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

بررسی تعاملات ژئوشیمیایی منابع آب زیرزمینی پلانژ تاقدیس کمردراز با استفاده از روشهای
آماری ،جنوب غرب شهر ایذه
سید یحیی میرزایی ارجنکی* ،1سرور مزرعه اصل ،2حسین کریمی وردنجانی

3

 -1استادیار ،گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،ایران
 -2کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی ،شرکت مهندسین مشاور بهکارآب ،اهواز ،ایران
 -3دکتری هیدروژئولوژی ،شرکت مهندسین مشاور آب آتی پژوه ،شیراز ،ایران
* نویسنده مسئولYahyamirzaee@scu.ac.ir :
تاریخ پذیرش مقاله1055/15/11 :

تاریخ دریافت مقاله1377/50/13 :

چکیده

منابع آب سفرههای کارستی یکی از مهمترین منابع آب شیرین و در برخی مناطق تنها منابع آب در دسترس میباشند .این
منابع با چالشهای اساسی ازجمله کاهش کیفیت و آلودگی مواجه میباشند .شهر ایذه در جنوبغربی ایران به دلیل عدم دسترسی
به جریانهای آب سطحی بهشدت به منابع آب کارستی وابسته است .به راین اساس ،برای تأمین بخشی از آب آشامیدنی شهر و
روستاهای اطراف آن ،پنج حلقه چاه آب در پلانژ تاقدیس کمردراز حفر شد .در حین حفاری در منطقه اتابکی دو حلقه چاه بانفوذ
گاز  H2Sروبرو شدند و  ECدر این چاهها در حین حفاری افزایش یافت .جهت بررسی علل تغییرات کیفی در این منطقه ،پارامترهای
شیمیایی منابع آب منطقه در  0مرحله و در دو فصل بهار و تابستان  1379-1371اندازهگیری شد .جهت تمایز منابع شوری و اختلاط
منابع آب با شورابه از نسبت یونهای  Br/Cl ،Na/Clو  I/Clاستفاده گردید .شاخص کل کربن آلی ) (TOCنیز برای بررسی نفوذ
هیدروکربورها در آب استفاده شد .در این تحقیق از تجزیهوتحلیل آماری ازجمله  PCAو  AHCجهت بررسی دقیقتر عوامل مؤثر در
تغییرات کیفی منطقه بهره گرفته شد .بر اساس تحلیل آماری در منطقه دو عامل انحلال کانیهای کربناته ،تبخیری و نفوذ شورابهها
توأمان کیفیت منابع آب زیرزمینی منطقه را بهویژه در بخش غربی پلانژ تاقدیس کمردراز تحت تأثیر قرار دادهاند .نتایج

آنالیز TOC

و نسبتهای  Br/Cl ،Na/Clو  I/Clاختلاط آب با شورابههای نفتی و نفوذ مواد هیدروکربوری را در منطقه نشان داد.
واژههای کلیدی :آبخوان کارستی ،پارامترهای هیدروشیمیایی ،تحلیل سلسله مراتبی ،تحلیل مؤلفه اصلی.
مناطق مختلف میباشند .این فرآیندها به درک ما از سهم

مقدمه

آبخوانهای کارستی کربناته از منابع بسیار مهم آب شیرین

تعاملات آب با سنگ همچنین تأثیر سایر عوامل و منابع بر کیفیت

در جهان هستند بهطوریکه مصارف  20درصد جمعیت جهان

آبهای زیرزمینی کمک میکند (( )Kumar et al., 2006جلالی

وابسته به این منابع است ) .(Ford and Williams, 2007کیفیت

و همکاران .)1372 ،از عواملی که باعث آلودگی آبخوانهای

منابع آب کارستی بهدلیل استفادهای این منابع در تأمین آب

کارستی کربناته میشود میتوان به حضور سازندهای تبخیری و

شرب از اهمیت ویژهای برخوردار است .فرایندهای ژئوشیمیایی

همجواری با مخازن نفتی و ورود شورابهها به این منابع اشاره کرد

مسئول تغییرات فصلی و مکانی شیمی آبهای زیرزمینی در

(( )Ghodbane et al., 2015میرزایی و همکاران.)1370 ،
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شورابههای حاصل از انحلال سازندهای تبخیری باعث افزایش

شیمیایی آب منطقه آکرا را کنترل میکند .دولتی و همکاران

Leonard

( )1373طی مطالعهای عوامل کیفی مؤثر بر آبخوان زاهدان را با

) )and Ward, 1962علاوه بر آن امکان افزایش غلظت  SO42-و

استفاده از روشهای آماری و نمودارهای ترکیبی تعیین کردند.

 Ca2+نیز بهعلت انحلال کانیهای ژیپس و انیدریت در این شرایط

نتایج نشان داد ،دو عامل ،کیفیت آب زیرزمینی منطقه را کنترل

وجود دارد .از طرفی نفوذ شورابههای نفتی علاوه بر یونهای

میکند .چیتسازان و همکاران ( )1379با کمک روشهای

مذکور باعث ورود یونهای  Br-و  I-و افزایش غلظت کل کربن

چندمتغیره آماری ،آلودگی نیترات و ارتباط آن با سایر

( Thilagavathi et al., 2016; Fan et al.,

پارامترهای شیمیایی آب زیرزمینی در آبخوان کرج را شناسایی

 .)2010در ارزیابیهای هیدروشیمیایی و بررسی تعاملات

کردند .تجزیهوتحلیل مؤلفههای اصلی  PCAنشان داد پارامتر

ژئوشیمیایی ،نمودار پایپر و نمودارهای تبادل یونی ،تیپ آب و

نیترات با کلر بیشترین و با سدیم و سولفات کمترین همبستگی

فرآیندهای ژئوشیمیایی غالب ،نسبتهای یونی  Br/Cl، Na/Clو

را دارد .کلانتری همکاران ( )1379بهمنظور بررسی فرآیندهای

 I/Clهمچنین سایر یونهای اصلی SO42-،Cl- ،Na+،Mg2+،Ca2+و

ژئوشیمیایی حاکم بر دشت بستان از روشهای آماری چندمتغیره

 HCO3-برای تمایز منشأ شوری و اختلاط آبشور و شیرین

 PCAو  HCAاستفاده کردند .بر این اساس سه رخساره با شوری

( Richter and Kreitler, 1991; Whittemore,

زیاد ) ،)Na-Clشوری کمتر ( )Ca-Na-SO4-Clشوری حد واسط

)1995; Catwright et al., 2006; Hatefi et al., 2007

( )Na-Mg-Clدر منطقه شناسایی شد .شهرستان ایذه و

(چیتسازان و همکاران1371 ،؛ سامانی و همکاران1377 ،؛

روستاهای اطراف آن واقع در جنوبغربی ایران بهدلیل عدم

حبیبی نیا و همکاران .)1055 ،روشهای آماری چندمتغیره

دسترسی به جریانهای آب سطحی برای تأمین آب شرب

بهعنوان یک روش تکمیلی در تحلیل کیفیت ،تفسیر فرآیندهای

بهشدت وابسته به منابع آب کارستی است که بهمنظور تأمین این

ژئوشیمیایی آبخوان و تعیین منشأ یونها محلول در آب کمک

آب ،در محدوده پلانژ تاقدیس کمردراز تعداد  0حلقه چاه از سال

به سزایی میکند .مقایسه تغییرات پارامترهای چاهها میتواند در

 1311تاکنون حفرشده است (سازمان آب و برق خوزستان،

تعیین منابعی که تحتتأثیر آلودگی قرارگرفتهاند و تغییرات

 .)1370از میان چاههای حفرشده ،دو چاه بهرهبرداری بانامهای

بیشتری را متحمل شدهاند کمک کند بهعلاوه با این مقایسه

 Aتنگ اتابکی و  Bتنگ اتابکی ( )WTدر نزدیکی هم در محدوده

میتوان منابعی که با یکدیگر ارتباط هیدرولیکی دارند شناسایی

غربی پلانژ تاقدیس کمردراز حفر شدند که هر دو چاه حین

نمود .محققین متعددی از این روشها برای بررسی فرآیندهای

حفاری با مشکل نفوذ گاز  H2Sو افزایش زیاد  ECمواجه شده و

هیدروشیمیایی حاکم بر آبخوانهای استفاده نمودهاند.

از مدار بهرهبرداری خارج شدند .لذا با توجه به نیاز آبی این

) Glover et al. (2012از روشهای هیدروشیمیایی ،نمودارهای

منطقه ،این تحقیق باهدف بررسی تعاملات هیدروشیمیایی منابع

ترسیمی و روشهای آماری چندمتغیره بهمنظور شناسایی و

آب تاقدیس ،علل تغییر کیفیت و تعیین منابع شوری انجام

درک فرآیندهای هیدروشیمیایی و هیدروژئوشیمیایی آبهای

پذیرفت.

نسبت مولی یکسان یونهای  Na+و  Cl-در آب میشود

آلی در آب میگردد

استفاده میشود

زیرزمینی در منطقه آکرا استفاده کردند .بررسی نتایج تحلیل

مواد و روشها

عاملی  R-Modeو خوشهبندی سلسلهمراتبی ( )HCAنشان داد

جهت بررسی فرآیندهای هیدروشیمیایی حاکم بر کیفیت

که بهطورکلی افزایش  ECو  ،TDSناشی از انحلال کانیها و

منابع آب منطقه همچنین تعیین منابع شوری از تحلیل

واکنش آب و سنگ همچنین زمان ماندگاری آب در آبخوان بوده

نسبتهای یونی معرف ،نمودارهای گرافیکی نمودارهای تعیین

است .بر اساس تفسیرهای هیدروشیمیایی انجامشده ،فرآیندهای

منابع شوری و  TOCبهعنوان روشهای کلاسیک استفاده گردید

تبادل یونی ،تبادل یونی معکوس و هوازدگی سنگ ترکیب

( Richter and Kreitler, 1991; Hounslow, 1995; Sarikhani
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.)et al., 2015; Jean et al., 2016; Mahmoudi et al., 2017

و تحتانی سازند آسماری قابلرؤیت است .آسماری عمدتاً از آهک،

روشهای مذکور در کنار فنهای آماری چندمتغیره ازجمله

دولومیت و در بخش پایینی از میان لایههای مارن و انیدریت

تحلیل مؤلفههای اصلی ( )PCAو تحلیل خوشهبندی سلسله-

تشکیلشده است (طهماسبی سروستانی و همکاران .)1311 ،در

مراتبی ( )HCAبهعنوان ابزاری مفید جهت افزایش دقت تحلیل

بخش زیرین سازند آسماری سازند پابده قرار دارد که از رسوبات

و تفسیر دادهها بهویژه در غلظتهای پایین شوری بهکار میرود.

شیل ،مارن و آهک با درصد متفاوت تشکیلشده است

لذا در این تحقیق از این روشها نیز جهت تحلیل دقیقتر

(هداوندخانی و همکاران .)1379 ،سازند پابده از دو سمت،

فرایندهای حاکم بر منابع آب منطقه استفاده گردید.

یالهای شرقی و غربی تاقدیس را محدود میکند .سازند
گچساران عمدت ًا متشکل از کانیهای تبخیری ژیپس و مقادیر

زمینشناسی و هیدروژئولوژی منطقه مورد مطالعه

کمتر مارن (آقانباتی )1310 ،در بخش غربی تاقدیس رخنمون

تاقدیس آهکی کمردراز در محدوده شمالشرقی استان

دارد .تعدد درز و شکافهای عمودی و افقی و ارتباط این درز و

خوزستان در جنوبغربی شهر ایذه واقع شده است( .شکل  )1این

شکافها با یکدیگر ،توأم با تغذیه مناسب از نزولات جوی باعث

تاقدیس یک چینخوردگی نامتقارن و تکیال است و در کمربند

ایجاد این آبخوان کارستی شده است .اشکال کارستی در بخش

زاگرس چینخورده که ازلحاظ تکتونیکی بسیار فعال است قرار

میانی سازند آسماری در این آبخوان بهوفور دیده میشود .با

دارد .یال جنوبغربی تاقدیس تحتتأثیر شدت فعالیتهای

استفاده از دادههای  1371-1375ایستگاه هواشناسی بارانگرد

تکتونیکی در منطقه بهشدت خردشده و بهجز در بخشهای

که نزدیکترین ایستگاه به منطقه است ،میانگین بارش سالیانه

کوچکی کاملاً از بین رفته است .رخنمون این تاقدیس عمدتاً از

منطقه طی این سالها  015میلیمتر و میانگین دما  21درجه

سارند آسماری به سن الیگو-میوسن تشکیلشده است .در

سانتیگراد است .با استفاده از پارامترهای هواشناسی و بر اساس

محدوده یال فرسایش یافته (یال جنوبغربی) بخش بالایی ،میانی

طبقهبندی دومارتن آبوهوای منطقه نیمهخشک تعیین گردید.

شکل  -0موقعیت تاقدیس کمردراز ،منابع نمونهبرداری و رخنمون سازندها در منطقه
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گردید .موقعیت نقاط نمونهبرداری در جدول  1قیدشده است.

نمونهبرداری و آنالیزها

بهمنظور بررسیهای زمینشناسی و هیدروژئولوژیکی در

2+

+

آنالیز آنیونها و کاتیونهای اصلی ( ،Na ،Ca

2+

+

،K ،Mg

ماههای تیر و شهریور سال  1371همچنین در دو ماه فروردین و

 SO42 ،HCO3-و  TDS ،)Cl-و  ECدر آزمایشگاه سازمان آب و

اردیبهشت  1379بازدیدهای میدانی انجام گردید .تعداد  3نمونه

برق استان خوزستان ،آنالیز یونهای  Brو  Iدر آزمایشگاه آرین

از اعماق  79 ،17و  155متری چاه تنگ اتابکی ( )WTحین

فن آزما و کل کربنآلی ( )TOCدر آزمایشگاه فناور اندیشه کامیار

حفاری و تعداد  11نمونه از چاههای هلایجان یک (یک مرحله

گستر اندازهگیری شد .روش آنالیز پارامترهای هیدروشیمیایی

نمونهبرداری در شهریورماه 19 ،روز پس از بارندگی انجام شد)،

نمونههای برداشتشده در جدول  2و نتایج آنالیز کیفی در جدول

دو ،سه ،چهار ( )W4 ،W3 ،W2 ،W1و چشمه بیبیگلمرده

 3ذکرشده است .نمونهها در ظرفهای یک لیتری پلیاتیلن

( )Sbبرداشت گردید .بهمنظور بررسیهای آماری دادهها ،علاوه

جمعآوری و به آزمایشگاه ارسال شدند .درستی و صحت نتایج

بر نتایج آنالیز نمونههای برداشتشده ،از اطلاعات کیفی اخذشده

سنجیده شد (رابطه  )1که بر اساس آن خطای دادهها کمتر از 0

از شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان مربوط به سالهای

درصد تعیین گرد.

 1371-1371چاههای مذکور و چاه بیبیگلمرده ( )Wbاستفاده

()1

Cation   Anion 100
Cation   Anion

Re actionError 

جدول  -0موقعیت نقاط نمونهبرداری
نام

)UTM (Y

)UTM (X

بازه زمانی نمونهبرداری

تعداد نمونه

علامت اختصاری

چاه هلایجان 1
چاه هلایجان 2
چاه هلایجان 3
چاه هلایجان 0

3010111
3010000
3010102
3010071

311727
311312
311071
317150

تابستان-بهار
تابستان-بهار
تابستان-بهار
تابستان-بهار

0
0
0
0

W1

چاه تنگ اتابکی

3010095

311703

زمستان

3

چشمه بیبیگلمرده
چاه بیبیگلمرده

3012105
3015195

311121
319715

تابستان
تابستان

2
1

جدول  -2روشهای آنالیز نمونههای آب.
پارامتر اندازهگیری شده

نشانه اختصاری

روش آزمایش

سولفات
بیکربنات
کلرید
پتاسیم
سدیم
منیزیم
کلسیم
هدایت الکتریکی
اسیدیته
برمید
یدید
کل کربن آلی

SO42-

اسپکتروفتومتر
تیتراسیون
تیتراسیون
شعلهسنجی
شعلهسنجی
ETDAتیترسنجی
ETDAتیترسنجی
هدایت سنج
پتانسیومتر
رنگ سنجی فنول قرمز
کاهش کاتالیزوری
اسپکتروفتومتر

HCO3ClK+
Na+
Mg2+
Ca2+
EC
pH
BrITOC
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W2
W3
W4
WT69
WT97
WT100
Sb
Wb
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جدول -3پارامترهای هیدروشیمیایی نمونههای آب زیرزمینی.
Img/L

Brmg/L

pH

EC
µmho/cm

TDS
mg/L

Cl-

SO42-

HCO3-

5/511
5/533
5/512
5/517
5/500
5/532
5/512
-

0/71
5/73
5/12
5/90
5/79
5/10
5/91
-

9/1
9/1
9/7
9/3
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
9/1
9/9
1/0
9/0
9/0
9/9
9/0
9/0
9/9
9/1

102
1135
1031
115
100
710
111
352
019
072
075
019
050
001
015
011
007
010
152
293
209

020
901
725
005
005
019
001
111/2
219
210
217
201
219
209
321
301
301
333
310
101
107

5/12
0/0
1/1
2/11
3/51
0/2
3/50
5/11
5/72
1/50
5/70
5/00
5/01
5/11
1/51
1/11
1/02
1/11
1/01
5/31
5/20

1/91
0/77
0/11
2/92
2/19
1/93
2/0
1/11
1/10
5/01
5/0
1/03
1/07
5/0
5/01
2/73
1/00
1/51
1/3
5/02
5/31

0/0
3/23
2/70
3/93
3/22
3/19
3/91
2/70
3/39
3/03
3/0
3/10
2/90
3/03
3/01
3/10
2/72
3/03
3/19
2/01
2/19

K+

Na+

Mg2+

Ca2+

5/50
5/51
5/59
5/50
5/50
5/50
5/50
5/52
5/52
5/52
5/52
5/52
5/52
5/52
5/52
5/52
5/52
5/52
5/53
5/53
5/52

5/71
3/12
0/10
2/01
2/01
2/77
2/1
5/01
5/12
5/11
5/01
5/0
5/33
5/01
5/11
5/10
1/31
1/00
1/00
5/21
5/11

1/92
2/17
2/09
1/10
2/03
2/1
2/21
2/13
2/39
5/91
1/31
1/11
1/07
5/01
1/19
1/99
1/91
1/03
1/01
1/50
1/30

0/02
1/00
9/51
0/13
0/39
0/19
0/03
3/19
3/12
3/92
3/57
3/52
3/51
3/31
3/33
0/90
2/70
3/0
3/27
2/33
1/01

meq/L

Parameters

WT69
WT97
WT100
W150-71
W171-51
W179-51
W179-52
W271-50
W271-51
W279-51
W279-52
W371-50
W371-51
W379-51
W379-52
W471-50
W471-51
W479-51
W479-52
Sb71-50
Sb71-51

همکاران .)1371 ،یکی از روشهایی که جهت تشخیص مناسب

تکنیکهای آماری چندمتغیره

روشهای آماری چندمتغیره در تعیین و تفسیر روابط

بودن دادهها برای تکنیک تحلیل مؤلفههای اصلی بهکار میرود

پارامترهای هیدروشیمیایی ،فرآیندهای ژئوشیمیایی و آلودگی

ضریب  KMOمیباشد .مقدار این ضریب همواره بین  1-5در

منابع آب دارای کاربرد زیادی میباشند .در تحقیق حاضر از

نوسان است و دادههایی که ضریب  KMOآنها بیشتر از 5/0

تکنیکهای تحلیل مؤلفههای اصلی و تحلیل خوشهبندی سلسله

باشد ،از صلاحیت کافی جهت تحلیل برخوردار هستند .برای

مراتبی بهعنوان روشی جهت تفسیر دقیقتر دادههای

اعمال روش تحلیل مؤلفههای اصلی وجود همبستگی مناسب بین

هیدروشیمیایی و تعیین علت شوری استفاده شد .در این پژوهش

پارامترها اهمیت به سزایی دارد .ماتریس همبستگی ارتباط

برای محاسبات ریاضی و آماری از نرمافزارهای EXLSTAT2016

دادهها و مجموعهای از دادهها را نشان میدهد که در درک و

و  Excel2013استفاده گردید.

شناخت فرآیندهای طبیعی مؤثر است ()Oinam et al., 2012
(مقیمی .)1371 ،ضریب همبستگی بین متغیرها و عوامل

تحلیل مؤلفههای اصلی )(PCA

بهعنوان بارهای عاملی تفسیر شدهاند ).)Kalantari et al., 2018

تحلیل مؤلفههای اصلی روش تبدیل دادهها است که برای

در تحلیل مؤلفههای اصلی به روش  ،Kaiserهدف کاهش تعداد

ایجاد یک ساختار اساسی در یک مجموعه بهکار میرود ( Davis,

مؤلفهها است .لذا از میان مؤلفهها ،مؤثرترین مؤلفهها انتخاب

 .)1986مهمترین کاربرد این روش کاهش حجم دادهها ،ساختن

میگردد .معیار انتخاب در این روش ،میزان توزیع واریانسِ کل

شاخصها و تحلیل دادههایی با ابعاد چندگانه است (مهتدی و
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توسط هر مؤلفه است که این معیار در قالب مفهوم مقادیر ویژه

دارای رس مونتموریلونیت هستند ،امکان تبادل یونی وجود

بردارهای همبستگی بیان میشود .در این روش مؤلفههایی مورد

دارد .در این شرایط کلسیم و منیزیم از آب خارج میشوند و جای

استفاده قرار میگیرند که مقدار بردار ویژه آنها بزرگتر یا

آنها را سدیم میگیرد ) .(Piper, 1944طی فرآیند تبادل یونی

مساوی  1باشد .عاملها بهترتیب ارزش درجهبندی میشوند.

معکوس با نفوذ شورابههای نفتی و یا نفوذ آب دریا در حضور

عامل اول یا مؤلفههایی که دارای بیشترین مقدار بردار ویژه

رسهای با کلسیم قابلتبادل ،کلسیم آزاد و سدیم جای آن را

هستند دارای بیشترین اهمیت در منشأ تغییرات دادهها میباشند

میگیرد ) .(Hounslow, 1995جهت تفکیک شورابههای حاصل

(مهتدی و همکاران1371 ،؛ چیتسازان و همکاران1379 ،؛

از انحلال هالیت و شورابههای نفتی نسبت وزنی  Na/Clازجمله

کلانتری و همکاران .)1379 ،تحلیل مؤلفههای اصلی ،منابع

شاخصهایی است که استفاده میگردد .درصورتیکه این نسبت

موردمطالعه را در نموداری تحت عنوان دایره همبستگی نمایش

کمتر از  5/1باشد نشاندهنده اختلاط آب با شورابههای نفتی

می دهد .این نمودار تصویر متغیرهای اولیه را در فضای فاکتورها

است ) .)Leonard and Ward, 1962همچنین اختلاط آبهای

نشان میدهد .هنگامیکه دو متغیر دور از مرکز و نزدیک به

زیرزمینی با شورابههای هیدروکربوری با استفاده از غلظت عناصر

یکدیگر باشند ،همبستگی آنها باهم مثبت است ،درصورتیکه

ثانویه  Br-و  I-بررسی میگردد ( .)Kumar et al., 2015زیرا

متعامد باشند متغیرها بدون همبستگی هستند و اگر بردار

اختلاف زیادی بین غلظت عناصر یادشده در شورابههای حاصل

متغیرها در طرف مقابل مرکز دایره باشد همبستگی آنها منفی

از انحلال هالیت و شورابههای حوزههای نفتی وجود دارد (Marie

است (چیتسازان و همکاران.)1379 ،

.)and Vengosh, 2001; Freeman, 2007
آبهایی که نسبت برم به کلر در آنها بیشتر از

تحلیل خوشهای سلسله مراتبی ()HCA

15×15-0

و

نسبت ید به کلر بیشتر از  2×15-0باشد ،اختلاط آب با شورابههای

تحلیل خوشهای ازجمله روشهایی است که بهمنظور تعیین

نفتی رخ داده است

شباهتها به کار میرود .نمودار درختی خلاصهای از فرآیند

( Whittemore, 1995; Catwright et al.,

 .)2006کل کربن آلی شاخصی جهت شناسایی آلودگی منابع آب

خوشهبندی تصویر خوشهها و مجاورت آنها به همراه کاهش

با مواد آلی است و درصورتیکه غلظت  TOCدر آب بیش از 2

قابلتوجه ابعاد دادههای اولیه را نمایش میدهد .همبستگی بین

 mg/Lباشد معرف آلودگی با مواد هیدروکربوری میباشد

خوشهها و جداسازی خوشههای همگن بر اساس فاصله اقلیدسی

( .(Spruill, 1995در این مطالعه از نرمافزارهای  Excel 2013و

تعیین میگردد .در این مطالعه فاصله بین خوشههای اولیه با

 AqQa 2013جهت ترسیم و تحلیل پارامترها و نمودارها استفاده

استفاده از الگوریتم پیوند تعیین شد (کلانتری و همکاران،

شد.

.)1379

بحث و نتایج

شاخصهای تحلیلکننده فرایندهای هیدروشیمیایی

ضریب  KMOدادههای هیدروشیمیایی چاههای واقع در

روشهای ترسیمی ،نتایج تجزیه شیمیایی را روی یک نمودار

پلانژ تاقدیس کمردراز بهمنظور تعیین صلاحیت دادهها ارزیابی

نشان میدهند و توانایی تعیین روند تغییرات را ممکن میسازند.

گردید .باتوجه به مقدار کمینه تعیینشده ( )5/0پارامترهای

این روشها عموماً جهـت آسانتر نمودن تجزیهوتحلیل دادهها

منطقه موردمطالعه از صلاحیت مناسب برخوردار هستند (جدول

همچنین تعیین ارتباط بین پارترها ،مورداستفاده قرار میگیرد

 .)0همبستگی خوب بین یونهای  K+ ،Cl- ،Na+ ،Ca2+و SO42-

) .(Hounslow, 1995نمودار پایپر عمدتاً برای تشخیص

با پارامترهای  ECو  TDSمعرف تأثیر زیاد یونهای مذکور بر این

رخسارههای هیدروشیمیایی ،تیپ آب و مسیر تکامل ژئوشیمیایی

دو پارامتر همچنین بر کیفیت آب آبخوان است .کاراتاژ چاه تنگ

در آبخوانها مورد استفاده قرار میگیرد .در آبخوانهایی که

اتابکی نشان میدهد که سازند آسماری در منطقه مورد مطالعه
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دارای لایههای آهک ،دولومیت همراه میان لایههای مارن

موردمطالعه با آبهایی باشد که حاوی مقادیر این دو یون هستند

میباشد .مارن علاوه بر رس و آهک دارای مقادیر زیادی سدیم،

(جدول  .)0در جدول  1پارامترهای کیفی به نه مؤلفه

کلر ،ژیپس و انیدریت نیز میباشد (شکل  )2بنابراین همبستگی

تقسیمشدهاند که ردیفهای  2 ،1و  3به ترتیب معرف مقادیر

خوب کاتیونهای  Ca2+و Mg2+با آنیون  HCO3-ناشی از انحلال

ویژه ،میزان تغییرپذیری مؤلفهها و تغییرپذیری تجمعی آنها

کانیهای کربناته ازجمله کلسیت و دولومیت موجود در سازند

میباشند .بر اساس این جدول دو مؤلفه اول و دوم که مقادیر

آسماری میباشد .انحلال کانیهای تبخیری در میان لایههای

ویژه آنها بیشتر از  1بوده و بیشترین میزان تغییرپذیری (مؤلفه

مارنی سازند آسماری باعث ایجاد همبستگی خوب بین یونهای

اول 09/511 :و مؤلفه دوم )17/770 :رادارند بهعنوان مهمترین

 Na+و  Cl-همچنین  Ca2+و  SO42-شده است .همبستگی خوب

عوامل مؤثر بر کیفیت آب منابع موردمطالعه انتخاب شدند .جدول

یون  Ca2+و  Cl-میتواند تحت تأثیر اختلاط آب آبخوان

 9مربع کسینوس بارهای عاملی ( )Fرا نشان میدهد.

جدول  -0ارزیابی صلاحیت دادههای هیدروشیمیایی منابع مورد مطالعه.
پارامتر

ضریب KMO

ضریب KMO

2-

1/071

SO4

1/031

5/951
5/917
5/110
5/111

Cl-

5/020
5/901
5/931
5/051

TDS
EC
KMO

پارامتر
2+

Ca

Mg2+
Na+
K+
HCO3-

جدول  -0ماتریس همبستگی پارامترهای هیدروشیمیایی چاههای موردمطالعه.
EC

TDS

Cl

SO4

HCO3

K

Na

Mg

Ca

Variations

1

1
5/731

1
5/905
5/931

1
5/007
5/191
5/192

1
5/115
5/522
5/217
5/010

1
5/002
5/325
5/272
5/001
5/013

1
5/317
-5/512
5/057
5/731
5/970
5/939

1
5/591
5/397
5/195
5/015
5/133
5/390
5/031

1
5/001
5/090
5/372
5/121
5/032
5/020
5/930
5/991

Ca
Mg
Na
K
HCO3
SO4
Cl
TDS
EC

جدول  -0مقادیر ویژه پارامترهای هیدروشیمیایی منابع آب موردمطالعه.
F9

F8

F7

F6

F5

F4

F3

F2

F1

5/521
5/359
155/55

5/501
5/011
77/173

5/501
5/101
77/232

5/100
1/920
71/010

5/307
3/719
71/115

5/139
9/513
72/193

5/911
1/930
10/975

1/977
17/770
99/500

0/131
09/511
09/511

10

Eigenvalue
)Variability (%
Cumulative%
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شکل  -2کاراتاژ چاه تنگ اتابکی.
جدول  -7مربع کسینوس بارهای عاملی نمونهها.
F2

F1

5/503
5/051
5/301
5/515
5/127
5/551
5/212
5/531
55/55

5/192
5/329
5/072
5/313
5/221
5/031
5/010
5/113
5/739

11

Ca
Mg
Na
K
HCO3
SO4
Cl
TDS
EC
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همانطور که در جدول  9مشاهده میشود متغیرهای Cl- ،SO42-

نمودار دایره همبستگی و نمودار دو متغیره عامل اول و دوم

 EC ،Na+ ،Ca2+ ،و  TDSبهترتیب با مقادیر،5/010 ،5/031

پارامترهای منابع آب موردمطالعه نشان میدهد که بیشترین

( 5/113 ،5/739 ،5/072 ،5/192بیشتر از  )5/0بیشترین تأثیر

همبستگی را پارامترهای بیکربنات ،سدیم و منیزیم با یکدیگر

را بر کیفیت آب منطقه موردمطالعه دارند که عامل اول را تشکیل

همچنین سدیم ،کلر EC ،با یکدیگر دارند .با توجه به این نمودارها

میدهند و متغیرهای  Mg2+و HCO3-با مقادیر  5/051و 5/127

پارامترهای  Ca2+،HCO3-و Mg2+در ربع بالای نمودار بیشترین

عامل دوم را تشکیل میدهند .باتوجه به همبستگی زیاد یونهای

همبستگی را داشته و بیشترین تأثیر را بر عامل دوم در چاههای

 Ca2+-HCO3- ،Na+-Cl- ،Ca2+-Cl- ،Ca2+-SO42-و Mg2+-HCO3-

بیبیگلمرده و عمق  17متری چاه تنگ اتابکی ( )WTدارند که

میتوان انحلال کانیهای تبخیری (ازجمله هالیت و انیدریت) در

نشان میدهد انحلال دولومیت و آهک در عمق ( 17 )mمتری

میانلایههای مارنی سازند آسماری و نفوذ آبهای شور حاوی

چاه تنگ اتابکی عمقی که  ECآب کمترین مقدار ()µS/cm 102

مقادیر کلر و کلسیم را به عامل اول نسبت داد .با توجه به مقدار

را نشان داده است و در چاه بیبی گلمرده بیشترین تأثیر را در

کم این کانیها در مارن و حجم کم نفوذ شورابهها  ECمنابع

کیفیت آب داشته است .در ربع پایین نمودار دایره همبستگی

موردمطالعه افزایش کمی را متحمل شدهاند همچنین انحلال

متغیرها Cl- ،Na+و  ECبیشترین همبستگی را با یکدیگر نشان

کانیهای کربناته بهویژه دولومیت در سازند آسماری را میتوان

میدهند که این پارامترها بر روی عامل اول در چاه هلایجان 1

به عامل دوم نسبت داد.

( )W1بیشترین تأثیر رادارند (شکل  3و .)0
)Variables (axes F1 and F2: 77.06 %
1
hco3
0.75

mg

0.5
ca

0
so4
0.75

0.5

0.25

-0.25

0

-0.5

tds

-0.75

-1
-0.25

-0.5
cl
na
-0.75

)F1 (57.06 %

شکل  -3دایره همبستگی عاملها.

19

-1

)F2 (19.99 %

ec
1

k
0.25
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)Biplot (axes F1 and F2: 77.06 %
hco3

6
5

mg

4

wb-96-4
wb-95-10
wb-96-12
wb-94-11
k
wb-95-5
wt1-95-10 ca
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شکل  -0نمودار دومتغیره مؤلفههای اول و دوم.

با استفاده از روش خوشهبندی آماری میتوان نمونهها را به

برداشته شدند  Ca-Clتعیین گردید .در چاه تنگ اتابکی ()WT

گروههای متمایزی که ازلحاظ هیدروژئولوژی و آماری معنیدار

تیپ آب از  Ca-HCO3در عمق  17متر به  Ca-Clدر عمق

باشد تقسیمبندی کرد .از پایین به بالا هر دو خوشهی مشابه

( 155)mمتر تغییر نموده است .تیپ آب بیکربناته-کلسیت

زیرمجموعهی یک خوشه قرارگرفته و این ادغام خوشهها ناجایی

تحتتأثیر انحلال کانیهای کربناته موجود در سازند آسماری و

که حداقل به دو خوشه اصلی تقسیم شوند ادامه مییابد .بر اساس

تیپ آب کلروره-کلسیک نشان میدهد عواملی باعث افزایش

نمودار خوشهای (شکل  ،)0دو خوشهی اصلی و سه گروه برای

مقدار یون کلراید در آب چاه  W1و  WTشده است .ازجمله این

نمونههای مورد پژوهش در تاقدیس کمردراز تعیین گردید .گروه

عوامل میتوان به انحلال کانیهای تبخیری مانند هالیت و

اول ) :(C1شامل نمونههای آب  Sb ،W4 ،W3 ،W2و  Wbدر

انیدریت موجود در میان لایههای مارنی سازند آسماری و یا

فصل بهار و تابستان (در شهریورماه پس از بارندگی) میباشد.

Na+

تیپ غالب این نمونهها با توجه به نمودار پایپر (شکل )1

اختلاط با آبهایی که حاوی غلظت زیاد یون  Cl-نسبت به

Ca-

هستند ،اشاره نمود .بررسی پراکنش دادههای مربوط به چاههای

 HCO3میباشد که متأثر از غالب بودن انحلال کانی کلسیت

 W1و  WTدر نمودار پایپر نشان میدهد چاههای مذکور در این

موجود در سازند آسماری است .نمونههای این گروه کیفیت

نمودار در زون اختلاط با شورابهها واقعشدهاند (شکل  .)1این امر

مطلوبتری نسبت به سایر چاهها دارند و غالباً در بخش شرقی

نشان می دهد که عامل آلودگی بیشترین تأثیر را در بخش غربی

پلانژ تاقدیس کمردراز واقع شدهاند همچنین پارامترهای

پلانژ داشته است .گروه سوم ) :(C3شامل نمونههای دو چاه

هیدروشیمیایی آنها شباهت بسیاری با یکدیگر دارند .گروه دوم

و  W2در تیرماه است که علت دستهبندی این دو نمونه در یک

) :(C2متشکل از نمونههای دو عمق  155و  79متری چاه تنگ

گروه ،الگوی افزایش ناگهانی آنیون  SO4در آنها نسبت به سایر

)(W1

چاهها در تیرماه سال  1371بوده است درحالیکه کیفیت آب و

واقع در پلانژ غربی تاقدیس میباشد .این دو چاه که در بخش

پارامترهای هیدروشیمیایی این دو چاه شباهت بسیاری به

غربی پلانژ تاقدیس قرار دارند ازلحاظ پارامترهای هیدروشیمیایی

چاههای گروه یک همچنین به نمونههای این دو چاه در فصل

شباهت بیشتری با یکدیگر نشان میدهند و غلظت عناصر محلول

بهار و شهریورماه دارد و با توجه به نمودار پایپر تیپ آب غالب در

در آب ،مقادیر  ECو  TDSدر این دو چاه نسبت به سایر چاهها

تیرماه در این دو چاه تغییر به سمت تیپ سولفاته را نشان

بیشتر است .در  W1تیپ آب در نمونههایی که پس از بارندگی

میدهد.

اتابکی ( )WT2, WT3و نمونههای چاه هلایجان شماره 1

11

W4
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شکل  -0نمودار خوشهای نمونهها.

شکل  -0نمودار پایپر نمونههای منابع آب تاقدیس کمردراز.

در این پژوهش جهت بررسی دقیقتر فرآیندهای هیدروشیمیایی

تأثیر تبادل یونی معکوس و دادههایی که در بخش پایین قرار

غالب در منطقه همچنین نفوذ شورابههای نفتی ،علاوه بر نمودار

دارند تأثیر تبادل یونی طبیعی را نشان میدهند )(Drever, 1985

پایپر از سایر روشهای ترسیمی مانند نمودارهای تبادل یونی،

همچنین در نمودار  Aنمونههایی که بالای خط ( )1:1قرار دارند

TOC

تبادل یونی و در مورد نمونههایی که پایین خط قرار میگیرند

نیز استفاده شد .نمودارهای ( )Na++k+-Cl-در برابر

تبادل یونی معکوس یا ورود کلر از سایر منابع رخداده است

) (Ca2++Mg2+-HCO3--SO42-و  Na/Clدر مقابل  ECرخداد

) .(Glover et al., 2012پراکنش نمونههای پلانژ تاقدیس کمردراز

تبادل یونی را در آب تعیین میکنند .در نمودار  Bنمونههایی که

در دو نمودار مذکور معرف وقوع تبادل یونی معکوس و یا ورود

در امتداد خط و در بخش بالای خط  1:1با شیب ( )-1قرار بگیرند

یون  Cl-از منابع دیگر در این آبخوان میباشد (شکل .)9

نمودارهای تعیین منشأ شوری ،نسبتهای یونی  I- ،Br-و

17
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شکل  -7نمودارهای تبادل یونی نمونههای آب پلانژ تاقدیس کمردراز.

نسبت وزنی  Na/Clهمانطور که در شکل  1و جدول  1مشاهده

نسبتهای حاصل از  I/Clو  Br/Clنمونهها نیز نشان میدهند که

میشود در اکثر نمونههای موردمطالعه کمتر از  5/1میباشد؛

چاههای موجود در پلانژ تاقدیس کمردراز تحت تأثیر نفوذ

بنابراین در نمونههای آب تاقدیس کمردراز ورود شورابههای نفتی

شورابههای هیدروکربوری قرار دارند (جدول  )7همچنین نمونهها

باعث افزایش غلظت  Cl-نسبت به  Na+در این منابع شده است.

بر روی نمودار  Br/Clدر برابر یون  Cl-برحسب نسبت وزنی ،در

در عمق ( 17 )mمتری چاه تنگ اتابکی آب تحت تأثیر انحلال

محدودهی زون اختلاط با شورابههای نفتی واقع شدند که نشان

مقدار کم هالیت موجود در لایههای مارنی بوده است و با افزایش

میدهد چاه هایی که در پلانژ تاقدیس کمردراز قرار دارند در

عمق مقدار کلر آب افزایشیافته است بنابراین در اعماق  79و

معرض آلودگی با شورابههای نفتی قرارگرفتهاند (شکل .)7

 155متری این چاه ورود شورابههای نفتی وجود داشته است.

شکل  -8نمودار  Clدر برابر  Na/Clنمونههای آب پلانژ تاقدیس کمردراز.
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جدول  -8نسبت وزنی Na/Cl

منابع آب

Na/Cl mg/l

Water resources

Na/Cl mg/l

71-50-W2
71-51-W2
79-51-W2
79-52-W2
71-50W3
71-51-W3
79-51-W3
79-52-W3

5/02
5/03
5/01
5/37
5/01
5/01
5/02
5/05

71-50-W1
71-51W1
79-51-W1
79-52-W1
17-WT
79-WT
155-WT

5/01
5/03
5/01
5/00
5/91
5/03
5/00

شکل  -9نمودار نسبت  Br/Clدر برابر  Cl-برحسب نسبت وزنی.
جدول  -9نسبت  Br/Clو I/Cl

Water resources

)Br/Cl (mg/L

)I/Cl (mg/L

79-20-W2

5/521
5/5192
5/5571
5/5509
5/55111
5/525

5/5513
5/55510
5/5532
5/55511
5/55519
5/555590

79-20-W3
79-20-W1
79-29-W1
79-20-W1
022-WT

نمودارهای تبادل یونی ،نمودارهای تعیین منابع شوری،

هیدروکربوری در این منبع میباشد .با توجه به سایر نمودارها که

نسبتهای  Br/Clو  I/Clنفوذ شورابههای نفتی را در منابع آب

دخالت شورابههای نفتی را در سایر منابع موردمطالعه نشان دادند

پلانژ تاقدیس کمردراز نشان دادند .جهت تأیید نفوذ مواد

میتوان نتیجه گرفت که در سایر منابع آب پلانژ تاقدیس ،احتمال ًا

هیدروکربوری در نمونهها غلظت  TOCنمونه عمق  155متری

نفوذ مواد آلی نفتی وجود دارد .با ادغام نتایج حاصل از تحلیل

 WTآنالیز شد .نتیجهی حاصل از آنالیز 23/2 ،میلیگرم بر لیتر،

پارامترهای هیدروشیمیایی با نتایج حاصل از تحلیل مؤلفههای

غلظت کل کربن آلی در این چاه را نشان داد که معرف نفوذ مواد

اصلی ( )PCAانحلال کانیهای کربناته ،اختلاط با شورابههای
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حاصل از انحلال ژیپس ،هالیت همچنین نفوذ مواد هیدروکربوری

تداخل شورابههای نفتی در منابع آب منطقه میباشند.

و شورابههای نفتی در آبخوان کیفیت آب را تحت تأثیر قرار داده

نسبتهای یونی  I/Cl ،Br/Clو نمودار  Br/Cl -Clبهعنوان

و باعث کاهش کیفیت آب ،افزایش  ECو احتمال ًا در پی آن نفوذ

مهمترین عناصر و نسبتها در بررسی اختلاط آبهای زیرزمینی

گاز  H2Sدر این منابع خصوصاً چاههای  W1و  WTشده است.

با شورابههای نفتی نشان دادند که منابع آب موردبررسی در

علاوه بر آن با توجه به نتایج پیشین و تحلیل سلسله مراتبی

معرض آلودگی با شورابههای نفتی هستند .آنالیز  TOCبر روی

نمونهها ( )HCAتأثیر شورابهها بر روی دو چاه  W1و  WTبیشتر

نمونه  WTمؤید وجود مواد هیدروکربوری را در این چاه میباشد

از سایر منابع میباشد .بهطوریکه این دو چاه ازلحاظ غلظت

که نشاندهنده تأثیر مخازن نفتی منطقه بر روی منابع کارستی

پارامترهای شیمیایی و  ECشباهت بیشتری با یکدیگر دارند.

این تاقدیس است .بهطورکلی نتایج حاصل از تحلیلهای آماری

ازآنجاکه دو چاه مذکور در بخش غربی پلانژ تاقدیس کمردراز

و هیدروشیمیایی پارامترهای کیفی منابع آب تاقدیس کمردراز

واقعشدهاند احتمالاً این محدوده نسبت به سایر بخشهای پلانژ

بیانگر تأثیر چند منشأ بهصورت توأم بر شیمی آب منطقه است.

بیشتر در معرض نفوذ آلودگیهای نفتی قرار دارد.

کاهش کیفیت منابع آب بهویژه در چاههای  W1و  WTکه در
بخش غربی پلانژ تاقدیس قرار دارند متأثر از انحلال میان لایههای

نتیجهگیری

مارنی و اختلاط با شورابههای نفتی است .در این پژوهش عدم

بر اساس نتایج حاصل از تحلیل مؤلفههای اصلی متغیرهای

دسترسی به نمونههای فصول مختلف چاههای پلمپ شده

 Na+ ،Ca2+ ،Cl- ،SO42-و  ECمؤلفه اول و  Mg2+و HCO3-مؤلفه

همچنین عدم اندازهگیری گاز  H2Sهنگام خروج گاز از این چاهها

دوم را تشکیل میدهند .مؤلفههای اول و دوم با توجه به

مانع از ردیابی  H2Sو تعیین منشأ زون آلودگی گردید .در

همبستگی پارامترها معرف انحلال کانیهای هالیت ،انیدریت،
کلسیت ،دولومیت و اختلاط با آبهای شور حاوی مقادیر

صورتیکه امکان نمونهبرداری از چاههای آلوده فراهم گردد

Cl-

میتوان با استفاده از آنالیزهای ایزوتوپی گوگرد در  H2Sدر اعماق

هستند .نمودارهای دومتغیره عوامل اول و دوم نشان دادند که

مختلف چاهها بهطور دقیق زون آلودگی را شناسایی کرده

یونهای  EC،Na+ ،Cl- ،SO42-و  TDSتأثیر بیشتری بر شیمی

درنتیجه اقدام به تعیین محل مناسب جهت حفاری چاههای

آب چاههای  W1که در بخش غربی تاقدیس قرارداد نشان دادهاند

جدید و استخراج آب مناسب پیش از رسیدن به زون آلوده نمود.

علاوه بر آن پارامترهای شیمیایی دو چاه نسبت به سایر چاهها
شباهت بیشتری با یکدیگر دارند .بر مبنای تحلیل خوشهای

منابع

سلسله مراتبی نمونهها در دو خوشه اصلی و سه گروه دستهبندی

آقانباتی ،ع .1310 ،.زمینشناسی ایران ،سازمان زمینشناسی و
اکتشافات معدنی کشور 011 ،ص.

شدند .گروه اول و سوم شامل  W2,W3,W4,WT69,Sbاست که
غلظت عناصر محلول در آب EC ،در آنها کمتر از خوشه دوم

حبیبینیا ،ه ،.کرد ،م ،.طاهری ،ک .1055 ،.تأثیر سازندهای

است .نمونههای  W1و  79( WTو  155متر) که غلظت عناصر

زمینشناسی بر کیفیت و خصوصیات ژئوشیمیایی آبهای

محلول و  ECدر این نمونهها بیشتر از سایر منابع میباشد در

زیرزمینی دشت شیان ،کرمانشاه ،مجله هیدروژئولوژی:)1(1 ،

خوشه اصلی دوم و گروه دوم قرار گرفتند .اعمال دادههای

.120-110

هیدروشیمیایی در نمودار پایپر نشان داد تیپ غالب آب منطقه

جلالی ،ل ،.اصغری مقدم ،ا .1372 ،.تشخیص وضعیت

 ،Ca-HCO3در دو چاه  W1و  WTتیپ آب از  Ca-HCO3به Ca-

هیدروژئوشیمیایی و روند شوری در سفره آب زیرزمینی

 Clتغییر کرده است  .نمودارهای تبادل یونی بیانگر وقوع تبادل

دشت خوی به روشهای آماری و هیدروشیمیایی .نشریه

یونی معکوس در نمونههای آب موردمطالعه است .نتایج بررسی

محیطشناسی.122-113 :)2(37 ،

نمودارهای تفکیک منشأ شوری در منطقه موردمطالعه معرف
72
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مسجدسلیمان ،مجله زمینشناسی کاربردی پیشرفته:)0(0 ،

چیتسازان ،م ،.ایلبیگی ،م ،.پورطبری ،م .1379 ،.ارزیابی

.10-1

آلودگی نیترات آب زیرزمینی بر اساس روش مؤلفههای اصلی

هداوند خانی ،ن ،.صادقی ،ع ،.آدابی ،م ،.طهماسبی ،ع.1370 ،

و تحلیل عاملی (مطالعه موردی :آبخوان دشت کرج) ،نشریه

سنگ چینهنگاری و زیست چینهنگاری سازند پابده در برش

اکوهیدرولوژی.1133-1117 :)0(0 ،

الگوی روستای چهارده (پهنه خوزستان) ،نشریه علوم زمین،

چیتسازان ،م ،.قادری ،گ ،.میرزایی ،ی ،.پاپی زاده ،م.1371 ،.
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