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چکیده

Abstract

روشهای هیدروژئوشیمی به منظوور عییویف آیندنودهای موثری بوی
عغیییات طبییی سیستم کیفی نبخوان و اریات نلووگیی هیودروکیبنی بوی
کیفیت نبهای زدیزمینی گشت کوهدشوت بوه کوار ییآتوه شودا اسوت
 حلقه61(  میگاگ و نذر،نمونههای نب زدیزمینی گر چهار گورا ارگدبهشت
 جهوت سون6131  حلقوه چواا نب) سوا52( چاا نب) و بهمف ماا
، بواردم، روی، نهوف، دونهای آیعی (دد، دونهای عمدا،هدادت الکتیدکی
) و بیوشوویمیادیCOD(  اکسوویژن یووواهی شوویمیادی، اکسوویژن محلووو
قیار ییآتهانود سوا از
) و مواگ هیدروکیبنی مورگ سنpH ) وBOD(
 ملالیووات گقیوو،ان ووا بیرسوویهای زمیفشناسووی و هیوودروژئولوژی
 عهیوه و عحلیو،هیدروژئوشیمی با عیییف عیپ و ریسارا هیدروشیمیادی
 بوا عأکیود بوی، عهیه و عفسیی نموگارهای عیکیبوی،نقشههای هیدروشیمی
بیرسووی عحوووات شوویمیادی نبهووای زدیزمینووی گر جهووت جیدووان نب
زدیزمینی و شناسادی عغیییات ناهن ار کیفی گر منلقوه نلووگا بوه موواگ
هیدروکیبنی ان ا شد نتادج نشان میگهد که سیی عکامو ژئوشویمیادی
) نب زدیزمینی گر گشت کوهدشت از عیپ بیکیبناعه کلسوی (منییدو
با غلظت امالح محلوو کوم گر منواط عغذدوه شومالی نغواز و بوه عیوپ
بیکیبناعه (سولفاعه) منیید اگامه میدابد ولی گر مناط عخلیوه جنووب
غیبی گشت (منلقه نلوگا به مواگ هیدروکیبنی) بهطور نایهوانی عیوپ نب
زدیزمینی کلیورا – سدد و غلظت امالح محلو زدواگ میشووگ وجووگ
 و غلظتهوای کوم اکسویژنCOD  وBOD محیط احیادی با غلظتهای
 و بواردم از، سوددم، کلیادود،  غلظت زداگ اموالح محلوو،محلو و نیتیات
مشخصههای اصلی هیدروشیمی نب زدیزمینی نلوگا با شوورابه نفتوی گر
جنوب غیب منلقه میباشد

The hydrogeochemical methods are used to determine
of the dominant natural processes governing the
groundwater hydrogeochemistry and the effects of the
hydrocarbon pollution on groundwater quality in Kuhdasht
aquifer. Groundwater samples were collected in four
periods in 2014 (16 and 25 water wells in three and one
periods, respectively) to measure the electrical
conductivity, major ions concentrations, trace ion and
pollution indices concentrations (I, Fe, Zn, Ba, dissolved
oxygen, chemical and biochemical oxygen demand (COD
and BOD), and pH), and hydrocarbons. After review of the
geology and hydrogeology of the study area,
hydrogeochemistry of the aquifer was studied as
determination of hydrochemical types of waters,
interpretation of hydrochemical maps and composition
diagrams with emphasis on the natural changes in
groundwater hydrochemistry and abnormal changes as a
results of the hydrocarbon contamination. The results show
that the geochemical evolution of groundwater in Kuhdasht
plain changes from HCO3-Ca(Mg) to HCO3(SO4)-Mg
water types together a gradual increase of the
concentrations of dissolved ions, with the anomalous Na-Cl
water types in the hydrocarbon contaminated groundwater
in southwest parts of the plain. The main hydrochemical
characteristic of the groundwater in the areas affected by
oil brines in the south west Kuhdasht are the highly
reducing environment with high concentration of BOD, and
COD and low concentrations of DO and NO3, and high
concentrations of TDS, Na, Cl, B.
Keywords: Hydrogeochemistry, Hydrocarbon pollution of
groundwater, Composition diagrams, Kuhdasht.
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مقدمه

مواد و روشها

واکن های نب  -سنگ که گر نبهای زدیزمینی
جوان غالب میباشند عموما سیدع رخ میگهند و عیاگ گر طی
چند ماا دا چند سا رخ میگهد ادف نبها گر صورعی که به
ادههای عبخییی بییورگ ننمادند کیفیت یوبی گارند نبهای
آسی دا سازندی قددمی گر ارعباط با مخازن نفتی بسیار شور
میباشند و غلظت کلیادد گر ننها بیف  6444عا بی از
 644444میلییی گر لیتی متغیی میباشد عیپ ادفیونه نبها
عمدعا کلیورا  -سدد میباشد ایتالط نبهای زدیزمینی با
شورابههای نفتی با عیییف نبهای عضو انتهادی (End member
) watersممکف میباشد (مییور)5440 ،
گر ادف مقاله سیی ییگددا است عا با استفاگا از نقشهها و
نموگارهای هیدروژئوشیمی نب زدیزمینی کوهدشت یستیش
منلقه نلوگا شدا میعبط با مخازن نفتی عیییف و اریات نن بی
کیفیت نب زدیزمینی مورگ بیرسی قیار یییگ محققیف مختلفی
اریات شورابههای نفتی بی کیفیت نبهای زدیزمینی را با
استفاگا علفیقی از روشهای هیدروژئوشیمی بیرسی نموگااند
(ردتف و عیشم 6331 ،؛ جونگ5446 ،؛ چف و همکاران،
5442؛ یلیسون و همکاران5466 ،؛ ستیمف و همکاران5465 ،؛
بیدندها و همکاران)5461 ،
استفاگا از نموگارهای عیکیبی دونهای عمدا ابیاری مفید
و کاربیگی گر عیییف آیندندهای هیدروشیمی حاکم بی نبخوان
میباشد (اکشماان و همکاران5441 ،؛ آوعسیست و همکاران،
5462؛ رضوان و عبدالمنیم )5461 ،که با شناسادی آیندندهای
حاکم میعوان از ننها ناهن اریهای ناشی از نلوگییهای
مختلف بهودژا شورابه ها (من یزی و همکاران )5465 ،و
نبهای آسیلی (کورعی و هکاران )5461 ،را عشخیص گاگ

نلوگیی منابع نب زدیزمینی ،گر سا های اییی عبدد به
دکی از جدیعیدف مشکالت زدست گر سیاسی جهان شدا است
نع سوزی گر بییی چااهای نب شهیستان کوهدشت و
همچنیف سی بینورگن شیلههای یاز گر کواهای رومشکان
موضوعی است که طی چند سا یذشته اآکار عمومی منلقه
را گرییی یوگ کیگا است
میدان نفتی باباحبیب (شک  )6رومشکان گر سا
6121کشف شدا و کارآیمای عملیات اکتشاف نفت گر ادف
منلقه مددیدت اکتشاف شیکت ملی نفت ادیان و سیمانکار نن
شیکت چینی  CNPCبوگا است
گر عابستان  6123حفاریهای اکتشاآی گر میدان نفتی بابا
حبیب نغاز شد  ،موضوعی که من ی به حفی سه حلقه چاا گر
منلقه با نا های باباحبیب  ،5 ،6و  1شد اما گر سا 6134
ییوج یاز از کواهای رومشکان و گر نیگدکی چااهای حفاری
شدا نگااها را به سمت عد حفاری مناسب شیکت چینی
بیییگاند ،موضوعی که عائید دا رگ نن هیچیاا از سوی مسئوان
گر شیکت ملی نفت مورگ عائید قیار نگیآت
گر همیف زمان گر مناط جنوبی کوهدشت و اطیاف
روستاهای سه نسیابه و چم کبوگ از چااهای نب یاز هیدروژن
ییآتف چااها ییگدد گر
سولفورا متصاعد و باعث نع
عحقیقاعی که بهصورت اولیه ان ا ییگدد مقامات محلی علت
اصلی نع سوزی گر زمیفهای کشاورزی و چااهای نب
روستاهای کوهدشت را سادیف رآتف سلح نبهای زدیزمینی به
گلی بیگاشتهای بیروده و وجوگ د سیی مخازن یازی
میل گر مناط جنوبی کوهدشت عا گرب ینبد و رومشکان
بیان نموگند و ارعباط ادف سدددا با حفاری ناموآ چااهای یاز
رومشکان رگ شد
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شکل  -1تصویری از كوههای آتش يرفته در كوهدشت -لرستان

با عوجه به ملالیه ان ا شدا عژا و همکاران ()6135که به
ارزدابی ژئوشیمیادی چشمههای نفتی و قیی چااهای نب
کوهدشت با نفت مخین ادال -سیوک چاا بابا حبیب( 6-گر
جنوب کوهدشت) سیگایته است مشخص ییگدد که نفت
چشمه نفتی کوهدشت علاب بسیار یوبی را با نفت مخین
ادال  -سیوک گر چاا بابا حبیب 6-نشان میگهد (شک 5
الف) ،بهطوری که عمامی ننها گر محدوگا نفتهای ساراآینی
( )Paraffinic Oilsقیار مییییند همچنیف به منظور بیرسی
علاب بهتی بیف نفتهای منابع نب کوهدشت و مخین ادال -
سیوک گر چاا بابا حبیب 6-از منحنی عغیییات ادیوعوسی گر

چهار جیء اشباع ،نروماعی  ،نفت یا  ،و نسفالتف استفاگا
ییگدد (شک  5ب) بی ادف اساس سنگیف شدن مقدار گرصد
ادیوعوپ کیبف گر جیء اشباع به علت عأریی شددد سدددا ع یده
زدستی گر نفت استحصا شدا از رسوبات قییی نسبت به نفت
نشتی گر چااهای نب کوهدشت به یوبی اربات میییگگ از
طیآی مقدار ادیوعوپ کیبف جیء نسفالتف گر نفتهای مخازن
ادال و سیوک شباهت نسبتا یوبی را با نفتهای ناحیه
کوهدشت نشان می گهد که ادف امی نتادج سیشیف را به یوبی
عائید مینمادد

شکل ( -2الف) دیايرام مثلثی ترسیم شده جهت تعیین تركیب شیمیایی نفتهای منطقه كوهدشت (خطوط خطچین نشان
دهنده افزایش بلوغ از سمت جزء آروماتیک به جزء اشباع میباشد) و ( ) نمودار تغییرات مقادیر ایزوتوپی اجزای هیدروكربونی در
نمونههای نفتی میدان بابا حبیب و كوهدشت (تژه و همکاران)1312 ،

23

هیدروژئولوژی ،سال سوم ،شماره ،1تابستان 1317
Hydrogeology, Volume 3, No. 1, Summer 2018

بیشتیدف ضخامت نبیآت گر گشت کوهدشت گر ناحیه میانی
(حدوگ  624متی گر ناحیه شمالی شهی) وجوگ گارگ و میانگیف
ضخامت نبیآت گشت کوهدشت حدوگ  34متی است عم نب
زدیزمینی از  65متی گر جنوب عا بی از  14متی گر شما
گشت متغیی میباشد بی اساس نقشه همعیاز نب زدیزمینی
کوهدشت گر سا ( 6124سی از حفاری چااهای یازی
رومشگان و ریداگ نلوگیی یازی گر منلقه سه نسیابه) ،عیاز
نب زدیزمینی از مقدار  6515عا  6623متی متغیی میباشد گر
ادف گورا جهت عمومی جیدان از شما و شیق به سمت
قسمتهای میانی و جنوبی گشت میباشد (شک  )0گر سا
 6131عیاز نب زدیزمینی از مقدار  6646عا  6613متی متغیی
میباشد گر ادف گورا جهت عمومی جیدان از شما و شیق به
سمت قسمتهای میانی و جنوب غیبی گشت میباشد ،با ادف
حا منلقه عخلیه اصلی گر جنوب گشت گر ادف سا بهصورت
عغذده عم مینمادد
روند هیدروییاف مییف (شک  )2به وضوح نمادانگی اآت سلح
نب زدیزمینی گشت میباشد گر مهی  6126عیاز سلح ادستابی
 6633متی بوگا که گر مهی سا  6135به حدوگ  6642متی
رسیدا است (اآت حدوگ  50متی گر طی  66سا ) از مهی
 6126عا مهی  6124اآت هیدروییاف حدوگ  62متی است و
نوسان ساانه زداگ است از مهی  6124عا مهی  6135اآتها
گارای نوسان کمتیی میباشد و روند رابتعیی را نشان میگهد
با ادف حا گر منلقه نلوگا به مواگ هیدروکیبنی گر جنوب
کوهدشت سلح نب زدیزمینی از سا  6123به بید اآت
چندانی نداشته و گر حالی که گر نقشه همعیاز نب زدیزمینی
سا  6126ادف منلقه عخلیه کنندا نبخوان بوگا است گر نقشه
همعیاز نب زدیزمینی  6130باانمدیی سلح نب زدیزمینی
(احتماا از منشاء نفوذ عمقی شورابه نفتی به نبخوان) باعث
ییگددا ادف ناحیه بهصورت عغذده کنندا زدیزمینی عم نمادد

زمینشناسی و هیدروژئولوژی

منلقه مورگ ملالیه ،گشت کوهدشت واقع گر جنوب غیب
استان لیستان ،با ارعفاع متوسط  6524متی از سلح گردا بیف
 04گرجه و  52گقیقه عا  04گرجه و  22گقیقه طو جغیاآیادی
و  11گرجه و  62گقیقه عا  11گرجه و  04گقیقه عیض
جغیاآیادی قیار گارگ محدوگا مورگ ملالیه گر میز زاییس
میعفع و چیف یورگا واقع شدا و از ودژییهای نن کواهای
نسبتا میعفع گر اطیاف گشت است نبخوان کوهدشت گر
ناوگدسی بیف گو عاقددا سشت جنگ گر شما و هلیالن گر
جنوب قیار ییآته است (شک  )1از نظی قدمت چینهشناسی
گر منلقه مورگ ملالیه سا از نه مارنی سفید رنگ اما
حسف ،نه لوآاگار ،شی های ارغوانی و نه مارنی یورسی،
سیلتستون و ماسه سنگ زدتون امییان ،نه های یاکستیی
عله زنگ ،ماسه سنگ و کنگلومیا قیمی رنگ چیعی کشکان،
نه شکیی و گولومیتهای یاکستیی نسماری -شهبازان،
ماسه سنگهای نهکی و مارنهای قیمی و ژدپاگار یچساران ،و
نهشتههای نبیآتی (کواعینیی) قیار ییآتهاند نبخوان نبیآتی
کوهدشت نتی ه حاص آیساد و عخیدب ارعفاعات حاشیه و
حم و انباشت نن عوسط جیدانهای سلحی و سیالبی گر
سلح گشت است بی اساس یستیش سازندهای کیبناعه گر
حوضه نبیدی گشت ،وجوگ سددداهای کارستی و آیندندهای
عکتونیکی گر سازندهای نهکی ،عمیکی چااهای بهیابیگاری گر
نبیآت گرشتگانه حاشیه گشت و مسیی نبیاههها میباشد به
سمت قسمت میانی گشت رسوبات ردیگانه میشوند آیساد
سازند امییان گر نواحی جنوبی که سنگ کف نبخوان را عشکی
گاگا ،باعث شدا که عناوبی از رسوبات گانهگرشت و گانهردی گر
نبخوان مشاهدا شوگ که باعث اآت شددد سلح نب زدیزمینی
گر زمان سمپاژ با نبدهی کم گر اکثی چااهای بهیابیگاری نبیآتی
گر جنوب گشت کوهدشت شدا است
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شکل  -3نقشه همپتانسیل آ زیرزمینی كوهدشت در سال  1337قبل از حفاری چاههای يازی رومشکان و رخداد آلوديی هیدروكربنی در
منطقه سه آسیابه

شکل  -5نقشه همپتانسیل آ زیرزمینی كوهدشت در سال  1313بعد از حفاری چاههای يازی رومشکان و رخداد آلوديی هیدروكربنی در
منطقه سه آسیابه
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شکل  -5مقایسه مقدار بارنديی با هیدرويراف معرف آ زیرزمینی دشت كوهدشت از سال  1331تا 1312

ابتدا نموگار سادپی بیای گو گورای یش (میگاگ ماا) و گورای
میطوب (بهمف ماا) جهت عیییف ریساراهای هیدروشیمی و
عوصیف عفاوتها گر عیکیب شیمیادی نبهای زدیزمینی
محدوگا مورگ ملالیه عهیه شدا است جهت بیرسی وضییت
مکانی هیدروشیمی گشت کوهدشت اقدا به عهیه نقشههای
هم مییان سارامتیهای هیدروشیمی کلیادد ،هدادت الکتیدکی،
دد ،COD ،BOD ،DO ،و باردو شدا است نموگارهای عیکیبی
مختلف جهت شنایت آیندندهای ژئوشیمیادی مثری بی غلظت
دونهای عمدا ،منشاء نبها ،و بیرسی وضییت نلوگیی نبهای
زدیزمینی گشت کوهدشت مورگ استفاگا واقع شدااند
نموگارهای گو متغییا سارامتیهای اندازایییی شدا شیمیادی ،دا
نموگارهای عیکیبی جهت عشخیص آیندندهای شیمیادی،
ابیارهای مفید میباشند که به عنوان ابیاری مناسب گر عفسیی
آیندندهای هیدروژئوشیمی نبخوان کوهدشت و عشخیص اری
نلوگیی هیدروکیبنی بی روی کیفیت نبخوان به کار ییآته
شدااند مباحث عکمیلی گر مورگ نحوا استفاگا از نموگارهای
عیکیبی و انواع الگوهای عشکی شدا گر نموگارها عوسط مییور
( )5442ارائه ییگددا است به هنگا بیرسی چنددف نمونه گر
ادف نموگارها چنددف الگو ممکف است حاص ییگگ عفسیی
مناسب گر رابله با گاد عشکی نموگار با الگوی عصاگآی
عمدعا می عواند ناشی از وجوگ منابع نب غیی میعبط با همددگی
با عیکیب متفاوت و دا ان ا ننالییهای شیمیادی با گقت سائیف
باشد مورگ گو گر شیادلی ممکف است صاگق باشد که گدگی
جفتها سارامتیها الگوی مشخصی را عائید نمادند نموگار

بیرسی نقشههای هم عغیییات سلح نب زدیزمینی گشت
کوهدشت گر گورا  60ساله نشان میگهد که علییغم اآت کلی
نبخوان از سا  6126عا  ،6135گر قسمت جنوب و جنوب
غیب گشت د باانمدیی به مییان  1متی اعفاق اآتاگا است و
کمتیدف مییان اآت گر قسمت شما  ،غیب و شیق گشت
میباشد با عوجه به نقشههای هم عغیییات سلح نب زدیزمینی
مشخص شدا است که د باانمدیی گر قسمت جنوب و
جنوب غیبی گشت رخ گاگا که گلی ادف باانمدیی میعواند گر
ارعباط با مهاجیت رو به باای شورابه نفتی حاوی یاز هیدروژن
سولفورا به نبخوان گر ادف مناط میباشد
دادهها و روش تحقیق
گاگاهای هیدروشیمی حاص از نزماد های شیمیادی نب
کیفی محدوگا کوهدشت عوسط
زدیزمینی سیوژا ساد
نزمادشگاا آف نزما طب گریواست شیکت نب منلقهای
لیستان بیای چهار گورا گر سا  6131نمونههای نب
زدیزمینی گر چهار گورا ارگدبهشت ،میگاگ و نذر ( 61حلقه چاا
نب) و بهمف ماا ( 52حلقه چاا نب) سا  6131جهت سن
هدادت الکتیدکی ،دونهای عمدا ،دونهای آیعی (دد ،نهف،
روی ،باردم ،نیتیات ،نیتیدت ،آلوئور ،نرسنی  ،اکسیژن محلو ،
اکسیژن یواهی شیمیادی ( )CODو بیوشیمیادی ( ،)BODو
قیار ییآتهاند (شک
 ،)pHو مواگ هیدروکیبنی مورگ سن
 )2بهطور نمونه نتادج سارامتیهای انتخابی نمونههای نب
کوهدشت گر گورا بهمف  6131گر جدو  6ارائه شدا است
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عیکیبی با الگوی یوشهای میعواند به گلی وجوگ چند ییوا با
عیکیب متفاوت از دکددگوی باشود ،بهطوری که ییواهای
(یوشههای) نیگد عی به محور مختصات گارای محتوی دونی
کمتی وییواهای گورعی از میکی مختصات حاوی دونهای

بیشتیی میباشند وجوگ م موعه یوشههای جدا از هم گر
اغلب موارگ میعواند نشانگی وجوگ عیپ نبهای متفاوت (بدون
ایتالط با همددگی) باشد گر نموگار عیکیبی با الگوی یلی،
نبها بیف گو عضو انتهادی ایتالط حاص مینمادند

جدول  -1نتایج سنجش شیمیایی نمونههای آ زیرزمینی كوهدشت در بهمن ماه ( 1313شركت آ منطقهای لرستان)1313 ،

بحث و نتیجهيیری
گر ادف مقاله بی اساس عحلی گاگاهای هیدروژئوشیمی
سیی ییگددا است عا ضمف شناسادی آیندندهای حاکم بی
نبخوان ،اریات نلوگیی هیدروکیبنی نبهای زدیزمینی جنوب
گشت بی روی کیفیت نبهای زدیزمینی نیی مشخص شوگ
بی اساس نموگار سادپی نب زدیزمینی گشت کوهدشت (شک )1
اکثی نمونهها بی روی مثلث ننیونها ،نیگد به رأس کیبنات و
بیکیبنات قیار ییآته و بی روی مثلث کاعیونها ،عقیدبا نیگد

به رأس کلسیم قیار گارند نمونههای نلوگا منلقه سه نسیابه
نسبت به سادی نمونهها مقدار کلی و سددم  -ستاسیم بیشتیی
گارند عماد نمونهها به یوشه سددم گر مثلث کاعیونی علییغم
عد حیکت به سمت کلیور گر مثلث ننیونی گر نمونههای
زمینه گشت نمادانگی عباگ دونی میباشد عیپ نب غالب بی
اساس نموگار سادپی بیکیبناعه – کلسی (منیید ) میباشد گر
مورگ نمونههای نفتی نیی عیپ نب بیکیبناعه (کلیورا)  -سدد
است گر بهمف ماا (شک  )4نمونههای هیدروکیبنی موجوگ
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است دینی کلسیم و عا حدی منییدم از نب شییدف نبخوان
جادگیدف سددم جذب شدا بی روی کانیهای رسی شدا و
سددم گر نب زدیزمینی نزاگ شدا و ادف نمادانگی ریداگ عباگ
دونی میباشد

نسبت به سادی نمونهها مقدار کلی و سددم بیشتیی گارند با ادف
عفاوت که غلظتها گر گو نمونه ( GW14و  )GW22بیشتی از
سادی نمونههای هیدروکیبنی میباشد گر عیف حا نسبت
م موع منییدم و کلسیم از م موع بیکیبنات و سولفات کمتی

شکل  -6نمودار پایپر نمونه های آ دشت كوهدشت در دو دوره اردیبهشت (نشان ضربدر) و مرداد (نشان دایره توپر) سال 1313
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شکل  -7نمودار پایپر نمونههای آ زیرزمینی دشت كوهدشت در بهمن ( 1313چاههای واقع در منطقه آلوده به مواد هیدروكربنی با عالمت
ستاره مشخص شدهاند)

دکی از روشهای مناسب گر ملالیات هیدروشیمی جهت
سیگازش و نماد گاگاهای به گست نمدا گر د منلقه وسیع
و یستیگا ،عیسیم نقشههای هم ارزش سارامتیهای مختلف
میباشد ادف نقشهها از گاگاهای جمع نوری شدا گر د زمان
مشابه عهیه میشوند با عوجه به اهمیت عوزدع نقاط
نمونهبیگاری گر د منلقه بیای مقادسه نقشههای هم مییان
سیی ییگددا است عا نقاط نمونهبیگاری گر منلقه نلوگا جنوب
گشت متمیکی و گر بقیه گشت با سیاکندیی دکنوایت انتخاب
شوگ جهت بیرسی عوزدع مکانی و زمانی متشکلههای شیمیادی
نبهای زدیزمینی گشت کوهدشت اقدا به عهیه نقشههای هم
ارزش سارامتیهای کلیادد ،باردم ،هدادت الکتیدکی (شک  ،)2و
نقشه علفیقی گر ارعباط با اکسیژن محلو (شام ، BOD، COD
و ( )DOشک  )3بیای گوراهای میگاگ (یش ) و بهمف
(میطوب)  6131شدا است
هدادت الکتیدکی نبخوان از حدوگ  244عا بی از 0444
میکیوموس بی سانتیمتی متغیی است و گر جهت جیدان کلی نب
زدیزمینی از منلقه عغذده شما گشت به سمت ییوجی گشت
گر جنوب با روند مالدمی اآیاد میدابد ،با ادف حا گر سه

نسیابه بهواسله ایتالط شورابههای نفتی با نب زدیزمینی گر
نبیآت ،هدادت الکتیدکی بهطور ناهن اری عا بی از 0444
میکیوموس بی سانتیمتی گر بهمف ماا  6131اآیاد داآته
است مقدار غلظت کلی گر گورا یش سا  6131گر گشت
کوهدشت (شک  ،)2از مقدار  4/6عا  1/2میلی اکی واان بی
لیتی متغیی میباشد ولی گر مورگ نمونه موجوگ گر منلقه سه
نسیابه ) )GW14غلظت کلیادد شدددا اآیاد میدابد که ادف
اآیاد به گلی نفوذ شورابه نفتی میباشد مقدار غلظت کلی گر
آص میطوب (بهمف) گر اکثی چااهای نمونهبیگاری شدا از 4/1
عا  64/4میلییی بی لیتی متغیی میباشد که بیشتیدف مقدار را
گر قسمت جنوب غیبی گشت و روستای سه نسیابه نشان
میگهد گر نمونههای موجوگ گر منلقه سه نسیابه ) GW22و
 (GW14غلظت کلیادد به عیعیب  533و  516میلییی بی لیتی
میباشد باردم به عنوان دکی از شایصهای نلوگیی به
شورابههای نفتی گر مناط جنوبی گشت کوهدشت از مقاگدی
زمینه کمتی از  4/6میلییی بی لیتی عا بی از  4/4میلییی بی
لیتی اآیاد میدابد منلب با نقشههای هدادت الکتیدکی و
کلیادد ،نفوذ شورابههای نفتی احیادی به نبخوان با غلظت DO
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نسیابه به عیعیب بیف  54عا  654میلییی بی لیتی و  54عا 522
میلییی بی لیتی گر گو گورا نمونهبیگاری ارگدبهشت و میگاگ
ماا  6131عغییی مینمادد گر حالی که گر بقیه مناط گشت
غلظت ادف گو سارامتی حدوگ د گهم مقاگدی مذکور است

کمتی از  4/6میلییی بی لیتی گر چاا سه نسیابه محیز شدا
است (شک  ،)3گر بقیه نواحی نبخوان غلظت  DOمتأری از
وضییت عغذده ،لیتولوژی ،و عم نمونهبیگاری بیف  5عا 2
میلییی بی لیتی متغیی است سارامتیهای  BODو  CODچاا سه

شکل  -3نقشههای هم میزان هدایت الکتریکی ،كلراید و باریم آبخوان كوهدشت در دو دوره خشک (مرداد) و مرطو (بهمن)
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شکل  -1نقشههای هم میزان  ،BOD ،DOو  CODآبخوان كوهدشت در دو دوره خشک (مرداد) و مرطو (بهمن)
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 HCO3/SO4نمادانگی نن است که انحال کیبناتها از سولفات
بیشتی است و همچنیف گر گورا ارگدبهشت انحال کلسیت
منییدم گار و گولومیت و گر گورا میگاگ انحال کلسیت غالب
است بیابیی غلظتهای موار کلی و سددم گر نمونه نفتی
مشخص شدا نشان گهندا وجوگ منشأ دکسان بیای ادف گو
دون میباشد که ادف منشأ ناشی از نفوذ شورابه نفتی میباشد،
با ادف حا عماد نمونهها به جداد از یط  6:6انحال هالیت
به سمت غلظتهای مازاگ سددم ،عائید گدگیی بی ریداگ آیندند
عباگ دونی میباشد
با عوجه به نموگارهای عیکیبی دونهای آیعی ،BOD ،و
 CODگر مقاب کلیادد (به عنوان دون ساددار) (شک )66
مش خص شدا است که مییان نهف گر ارگدبهشت نسبت به
میگاگ بیشتی است ولی گر منلقهی سه نسیابه به علت اآیاد
غلظت نهف گو ظیآیتی گر محیط احیادی ناشی از نفوذ رو به
باای شورابه نفتی به نبخوان ،عکا ادف حالت رخ گاگا است
مییان دد گر گورا میگاگ زداگ است ولی گر ارگدبهشت احتماا
به علت ایتالط با نب باران از مقدار دد کم شدا است غلظت
باردم گر نمونه نب سه نسیابه مثدد نفوذ شورابه نفتی به نبخوان
میباشد ادف امی با  BODو CODزداگ گر میگاگ ماا همخوانی
گارگ گر گورا ارگدبهشت که نب عغذدهای از بارش باعث وروگ
اکسیژن محلو به نبخوان شدا است ،مییان  BODو COD
کاه سیدا کیگا است مقدار روی گر منلقه سه نسیابه عفاوت
یاصی با بقیه نقاط نبخوان نشان نمیگهد

بیرسی آیندندهای هیدروژئوشیمی حاکم بی نبخوان گشت
کوهدشت با استفاگا از نموگارهای عیکیبی صورت ییآته است
نموگارهای عیکیبی مختلف جهت شنایت آیندندهای
ژئوشیمیادی مثری بی غلظت دونهای عمدا ،منشأ نبها و
بیرسی وضییت نلوگیی نبهای زدیزمینی گشت کوهدشت
مورگ استفاگا واقع شدااند گر نموگارهای عیکیبی عغیییات
کاعیونها با کلیادد ،ننیونها با ک دونهای محلو ) (TDIو
نسبتهای دونی (شک  )64نمونه نب مخلوط با شورابه نفتی
بهصورت منف از نمونههای گدگی گشت کوهدشت مشخص
شدا است نموگار ننیونها گر مقاب  TDIنشان گهندا انحال
کیبناتها و عا حدی سولفاتها گر نبخوان میباشد و بهجی
نمونه نب چاا سه نسیابه که اریات ایتالط با شورابه نفتی را
نشان میگهد ،کلیادد نقشی گر عکام هیدروژئوشیمی نبخوان
ندارگ نموگار سددم گر مقاب کلیادد ریداگ و نموگار گو متغییا
نسبت ) (Ca+Mg)-(SO4+HCO3گر مقاب  Na-Clریداگ عباگ
دونی را گر نبخوان به یوبی نشان میگهد ،که با انحال غالب
کیبناتها گر نبخوان گر مسیی جیدان و اآیاد غلظت کلسیم و
منییدم گر نب زدیزمینی نسبت به غلظت عیاگلی عباگ دونی با
رسها گر انلباق است با عوجه به نسبت عغیییات گر نموگار
 Ca+Mgگر مقاب  SO4+HCO3مشخص میشوگ که م موع
منییدم و کلسیم از م موع بیکیبنات و سولفات کمتی است و
نشان گهندا ادف است که کلسیم و عا حدی منییدم از نب
شییدف نبخوان جادگیدف سددم بی روی کانیهای رسی شدا و
سددم گر نب زدیزمینی نزاگ شدا است نموگار  Ca/Mgگر مقاب
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شکل  -11نمودارهای تركیبی نشان دهنده فرآیندهای هیدروژئوشیمی غالب آبخوان كوهدشت در اردیبهشت و مرداد 1313
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شکل  -11نمودارهای تركیبی یونهای فرعی ،BOD ،و  CODدر مقابل كلراید (بر حسب میلیيرم بر لیتر) آبخوان كوهدشت در اردیبهشت و
مرداد ماه 1313

نتادج نشان میگهد که سیی عکام هیدروژئوشیمی نبهای
زدیزمینی گر گشت کوهدشت از عیپ بیکیبناعه کلسی
(منیید ) گر مناط عغذده شمالی نغاز و به عیپ بیکیبناعه
(سولفاعه) منیید اگامه میدابد ولی گر مناط عخلیه جنوب
غیبی (منلقه نلوگا به مواگ هیدروکیبنی) عخلیه گشت بهطور
نایهانی عیپ نب زدیزمینی کلیورا – سدد میشوگ بهطور
کلی مییان امالح محلو نب زدیزمینی از حواشی شما و
شما شیقی به سمت میکی گشت اآیاد عدرد ی نشان
میگهد و گر نهادت گر منلقه نلوگا هیدروکیبنی بهطور ناهن ار
اآیاد میدابد اآیاد هدادت الکتیدکی ،غلظت زداگ کلیادد،
سددم ،باردم ،و دد ،سادیف بوگن موار بیکیبنات به کلیادد ،و
مقاگدی زداگ غلظتهای  BODو  CODاز مشخصههای اصلی
هیدروشیمی نب زدیزمینی با شورابه نفتی گر جنوب غیب
منلقه میباشد بیرسیهای هیدروژئوشیمی نشان میگهد که
گر منلقه نلوگا شورابه نفتی ،عیپ نب زدیزمینی کلیورا سدد
با شیادط احیادی شددد ،و غلظت باردم و دد زداگ با نب
زدیزمینی بیکیبناعه کلسی گر بخ جنوبی گشت ایتالط
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