیت و تغییرات اقلیمی روزبهروز بیشتر میشود .ازاینرو مدیریت نادرست منابع آب ،کمبود باران و خشکسالیهای اخیر بر
کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی در اکثر مناطق ایران تأثیر نامطلوبی گذاشته است .بهعلت اهمیت آبخوان آبرفتی عقیلی واقع
شده در استان خوزستان در بخش کشاورزی و نیز تأمین آب شرب شهرها و روستاهای منطقه مطالعاتی ،وضعیت کیفیت آب
زیرزمینی این آبخوان موردمطالعه قرار گرفته است .جهت بررسی پارامترهای مؤثر بر کیفیت آب زیرزمینی آبخوان عقیلی از نتایج
آنالیز شیمیایی  19حلقه چاه بهرهبرداری در اسفندماه سال آبی ( )1959-50استفاده گردید .در این مطالعه بهمنظور شناسایی
عوامل مؤثر بر کیفیت آب زیرزمینی آبخوان عقیلی از شاخص اشباع ،نمودارهای تبادلات یونی ،نمودار گیبس ،روشهای گرافیکی
و روشهای آماری چندمتغیره (تحلیل مؤلفههای اصلی ( )PCAو تحلیل خوشهبندی سلسلهمراتبی ( ))HCAاستفاده شده است.
تیپ غالب آب زیرزمینی در این آبخوان کلرید-سدیم است .تحلیل مؤلفههای اصلی ( )PCAنشان داد که دو عامل با مجموع
 12/2درصد کل تغییرات (عامل اول  11/0درصد شامل پارامترهای Cl- ،K+ ،Na+ ،Mg2+،Ca2+و  SO42-و عامل دوم  21/1درصد
شامل پارامترهای  pHو  ،)HCO3-کیفیت منابع آب آبخوان عقیلی را کنترل میکنند .بر اساس نتایج حاصل از تحلیل خوشهبندی
سلسلهمراتبی ( )HCAدادههای هیدروشیمیایی ،دو خوشه مشاهده گردید .بهطورکلی فرآیندهای انحلال ،رسوبگذاری ،تبادلات
یونی معکوس و آب برگشت کشاورزی از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت آب زیرزمینی آبخوان عقیلی میباشند.
واژههای کلیدی :آبخوان عقیلی ،تبادل یونی ،روشهای آماری چندمتغیره ،هیدروژئوشیمی.
تأثیر لیتولوژی اطراف آبخوان ،سرعت آب در مسیر جریان،

مقدمه

کیفیت آب زیرزمینی متأثر از عوامل متعددی مانند

مقدار تغذیه و تخلیه و بسیاری از عوامل هیدروژئولوژیکی

شرایط آب و هوایی ،زمان تماس آب با سنگ ،لیتولوژی در

منطقه ،به میزان قابلتوجهی پی برد

( Mokhtari and

مسیر حرکت آب ،فعالیتهای انسانی و عوامل بیولوژیکی می-

 .)Espahbod, 2009چون شناسایی مجموعهای از شرایط

باشد .مدیریت مناسب مصرف آب زیرزمینی بدون داشتن دانش

هیدرولوژیکی و فرآیندهای هیدروژئوشیمیایی و تأثیرگذار بر

کافی از توزیع و گسترش آبهای زیرزمینی شور و شیرین و

کیفیت آب زیرزمینی دشوار است ،ازاینرو هیدروژئولوژیستها

تعیین فرآیندهای تأثیرگذار در سیر تکاملی آن ،امکانپذیر

علاوه بر روشهای گرافیکی از تکنیکهای آماری چند متغیره

نمیباشد ( .)Glynn and Plummer, 2005با بررسی تغییر
مقادیر و نوع املاح در مسیر جریان آب زیرزمینی ،میتوان به

59

هیدروژئولوژی ،سال ششم ،شماره  ،2زمستان 0011
Hydrogeology, Volume 6, No. 2, Winter 2022

(آنالیزخوشهای ،1تحلیل مولفههای اصلی 2و  )...نیز استفاده

مؤثر بر خصوصیات شیمیایی آب زیرزمینی دشت الباجی به

میکنند .اغلب روشهای گرافیکی مورداستفاده ،محدودیت

این نتیجه رسیدند که عوامل متعددی ازجمله شرایط حوضه

تعداد نمونه و پارامتر ( Tو  )pHرا دارند .از طرفی هیچیک از

رسوبگذاری مواد سازنده لایه آبدار ،واکنش آب با مواد آبرفتی

روشهای گرافیکی ،قادر به تمایز بین گروهها و آزمایش میزان

دشت ،تبخیر از آب زیرزمینی ،آب برگشتی کشاورزی و تغذیه

شباهت در بین گروهها نمیباشند .برخلاف روشهای گرافیکی،

از رودخانه کرخه ،کیفیت آب زیرزمینی دشت را کنترل می-

روشهای آماری امکان استفاده از تمامی پارامترها را ارائه می-

کنند .همچنین نتایج نشان میدهد که عامل اول نسبت به

دهند .محدودیتی که روشهای آنالیز خوشهای (اغلب روش-

سایر عوامل غالب میباشد .کریمی و همکاران ( )1951در

های آماری) نسبت به روشهای گرافیکی دارند این است که

بررسی خصوصیات هیدروشیمیایی آب زیرزمینی و روند تکامل

اطلاعاتی راجع به ترکیب شیمیایی نمونهها در هر گروه ارائه

شوری آن در دشت سمنان با استفاده از تحلیل خوشهای

نمیکنند ( .)Guler, 2002تلفیق هر دو روش میتواند اطلاعات

سلسلهمراتبی ( )HCAدریافتند که نمونههای آب در سه

ارزشمندی در مورد کیفیت منابع آبی ارائه دهد .در بسیاری از

خوشهی اصلی )1( ،آبهای با بیشترین مقدار بیکربنات و

موارد میتوان از تکنیکهای چندمتغیره جهت تفسیر دادههای

کمترین مقدار جامد محلول )2( ،آبهای با بیشترین مقدار

جمعآوری شده برای آبهای سطحی و زیرزمینی استفاده کرد.

سولفات و ( )9آبهای کلروره با حداکثر شوری قرار میگیرند.

بیشتر تکنیکهای آماری چند متغیره ،یک رویکرد کمی می-

هادیپور هفشجانی و همکاران ( )1950با مطالعه فرآیندهای

باشند که جهت طبقهبندی نمونههای آب زیرزمینی برای

هیدروژئوشیمی آبخوان کوهدشت ،نشان دادند که سیر تکامل

بررسی تطابق بین متغیرها (پارامترهای شیمیایی) و ارزیابی

ژئوشیمیایی آب زیرزمینی در دشت کوهدشت از تیپ

شباهت بین مشاهدات (مکانهای نمونهبرداری آب زیرزمینی)،

بیکربناته کلسیک (منیزیک) با غلظت املاح محلول کم در

بهکار میروند ( .)Cloutier et al., 2008از روشهای آماری

مناطق تغذیه شمالی آغاز و به تیپ بیکربناته (سولفاته)

چندمتغیره در بررسی کیفی ،تحلیل کیفیت و مطالعه

منیزیک ادامه مییابد ولی در مناطق تخلیه جنوب غربی دشت

هیدروشیمی آبهای زیرزمینی در مناطق مختلف کره زمین

(منطقه آلوده به مواد هیدروکربنی) بهطور ناگهانی تیپ آب

استفاده شده است Isa et al. )2014( .با استفاده از روش آماری

زیرزمینی کلروره-سدیک و غلظت املاح محلول زیاد میشود.

 ،PCAعوامل آلودگی آبخوان جزیره کاپاس 9در مالزی را فلزات

نادری و همکاران ( )1950در ارزیابی وضعیت هیدروژئوشیمی

سنگین آرسنیک و منگنز دانستهاند Suresh et al. )2017( .با

آبخوان سلماس با استفاده از روشهای آماری چند متغیره ،سه

استفاده از روشهای آماری  PCAو  HCAبه مطالعه تنوع

عامل اصلی مؤثر بر هیدروشیمی آب زیرزمینی (عاملهای اول

مکانی کیفیت آب زیرزمینی در منطقه پودوچری 0در هند

و دوم زمینزاد و عامل سوم انسانزاد) را تشخیص دادند.

پرداختهاند و بیشترین عامل تأثیرگذار بر کیفیت را عامل

کلانتری و همکاران ( )1950در بررسی هیدروشیمیایی منابع

انسانی دانستهاند Igibah and Tanko )2019( .در ارزیابی

آب سطحی و زیرزمینی دشت بستان با استفاده از تکنیکهای

کیفیت آب زیرزمینی شهری در شمال ابوجا در نیجریه با

آماری چند متغیره سه رخساره هیدروشیمیایی (شوری زیاد،

استفاده از روش آماری  ،HCAنشان دادند که آب زیرزمینی

حد واسط و کم) را شناسایی کردهاند .حسنزاده و عباسنژاد

این منطقه در  0خوشه مجزا قرا گرفته است .جلالی و اصغری-

( )1950در مطالعه فرآیندهای هیدروژئوشیمیایی مؤثر بر

مقدم ( )1952در بررسی وضعیت هیدروژئوشیمیایی و روند

کیفیت منابع آب زیرزمینی بخش میانی دشت نوق (غرب

شوری دشت خوی با استفاده از شاخص اشباع کانیها ،واکنش

استان کرمان) نشان دادند که فرآیندهای تبخیر آب ،انحلال

بین آب و سنگ را عامل مؤثر بر کیفیت آب زیرزمینی این

تبخیریها ،رسوبگذاری کلسیت و ژیپس ،اکسیدشدن

دشت دانستهاند .روحی و همکاران ( )1952در بررسی عوامل

سولفیدها ،واجذب بعضی از فلزات سنگین ،اثر اشتراک یونی،
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هیدرولیز سیلیکاتها و تبادل یونی کمابیش در این سفره آب

آبخوان عقیلی یک آبخوان آزاد است و سنگ کف آن را سازند

زیرزمینی صورت گرفته و بر کیفیت آب تأثیر گذاشتهاند.

آغاجاری تشکیل میدهد .ضخامت بخش اشباع و عمق سنگ

بررسیهای انجام شده نشان میدهند که آنالیزهای آماری چند

کف این آبخوان ،از شرق به غرب افزایش مییابد .عمق رسیدن

متغیره بهطور قابلتوجهی برای تشخیص عوامل عمده تأثیر-

به سطح ایستابی در آبخوان عقیلی ،بین  0تا  10متر متغیر

گذار بر شیمی منابع آب سودمند میباشند .نبود بارندگی و

است و عمق آب از شرق به غرب کاهش مییابد .در آبخوان

خشکسالیهای اخیر بهویژه در مناطق بیابانی و نیمهبیابانی

عقیلی بالاترین تراز سطح ایستابی در شرق دشت (حدود 01

باعث افت سطح آب زیرزمینی و تغییر کیفیت منابع آبی شده

متری از سطح دریا) و پایینترین تراز (حدود  00متری) در

است .با توجه به افزایش شوری آبخوان عقیلی در سالهای

بخشهای جنوبغربی آبخوان مشاهده میشود .با توجه به

اخیر و اهمیت این آبخوان در بخش کشاورزی ،وضعیت

سطح تراز ایستابی ،روند کلی جهت جریان در آبخوان عقیلی

هیدروژئوشیمی این آبخوان موردبررسی قرار گرفته است .در

از توپوگرافی منطقه تبعیت میکند و از بخشهای شرقی به

این پژوهش به بررسی فرآیندهای ژئوشیمیایی حاکم بر منابع

سمت غرب و جنوبغربی آبخوان است .سازند کنگلومرای

آب زیرزمینی آبخوان عقیلی با استفاده از روشهای گرافیکی،

بختیاری در شمال و شمال شرق و همچنین سازند تبخیری

گیبس0

گچساران در بخشهای شرق و جنوبشرقی ،بیشترین

و روش آماری چند متغیره ( PCAو  )HCAپرداخته شده است.

رخنمون را دارند .بهدلیل ماهیت لیتولوژیکی و شکستگیهای

این پژوهش اهمیت روشهای آماری در ارزیابی تغییرات مکانی

موجود در آنها ،این سازندها نفوذپذیر شدهاند و آبخوان عقیلی

هیدروشیمیایی را نشان میدهد و همچنین تفسیر پیچیده

را تغذیه میکنند (شکل  .)2رودخانه کارون مهمترین منبع آب

دادههای کیفی منابع آب را میسر میسازد.

سطحی در غرب منطقه مطالعاتی میباشد و آبخوان عقیلی را

شاخصهای اشباع ،9نمودارهای تبادلات یونی ،1نمودار

زهکشی میکند .جهت ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی از

مواد و روشها

تعداد  19حلقه چاههای بهرهبرداری آبخوان عقیلی که دارای

موقعیت منطقه مورد مطالعه

پراکنش نسبی در منطقه موردمطالعه هستند ،در اسفندماه

آبخوان عقیلی با وسعت  102/01کیلومترمربع در فاصله

سال آبی ( )1959-50نمونهبرداری مطابق شکل  1صورت

 29کیلومتری شمال شهرستان شوشتر بین طولهای

گرفت و آنالیز شیمیایی آنیونها و کاتیونهای اصلی ،Ca2+

جغرافیایی  01درجه و  05دقیقه تا  01درجه و  91دقیقه

 CO32- ،SO42+ ،Cl- ،K+ ،Na+ ،Mg2+و  )HCO3-در آزمایشگاه

شرقی و عرضهای جغرافیایی  92درجه و  1دقیقه تا  92درجه

سازمان آب و برق خوزستان انجام گردید (جدول  .)1در

و  11دقیقه شمالی ،در استان خوزستان قرارگرفته است (شکل

آزمایشگاه مذکور ،یونهای کلسیم ،منیزیم ،کلرید ،کربنات و

 .)1آبخوان عقیلی با ارتفاع بین  90تا  101متر از سطح دریا،

بیکربنات به روش تیتراسیون ،سدیم و پتاسیم به روش شعله-

دارای آبوهوای خشک و متوسط سالیانه بارش ،تبخیر و دمای

سنجی و سولفات به روش اسپکتروفتومتری موردسنجش قرار

هوا به ترتیب  995/0و  2111/0میلیمتر و  20/1درجه سانتی-

گرفته است .مقدار  pHو هدایت الکتریکی در محل نیز توسط

گراد میباشد .سازندهای رخنمون یافته در اطراف این آبخوان

دستگاه دیجیتالی هدایت الکتریکی اندازهگیری شد .در روش

آبرفتی بهترتیب قدیم به جدید شامل :گچساران ،میشان،

آماری ،برای استانداردسازی دادهها از روش کایزر 1استفاده

آغاجاری ،بخش لهبری ،کنگلومرای بختیاری و رسوبات

شده است که بر اساس آن ،نرمال بودن توزیع دادهها مشخص

عهدحاضر میباشند (نجاتی جهرمی و همکاران.)1910 ،

میشود .در مرحله بعدی مناسب بودن دادهها برای انجام

نهشتههای عهدحاضر حاصل هوازدگی ،تخریب ،فرسایش و

تحلیلهای آماری بررسی شده است که در این پژوهش ،از

انتقال اجزای سازندهای قدیمیتر مناطق مجاور میباشند.

شاخص کایزر–مایر-الکین )KMO( 9استفاده شده است .این

5

Kaiser Criterion
Kaiser-Meyer-Olkin

Saturation Index
Ion Exchange
7 Gibbs diagram
6
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شاخص در بازه صفر تا یک قرار دارد .اگر مقدار شاخص KMO

شوری آبخوان عقیلی از روشهای گرافیکی ،شاخص اشباع

نزدیک به یک باشد ،دادههای موردنظر (اندازه نمونه) برای

کانیها ،نمودارهای تبادلات یونی ،نمودار گیبس و روش آماری

تحلیل آماری مناسب هستند وگرنه نتایج تحلیل آماری برای

چندمتغیره (تحلیل مؤلفههای اصلی ( )PCAو آنالیز خوشهای

دادههای موردنظر چندان مناسب نیست .در این پژوهش ،تمام

سلسلهمراتبی ( ))HCAاستفاده شده است .جهت دستیابی به

پارامترهای هیدروشیمیایی مقادیر  KMOبیشتر از  1/9را دارا

اهداف این پژوهش ،نرمافزارهای ،Excel ،PHREEQC

بودند و برای تحلیل آماری مناسب میباشند .در این پژوهش

 XLSTAT ،AqQAو  Arc GIS10.3مورد استفاده قرار گرفته-

برای شناخت عوامل مؤثر بر کیفیت آب زیرزمینی و منابع

اند.

جدول  -0نتایج آنالیز شیمیایی نمونههای آب زیرزمینی آبخوان عقیلی.
Cl-

S042-

HCO3-

5/0
1/9
1/9
29/1
1/1
29/0
1
1/9
1/2
11/2
5
1/0
0/2

9/2
2/1
2/0
11/9
0/9
1/1
2
9/1
2/2
5/5
9
22
1/1

0/9
0/5
0/9
0/2
9/5
1/2
0/9
0
2/0
9/1
9/2
0/0
9/1

k+

Na+

Mg2+

Ca2+

)(meq/L

1/11
1/19
1/11
1/12
1/15
1/15
1/11
1/11
1/12
1/19
1/11
1/10
1/10

0/1
0/9
0/9
21/1
0/0
21/1
1/5
0/9
2/9
12
1/9
1/0
5

9/1
1/9
1/9
11/2
9/1
0/1
2/9
20
2/9
0/0
9/9
11/0
9/2

1/2
0/1
1/1
19
9/2
5/1
9/9
1
9/1
0/1
0/0
11/9
1/0

TDS

EC

)(mg/L

)(µs/cm

1195
1111
1119
2151
1191
2911
902
1121
990
1921
1211
2110
590

1092
1100
1991
0101
1120
9111
101
1959
090
2991
1100
1101
1059

شکل  -0نقشه موقعیت جغرافیایی و نمونههای آب زیرزمینی آبخوان عقیلی.
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pH

0/0
0/1
1/1
0/0
0/9
0/9
0/0
0/9
0/1
0/9
0/9
1/9
0/2

کد نمونه
AG5
AG6
AG7
AG8
AG9
AG10
AG11
AG17
AG20
AG26
AG27
AG29
AG36
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شکل  -2نقشه جهت جریان آب زیرزمینی آبخوان عقیلی.

نتایج و بحث

موضوع نشاندهنده رسوب این کانیها در آب زیرزمینی آبخوان

شاخص اشباع

عقیلی میباشد .چون نمونهها دارای  pHقلیایی هستند ،در

نمایههای اشباع ( )SIمیتوانند ب منظور شناسایی

pHهای قلیایی ،عموم ًا کانیهای کربناته مانند کلسیت و

احتمال انحلال و رسوب برخی از کانیها در سیستم آب

دولومیت شروع به رسوبگذاری میکنند .شاخص اشباع کلسیت

زیرزمینی یک منطقه بهکار روند .چنانچه شاخص اشباع برای

نمونههای آب زیرزمینی آبخوان عقیلی بهدلیل وجود کلسیم

یک کانی بیشتر از صفر باشد ،این کانی در آب فوقاشباع و

در سازندهای گچساران ،وجود کنگلومرای آهکی و سیمان

ممکن است در آب رسوب کند ولی اگر شاخص اشباع کمتر از

آهکی در بی ن ذرات آبرفتی موجود در سازند بختیاری و

صفر باشد ،آب نسبت به این کانی تحتاشباع و میتواند بیشتر

همچنین رسوباتی از جنس آهک بهصورت میان لایه در سازند

از آن نیز انحلال یابد (.)Rajmohan and Elango, 2004

آغاجاری و بخش لهبری فوقاشباع میباشد .علاوه بر آن ،در

شاخص اشباع کانیها طبق رابطه ( )1محاسبه میشود:

نمونههایی که تبادلات یونی معکوس در تبادل یونی معکوس،

SI=log AIP⁄KS

کانیهای رسی مانند مونتموریلونیت و دگرسانی فلدسپاتها

()1
بر اساس رابطه  IAP ،SI 1و  Ksبهترتیب معرف شاخص اشباع،

باعث تبادل یونی کلسیم و منیزیم بهجای سدیم موجود در آب

محصول فعالیت یونی و ثابت انحلالپذیری کانی موردنظر می-

میشوند ( .)Hounslow, 1995در آنها رخ داده است نیز باعث

باشد .در این پژوهش برای تعیین تعادل شیمیایی بین کانی-

افزایش یون کلسیم و فوقاشباع شدن نمونهها شده است .آب-

های اصلی موجود در آب زیرزمینی منطقه موردمطالعه،

هایی که از مناطق ژیپسی یا انیدریتی (سازند گچساران) عبور

شاخص اشباع کلسیت ،دولومیت ،ژیپس و هالیت محاسبه

میکنند ازنظر

SO2−
سولفات به حد اشباع میرسند و افزایش 4

گردید (شکل  .)9همانطور که در شکل  9مشاهده میشود،

در آب باعث افزایش  Ca2+و  Mg2+میشود ،زیرا در مناطق

شاخص اشباع کلیست و دولومیت در اکثر نمونهها بیشتر از

ژیپسی بهجز  MgSO4 ،CaSO4نیز وجود دارد (مقیمی.)1919 ،

صفر است و نمونهها در این حالت فوقاشباع میباشند .این
55
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این امر باعث افزایش یون منیزیم و فوقاشباع شدن شاخص

بهسختی این کانیها به مرحله فوقاشباع میرسند .کمترین

دولومیت شده است .شاخص اشباع ژیپس و هالیت کمتر از

میزان شاخص اشباع هالیت و ژیپس در نمونههای  AG11و

صفر میباشد که این موضوع نشاندهنده تحتاشباع بودن

 AG20مشاهده میشود که نزدیک به منطقه تغذیه سازند

نمونههای آب زیرزمینی است و در این شرایط آب قادر به

کنگلومرای بختیاری قرار دارند و نمونهها نسبت به این

انحلال بیشتر کانیهای ژیپس و هالیت میباشد .قابلیت انحلال

شاخصها تحتاشباع هستند.

ژیپس و هالیت خیلی بیشتر از دولومیت و کلسیت میباشد و

شکل  -3شاخصهای اشباع کلسیت ،دولومیت ،ژیپس و هالیت نمونههای آب زیرزمینی آبخوان عقیلی.

تبادل یونی عادی در آنها صورت گرفته است و دارای منشأ

تبادلات یونی

تبادلات یونی (عادی و معکوس) در شکلگیری غلظت

دوگانهاند .منشأ دوگانه بودن ،این موضوع را بیان میکند که

نهایی عناصر اصلی محلول در آب زیرزمینی نقش مهمی دارند

افزایش نسبت مولی ( )Na⁄Clاز دو طریق انحلال هالیت،
جانشینی کلسیم محلول در آب بهجای سدیم موجود در کانی-

زیرزمینی کاربرد فراوانی دارند .فرآیند تبادل یونی عادی در

های رسی و در نتیجه ،آزاد شدن یون سدیم و ورود آن به آب

جایی رخ میدهد که کانیهای رسی غنی از سدیم مانند مونت-

زیرزمینی است .همچنین در این نمودار وقتی نسبت مولاریته

موریلونیت بر اساس رابطه  2با کلسیم و منیزیم وارد واکنش

( )Na⁄Clکمتر از یک شود ،فرآیندهای شیمیایی مانند تبادل

شده و باعث ورود سدیم به آب زیرزمینی میشوند (کلانتری و

یونی معکوس رخ میدهد .در تبادل یونی معکوس ،کانیهای

همکاران .)1951 ،برعکس فرآیند یعنی جذب سدیم توسط

رسی مانند مونتموریلونیت و دگرسانی فلدسپاتها باعث

کانیها و آزاد شدن یون کلسیم و منیزیم در آب زیرزمینی را

تبادل یونی کلسیم و منیزیم بهجای سدیم و کاهش نسبت

تبادل یونی معکوس نامیده میشود .رخداد فرایند تبادل یونی

مولاریته ( )Na⁄Clمیشوند ( .)Hounslow, 1995در شکل 0
(ب) نمودار  Ca+Mgدر مقابل  SO4+HCO-3نشان داده شده

Ca+Na clay → Ca clay+2Na

است .بر اساس این نمودار نمونههایی که در امتداد خط 1:1

و در شناسایی فرآیندهای ژئوشیمیایی حاکم بر کیفیت آب

بهصورت واکنشهای زیر است:
()2
جهت بررسی فرآیندهای مؤثر بر میزان شوری آب زیرزمینی

قرار دارند ،انحلال غالب کلسیت ،دولومیت ،ژیپس و نمونههایی

آبخوان عقیلی نمودارهای ترکیبی مختلفی ترسیم گردید .در

که در زیر و بالای خط  1:1قرار گرفتهاند بهترتیب نشاندهنده

شکل ( 0الف) نمودار میزان هدایت الکتریکی در مقابل نسبت

تبادل یونی عادی و تبادل یونی معکوس هستند .همانطور که

مولی ( )Na⁄Clارائه شده است .نسبت مولی ( )Na⁄Clنشان

قبلاً ذکر شده است ،در آبخوان عقیلی تغذیه از سازند

میدهد که چه مقدار سدیم از انحلال هالیت حاصل میشود.

کنگلومرای بختیاری و سازند تبخیری گچساران صورت می-

نمونههایی که در بالای خط Na⁄Cl = 1قرار گرفتهاند ،فرآیند

گیرد .این سازندها و همچنین مواد ژیپسی موجود در آبرفت
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آبخوان عقیلی باعث افزایش غلظت  Ca2+و  Mg2+شده است

میباشد .نمودار گیبس یا همان  TDSدر مقابل نسبت کاتیونی

که این عناصر میتوانند با  Na+موجود در کانی هالیت یا کانی-

( )Na⁄Na+Caنمونههای آب زیرزمینی آبخوان عقیلی در شکل

-

( )9نشان داده شده است .بر اساس نمودار گیبس ،ترکیب آب

 HCO3نشاندهنده انحلال کانیهای تبخیری مانند هالیت،

زیرزمینی توسط سه پارامتر تغذیه از باران ،تبخیر و واکنش آب

ژیپس ،کلسیت و دولومیت است .بر اساس هر دو نمودار ،نمونه-

و سنگ کنترل میشود .با توجه به رخنمون زیاد سازند

هایی که در نواحی مرکزی آبخوان قرار دارند (نمونههای ،AG8

گچساران در شرق و جنوبشرقی و همچنین برونزدگی سازند

 AG29 ،AG7 ،AG17 ،AG6 ،AG5 ،AG27 ،AG10و )AG9

کنگلومرای بختیاری در بخشهای شمالی آبخوان و آبرفت

بهدلیل دوری از منطقه تغذیه تبادل یونی معکوس در آنها رخ

موجود ،باعث شده است که اکثر نمونهها در قسمت واکنش آب

داده است.

با سنگ این نمودار واقع شوند .تبخیر نیز نقش کمتری را در

های رسی جایگزین شوند .غلظت یونهای  SO42- ،Cl-و

تغییر کیفیت آب زیرزمینی ایفا میکند .قابلیت انحلال بیشتر

نمودار گیبس

یکی دیگر از نمودارهایی که عوامل مؤثر بر کیفیت آب
زیرزمینی را شناسایی میکند ،نمودار گیبس ()Gibbs, 1970

کانیهای سازند تبخیری گچساران نسبت به سازند بختیاری
نشاندهنده تأثیر سازند گچساران بر کیفیت آب زیرزمینی
منطقه مورد مطالعه میباشد.

ب

الف

شکل  -0الف و ب) نمودارهای تبادلات یونی نمونههای آب زیرزمینی آبخوان عقیلی.

شکل  -5نمودار گیبس نمونههای آب زیرزمینی آبخوان عقیلی.
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تحلیل مؤلفههای اصلی ()PCA

پارامترهای شیمیایی ،تحلیلهای آماری توسط نرمافزار

 PCAیکی از روشهای تبدیل داده است که برای ایجاد

 XLSTATبرای نمونههای آب زیرزمینی آبخوان عقیلی که

یک ساختار اساسی در یک مجموعه چندمتغیره بهکار میرود

شامل  5متغیر (مقدار کربنات صفر است) است ،صورت گرفت.

( .)Davis, 1986تحلیل مؤلفههای اصلی تبدیلی در فضای

غلظت عناصر اصلی بر اساس میلیاکیوالان بر لیتر ( )meq/Lو

برداری است که بیشتر برای کاهش ابعاد مجموعه دادهها مورد

میزان هدایت الکتریکی برحسب میکروزیمنس بر سانتیمتر

استفاده قرار میگیرد PCA .مؤلفههای اصلی را شناسایی کرده

( )µs/cmمیباشد و در دمای  15درجه سانتیگراد اندازهگیری

و بهجای بررسی تمام ویژگیها ،یکسری ویژگیهایی که ارزش

شده است .مقادیر آماری شامل بیشینه و کمینه مقدار ،میانگین

بیشتری دارند را تحلیل کرده و استخراج میکند .در تحلیل

و انحراف معیار برای عناصر به دست آمد (جدول  .)2ماتریس

مؤلفههای اصلی ( ،)PCAبر مبنای معیار کایزر ،مؤلفههایی

همبستگی عناصر شیمیایی بر اساس ضریب پیرسون برای

مورد استفاده قرار میگیرند که مقدار بردار ویژه آنها بزرگتر یا

متغیرها در جدول  9نشان داده شده است .ضریب پیرسون

مساوی  1باشد ( .)Stat Soft Inc, 2004مقدار بردار ویژه  1در

میزان همبستگی خطی بین دو متغیر تصادفی را میسنجد.

فضای برداری یعنی ویژگی مورد بررسی دارای بیشترین ارزش

مقدار این ضریب بین  -1تا  1متغیر است که بر اساس آن 1

و تأثیر را در تحلیل دارد .در نتیجه همه عواملی که حاوی یک

به معنای همبستگی مثبت کامل ،مقدار صفر به معنی نبود

واریانس بیشتر از متغیرهای اصلی استانداردشده باشند ،پذیرفته

همبستگی و  -1به معنی همبستگی منفی کامل است .همان-

میشوند ( .)Davis, 1986عاملها بهترتیب ارزش ،درجهبندی

طور که ملاحظه میشود ،بین مقدار هدایت الکتریکی با عناصر

میشوند .عامل اول یا مؤلفههایی که دارای بالاترین مقدار بردار

سدیم ،کلرید ،کلسیم و منیزیم همبستگی زیادی وجود دارد.

ویژه هستند ،دارای بیشترین اهمیت در منشأ تغییرات در داده-

این همبستگی زیاد نشاندهنده این مطلب است که عامل

ها میباشند و آخرین عامل بهعنوان حداقل فرآیند ایجاد کننده

شوری و نامطلوب شدن کیفیت آب ،زیاد بودن غلظت عناصر

تغییرات شیمیایی است .همبستگی یا رگرسیون 11در میان

ذکر شده میباشد .همبستگی زیاد یون کلرید با سدیم نشان

متغیرهای کیفیت آب نیز میتواند برخی از ارتباطهای

دهنده وجود منبع مشترک برای این دو یون یعنی انحلال

هیدروشیمیایی را آشکار سازد ( )Wu et al., 2014این ابزار

هالیت و همچنین همبستگی زیاد میان سولفات با یونهای

آماری برای اندازهگیری و ایجاد ارتباط بین دو متغیر استفاده

کلسیم و منیزیم نشان دهنده انحلال ژیپس و سولفات منیزیم

میشود ( .)Belkhiri et al., 2011بر اساس میزان غلظت

در آب زیرزمینی منطقه موردمطالعه است.

جدول  -2خلاصه آماری متغیرها.
انحراف معیار

میانگین

بیشینه

کمینه

متغیرها

0
9/1
9/0
1/19
1/1
1/0
1/1
552/0
1/9

0/0
0/9
5/0
1/10
1/1
5/1
0/9
1511
0/1

11/9
11/0
21/1
1/10
22
29/1
1/2
0101
1/9

9/1
1/9
1/5
1/12
2
1
2/0
101
0/2

Ca2+

Correlation Coefficient

10
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جدول  -3ماتریس همبستگی عناصر شیمیایی بر اساس ضریب پیرسون.
pH

EC

HCO3-

Cl-

SO42-

K+

Na+

Mg2+

Ca2+

متغیرها

0

0
1/291

0
1/000
1/199

0
1/995
1/978
1/159

0
1/015
1/111
1/929
1/91

0
1/88
1/009
1/920
1/099
1/929

0
1/011
1/925
1/975
1/915
1/971
1/201

0
1/111
1/737
1/901
1/107
1/212
1/111
1/222

0
1/798
1/150
1/829
1/908
1/113
1/019
1/119
1/900

Ca2+
Mg2+
Na+
K+
SO42ClHCO3EC
pH

بر اساس نتایج  ،PCAمقدار ویژه ،درصد تغییرات ،درصد

سازند گچساران مانند ژیپس ،انیدریت ،هالیت و سیلویت می-

تغییرات تجمعی و بارهای عاملی در جدول  0ارائه شده است.

باشد .منشأ این کانیها ،سازند گچساران در شرق آبخوان و

مطابق این جدول 2 ،عامل که در مجموع  12/2درصد کل

همچنین انحلال کانیهای تبخیری موجود در آبرفت استpH .

تغییرات را شامل میشوند ،کیفیت منابع آب آبخوان عقیلی را

نمونههای آب زیرزمینی بین  )AG36( 0/2و )AG29( 1/9

کنترل میکنند .عامل اول که  11/0درصد و بیشترین تأثیر را

است و نشاندهنده نسبتاً قلیایی بودن منابع آب آبخوان عقیلی

بر کیفیت آب آبخوان گذاشته است ،مربوط به پارامترهای

میباشد pH .در اکثر منابع آبی عمدتاً تحت تأثیر انحلال بی-

 SO42- ،Cl- ،K+ ،Na+ ،Mg2+ ،Ca2+و  ECو عامل دوم که 21/1

کربنات قرار میگیرد و در فرآیند انحلال و رسوبگذاری کانی-

درصد تغییرات را به خود اختصاص میدهد ،مربوط به  pHو

هایی مثل کلسیت و دولومیت نقش دارد .با توجه به فوقاشباع

 HCO3-میباشد .عامل اول مربوط به انحلال کانیهای تبخیری

بودن شاخص کلسیت و دولومیت نمونهها ،این کانیها در آب
زیرزمینی آبخوان عقیلی رسوب میکنند.

جدول  -0درصد تغییرات ،مقدار ویژه و بارهای عاملی.
عامل 2

عامل 0

متغیرها

1/732
1/731
1/810
1/590
1/19
1/811
1/209

1/111
1/112
1/211
1/115
1/115
1/211
1/122
1/215
1/173
1/101
21/880
72/209

Ca2+

1/810
1/112
9/99
10/005
10/005
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Mg2+
Na+
K+
SO42ClHCO3EC
pH

مقدار ویژه
درصد تغییرات
درصد تغییرات تجمعی
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نتایج  PCAیک تفسیر جامع از خصوصیات فیزیکوشیمیایی

همچنین سایر نمونهها در یک قسمت از نمودار در کنار هم

برخی از نمونهها را نشان میدهد و در شکل  1نمودار اسکتر

متمرکز شدهاند .برای توضیح این مطلب از نمودار

پایپر12

پلات 11مجموع عامل  PC1بر روی  PC2نشان داده شده است.

استفاده شده است .این نمودار توسط نرمافزار  Aq.QAترسیم

مطابق این نمودار ،چاه  AG29در ربع اول ،چاههای  AG11و

گردیده است.

 AG20در ربع دوم ،چاههای  AG8و  AG10در ربع سوم و

شکل  -1نمودار اسکتر پلات مجموع ترکیبات  PC1بر روی .PC2

نمودار پایپر جهت تعیین نوع آبها ،رخسارههای

خروج سدیم از ترکیب آب و جایگزینی کلسیم به جای آن

هیدروشیمیایی و مسیرهای تکامل هیدروژئوشیمیایی مورد

توسط کانیهای رسی (تبادل یونی معکوس) ،تیپ آب در نمونه

استفاده قرار میگیرد .جهت مشخص کردن تیپ آب در نمودار

 AG29سولفاته-کلسیک شده است .نمونههای  AG11و

پایپر از کاتیونها و آنیونهای عمده استفاده میشود .بدین

 AG20در شمال شرق آبخوان قرار دارند .به دلیل مجاورت و

صورت که آنیونها و کاتیونهایی که دارای بیشترین غلظت

تغذیه (ابتدای جریان) از سازند کنگلومرای بختیاری ،این دو

هستند ،تعیین کننده تیپ آب زیرزمینی میباشند ،بهطوریکه

نمونه دارای تیپ آب بیکربنات-کلسیم میباشند و از کیفیت

ابتدا نام آنیون غالب و سپس نام کاتیون غالب میآید .با توجه

خوبی نسبت به سایر نمونهها برخوردار هستند .نمونههای AG8

به نمودار پایپر نمونههای آب زیرزمینی آبخوان عقیلی شکل ،0

و  AG10در مرکز آبخوان قرار گرفته و دارای تیپ آب سدیم-

آنیون و کاتیون غالب به ترتیب کلرید و سدیم و همچنین تیپ

کلرید هستند .هر چند که این محدوده از آبخوان در میانه

غالب آب زیرزمینی کلرید-سدیم میباشد .نمونه  AG29یک

مسیر تکاملی ژئوشیمیایی آب (بیکربناته-سولفاته-کلروره) قرار

چاه نیمهعمیق در شمال غرب آبخوان و به عمق  0متر است.

دارد ولی به علت تغذیه از سازند تبخیری گچساران و مجاور

انحلال نهشتههای نمکی ناشی از فعالیتهای کشاورزی

بودن به سازند آغاجاری و بخش لهبری (وجود رسوبات ریزدانه

(آبیاری) در فصل مرطوب و همچنین عمق کم چاه ،باعث شده

و زمان ماندگاری طولانی آب) ،آب این چاهها کیفیت نامطلوبی

است که غلظت عناصری مانند کلرید و سدیم افزایش یابد .در

دارند .بقیه نمونهها (نمونههای ،AG6 ،AG5 ،AG27 ،AG36

نتیجه افزایش غلظت سدیم و کلرید هالیت رسوب کرده و با

 AG26 ،AG7 ،AG17و  )AG9در نواحی مرکزی و انتهای

11

12

Scatter-Plot

Piper Diagram
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جهت جریان واقع شدهاند و بهجز نمونه  ،AG6دارای تیپ آب

و زمینهای کشاورزی نسبت به سایر نقاط بیشتر است و این

سدیم -کلرید میباشند .تیپ آب نمونه  AG6کلسیم-کلرید

امر باعث نفوذ فاضلاب روستاها از طریق چاههای جذبی و آب

(تبادل یونی معکوس) است .از سال  1951به بعد با آبگیری

برگشتی کشاورزی به درون آبخوان میشود که خود میتواند

سد گتوند علیا (واقع بر رودخانه کارون) ،غلظت عناصر اصلی و

تا حدودی باعث تخریب کیفیت آب زیرزمینی شود .در نتیجه

همچنین دبی تخصیصیافته به شبکه آبیاری و زهکشی

برگشت پساب کشاورزی و روستایی باعث افزایش شوری در

(استفاده از آب رودخانه کارون برای آبیاری) آبخوان عقیلی

این مناطق شده است.

افزایش یافته است (شکل  .)1در مرکز آبخوان تمرکز روستاها

شکل  -8نمودار پایپر نمونههای آب زیرزمینی آبخوان عقیلی.

شکل  -7نمودار تغییرات درازمدت عناصر اصلی آب رودخانه کارون (ایستگاه سد تنظیمی گتوند).
تحلیل خوشهای سلسله مراتبی ()HCA

پارامترها را نشان میدهد .این روش آماری ،کاربرد زیادی در

تحلیل خوشهای برای تعیین شباهت نسبی به کار میرود

بررسی دادههای چندمتغیره ازجمله بررسی ارتباط بین

که این شباهت ،همگنی در ویژگیهای اندازهگیری شده

متغیرها ،سازماندهی نمونهها در قالب ساختارهای معنیدار و
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نمایش ترکیب کل آب زیرزمینی یک منطقه به تعداد محدودی

جفت شده وزنی 19دارد ( .)Cloutier et al., 2008در شکل 5

از خوشهها دارد .تحلیل خوشهای مجموعهای از متغیرها را در

نتایج حاصل از انجام تحلیل خوشهای سلسله مراتبی

داخل خوشههای همگن جای میدهد

HCA

( Shrestha and

ارائه شده است .تحلیل خوشهبندی سلسله مراتبی 2 ،HCA

 .)Kazama, 2007روشهای مختلفی برای طبقهبندی دادهها

خوشه برای دادههای هیدروشیمیایی در نظر گرفته است که بر

وجود دارد ولی خوشهبندی آماری یکی از مهمترین روشهایی

اساس این دادهها ،در خوشه اول نمونههای  AG8و

است که بهطور گستردهای در علوم زمین مورد استفاده قرار

(بیشترین شباهت) ،در زیر گروه اول از خوشه دوم نمونههای

میگیرد ( .)Belkhiri et al., 2011شباهت (بههم پیوستگی)

 AG11و  ،AG20زیرگروه دوم از خوشه دوم نمونه  AG29در

بین خوشهها و جداسازی خوشههای همگن برای مکانهای

یک زیر خوشه مجزا و سایر نمونهها (نمونههای ،AG27 ،AG36

نمونهبرداری براساس فاصله اقلیدسی 19تعیین میشود .فاصله

 AG26 ،AG7 ،AG17 ،AG6 ،AG5و  )AG9با یکدیگر تشکیل

اقلیدسی کوتاهترین فاصله بین دو نقطه است و بر طبق رابطه

زیر خوشهی مجزایی را دادهاند .همانطور که در توضیحات بالا

فیثاغورث محاسبه میشود .مکانهای نمونهبرداری با بیشترین

ذکرشده است ،تحلیل مؤلفههای اصلی ( )PCAو همچنین

شباهت در گروه اول (خوشه اول) قرار میگیرند و سپس با

تحلیل خوشهای سلسله مراتبی ( )HCAدارای نتایج یکسانی

استفاده از یک قانون بههم پیوستگی بین نمونهها با انجام تکرار

میباشند که علاوه بر نمودارهای گرافیکی (شاخص اشباع،

مراحل تا زمانی که همه نمونهها خوشهبندی شوند ادامه مییابد.

تبادلات یونی ،نمودار گیبس ،پایپر و  )...میتوانند اطلاعات

برای خوشهبندی و قرار دادن نمونهها در گروههای جداگانه

سودمندی درباره وضعیت کیفی منابع آبی ارائه دهند .نمونه-

روشهای مختلفی وجود دارد .با این مجموعه دادههای

هایی که در خوشهها و زیرگروهها در کنار هم قرار گرفتهاند در

هیدروشیمیایی ،روش وارد10موفقیت بیشتری برای تشکیل

نمودارهای تبادلات یونی و شاخصهای اشباع نیز ،نزدیک هم

گروههایی (خوشهها) با همگنی و نیز تمایز ژئوشیمیایی بیشتر

مشاهده میشوند.

AG10

و یا کمتر در مقایسه با روشهای دیگر مثل میانگین گروههای

شکل  -9نمودار خوشهای نمونههای آب زیرزمینی آبخوان عقیلی.

Eucliden Distanc
Ward Method

13

Weighted Pair-Group Average

14
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جریان اشاره کرد .همچنین تبخیر و فعالیتهای انسانی (پساب

نتیجهگیری

کشاورزی و مناطق روستایی) در تغییر کیفیت و افزایش شوری

کیفیت آب زیرزمینی متأثر از عوامل متعددی مانند

آب زیرزمینی آبخوان عقیلی تا حدودی دخیل هستند.

شرایط آب و هوایی ،زمان تماس آب با سنگ ،لیتولوژی در
مسیر جریان آب ،فعالیتهای انسانی و عوامل بیولوژیکی می-
باشد .در این پژوهش به بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت آب

سپاسگزاری

از معاونت پژوهشی و گروه زمینشناسی دانشگاه شهید

زیرزمینی آبخوان عقیلی با استفاده از روشهای گرافیکی
(شاخص اشباع ،نمودارهای تبادلات یونی ،نمودار گیبس و
نمودار پایپر) و آماری ( PCAو  )HCAپرداخته شده است.

چمران اهواز که در انجام این پژوهش ،همکاری و مساعدت
کردهاند ،تشکر و قدردانی میشود.

شاخصهای اشباع نشان میدهد که اکثر نمونههای آب

منابع

زیرزمینی نسبت به دولومیت و کلسیت فوقاشباع و نسبت به

جلالی ،ل ،.اصغری مقدم ،ا .1952 ،.تشخیص وضعیت
هیدروژئوشیمیایی و روند شوری در سفره آب زیرزمینی
دشت خوی به روشهای آماری و هیدروشیمیایی .مجله
محیطشناسی.122-119 :)2(95 ،

نشان میدهد که برخی نمونهها که از محل تغذیه دور هستند،

حسنزاده ،ب ،.عباسنژاد ،ا .1950 ،.فرآیندهای
هیدروژئوشیمیایی مؤثر بر کیفیت منابع آب زیرزمینی
بخش میانی دشت نوق (غرب استان کرمان) .مجله
هیدروژئولوژی.91-01 :)2(9 ،

ژیپس و هالیت تحتاشباع میباشند .کانیهای کلسیت و
دولومیت در آب زیرزمینی در حال رسوبگذاری و ژیپس و
هالیت در حال انحلال هستند .نمودارهای تبادلات یونی نیز
تبادل یونی معکوس را متحمل شدهاند .نمودار گیبس نشان
داد که کیفیت آب زیرزمینی تحت تأثیر واکنش میان آب و
سنگ است و تبخیر نقش کمتری را در تغییر کیفیت ایفا می-
کند .بر اساس نمودار پایپر ،تیپ غالب نمونههای آب زیرزمینی

روحی ،ح ،.کلانتری ،ن ،.محمدی بهزاد ،ح ،.دانشیان ،ح،.
 .1952بررسی عوامل مؤثر بر خصوصیات شیمیایی آب
زیرزمینی (مطالعه موردی دشت الباجی) .مجله زمین-
شناسی کاربردی پیشرفته.5-1 :)9.5(9 ،

منیزیم میباشد .این همبستگی بهترتیب نشان دهنده انحلال

کریمی ،ث ،.محمدی ،ض ،.سامانی ،ن .1951 ،.بررسی
خصوصیات هیدروشیمیایی آب زیرزیرزمینی و روند تکامل
شوری آن در دشت سمنان .هیدروژئولوژی.15-1 :)1(2 ،

آبخوان عقیلی ،کلرید-سدیم است .ماتریس همبستگی عناصر
شیمیایی بیانکننده وجود همبستگی زیاد میان یون کلرید با
سدیم و همبستگی زیاد بین یون سولفات با یونهای کلسیم و
هالیت ،انحلال ژیپس و سولفات منیزیم در آب زیرزمینی
منطقه موردمطالعه است .تحلیل مؤلفههای اصلی ( )PCAنشان
میدهد که دو عامل در مجموع  12/2درصد کل تغییرات را
شامل میشوند ،کیفیت منابع آب آبخوان عقیلی را کنترل می-
کنند .عامل اول که  11/0درصد و بیشترین تأثیر را بر کیفیت
آب آبخوان گذاشته است ،مربوط به پارامترهای ،Ca2+

کلانتری ،ن ،.پوراکبری ،س ،.محمدی بهزاد ،ح ،.عقدکی ،ی.
 .1951بررسی هیدروژئوشیمیایی مناب آب تاقدیس
کارستی کی نو ،سی و یکمین گردهمایی علوم زمین،
تهران.

 Cl-،K+ ،Na+ ،Mg2+و  SO42و عامل دوم که  21/1درصد
تغییرات را به خود اختصاص میدهد ،مربوط به

کلانتری ،ن ،.عنبری ،ا ،.محمدی ،ه .1950 ،.بررسی
هیدروشیمیایی منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت بستان
با استفاده از تکنیکهای آماری چندمتغیره .مجله تحقیقات
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