
  هيدروژئوشيمي چشمه كارستي گرو
  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد بهبهان:  هادي طهماسبی نژاد

  اي گلستان کارشناس ارشد آب منطقه:  عبدالرضا کابلی
  چکیده

تاقديس  .كيلومتري جنوب غرب مسجدسليمان واقع گرديده است ٢٠كيلومتري شمال شرق اهواز و  ٩٠منطقه مورد مطالعه در 
 .نمايـد  شرقي مسجدسليمان خودنمـايي مـي   يل آسماري با رخنمون آهك آسماري به صورت رشته كوه مرتفعي در منطقه جنوبدوسو ما

اي كارست آسماري عمل نموده و در دماغه شمال غربـي تاقـديس در محلـي كـه سـطح ايسـتابي        چشمه گرو به عنوان سطح اساس منطقه
تركيب شيميايي كلروره سديك آب چشمه احتمـاالً بـه دليـل تغذيـه چشـمه از       .ستكارست توسط سطح زمين قطع گرديده، ظاهر شده ا

تغذيـه چشـمه از   بـر  توانـد دال   وجود حالت احيايي و رخنمون بقاياي قير طبيعي در مجاورت چشـمه گـرو مـي   . باشد هاي نفتي مي شورابه
وره مرطوب منفي و در دوره خشك نزديك به صفر مي آب چشمه گرو در د pHهمبستگي كلسيم با بي كربنات و  .هاي نفتي باشد شورابه

همبستگي كمتـر  . ها نقش ناچيزي در افزايش غلظت كلسيم آب چشمه گرو دارد تواند بيانگر آن باشد كه انحالل كربنات اين امر مي. باشد
با سيستم شورابه عمقي روي داده اي از بارش  هاي تغذيه تواند به واسطه اختالط آب سديم با كلرايد آب چشمه گرو در دوره مرطوب مي

  .باشد
  هيدروژئوشيميچشمه گرو ، شورابه، كارست ، آسماري ، : كلمات كليدي 

  

  مقدمه
كيلـومتري جنـوب غـرب     ٢٠كيلـومتري شـمال شـرق اهـواز و      ٩٠منطقه مورد مطالعه در 

 ٤٩ كيلـومتر در  ٢٧كوه آسماري به طـول  . مسجدسليمان در حوضه كارون مياني واقع گرديده است
درجـه و   ٣١دقيقه تا  ٣٣درجه و  ٣١دقيقه عرض جغرافيايي و  ٤٥درجه و  ٤٩دقيقه تا  ٣٠درجه و 

دسترسي به منطقه مورد مطالعه از طريـق جـاده هـاي    . دقيقه طول جغرافيايي واقع گرديده است ٤٨
آبـاد و   روستاهاي گل گير، بهرام. باشد هفتگل امكان پذير مي –ايذه و مسجدسليمان  -اصلي اهواز 

مهمترين مركـز صـنعتي منطقـه مـورد      .باشد گير مي از مهمترين مراكز جمعيتي در دشت گل سبزآباد
باشـد كـه در پـاي كـوه آسـماري و در پـنج        تني سـيمان مسجدسـليمان مـي    ٣٠٠٠مطالعه كارخانه 

بلندترين نقطـه منطقـه مـورد مطالعـه داراي ارتفـاع      . گير واقع شده است شرق گل كيلومتري جنوب
رودخانه هاي مهـم منطقـه شـامل    . متر از سطح دريا بوده كه در كوه آسماري واقع شده است ١٣٨٤

  .باشند مي لشگر رودخانه شور تمبي و آب
تاقديس دوسو مايل آسماري با رخنمون آهك آسماري به صـورت رشـته كـوه مرتفعـي در     

) اليگوســن -ســنائو( ســازند پابــده . نمايــد شــرقي مسجدســليمان خودنمــايي مــي منطقــه جنــوب
ترين سازندي است كه در منطقه مورد مطالعه رخنمون دارد و بر روي آن به ترتيـب سـازند    قديمي

 –مارني ميشان، سازند ماسه سنگي  –آهكي آسماري، سازند گچي و مارني گچساران، سازند آهكي 
فتـي كـواترنر   هـاي آبر  مارني آغاجاري به همراه بخش لهبري، سازند كنگلومرايي بختياري و نهشـته 

در منطقه مورد مطالعـه چنـدين گسـل امتـدادي سرتاسـري وجـود دارد كـه عمـدتاً         . گيرند قرار مي
هاي امتدادي، مايل و عرضـي   تاقديس آسماري نيز در اثر عملكرد گسل. باشند هاي راندگي مي گسل



ي بـا  هـاي خطـ   هاي امتدادي نرمال طويل در تاقديس آسماري زون گسل. گسليده و خرد شده است
هاي ترجيحي جريـان   ها به عنوان كانال اند كه احتماالً اين زون تخلخل ثانويه زياد را به وجود آورده

آب زيرزميني عمل نموده و سيستم آبخوان كارسـتي آسـماري را بـه صـورت امتـدادي بـه وجـود        
ت پومنـت كارسـ   –بنـدي وايـت در رده كارسـت فلويـو      تاقديس آسماري بر اساس طبقه. اند آورده

)Fluvio - pavement karst (بنـدي كـوينلن در رده كارسـت در معـرض      از لحاظ طبقه و(Exposed 

karst) هاي  و در زيرردهNacked karst  وDenoded karst  شـدگي و   درجـه كارسـت  . گيـرد  جاي مـي
  .باشد شرقي آن مي تر از يال شمالغربي تاقديس آسماري بيش تكامل كارست در يال جنوب

  بحث
تخليـه چشـمه از   . باشـد  ارستي گرو نقطه تخليه طبيعي آب كارسـتي آسـماري مـي   چشمه ك

ظهـور آب چشـمه بـه    . دهنه اصلي براي آن شناسايي اسـت  ٨گيرد كه  هاي متعدد صورت مي دهانه
باشد و آب بـه صـورت تخليـه مسـتقيم و نشـت در       صورت سرريزي و تحت تأثير نيروي ثقل مي

  .باشند ها مي  هاي ابتدايي چشمه گرو از پر آبترين دهنه نهده .شود ها خارج مي امتداد دهانه
ليتر در ثانيه بـوده   ٣٢٥و  ٤٨٠به ترتيب برابر با  ٨٣و شهريور  ٨٢دبي چشمه گرو در اسفند 

باعـث  و نمايـد   آب چشمه گرو به علت احيايي بودن شديد، گاز سولفيد هيـدروژن آزاد مـي   .است
در روزهايي كه هوا پايدار باشد و بـاد نـوزد،   . گنديده گرددشود كه بوي آن شبيه بوي تخم مرغ  مي

ها رسوبات  در كف و كنار دهانه. رسد متر چشمه نيز به مشام مي ٥٠٠بوي گاز سولفيد هيدروژن از 
هـاي   باشند كـه عمـدتاً از فعاليـت    بل مشاهده مياهاي سبز، سبز روشن و لجني ق سولفيدي به رنگ

  .ندا باكتريايي و جلبكي حاصل شده
دماي آب چشمه در زمستان حـدود  . باشد مزه آب چشمه گرو نيز شبيه تخم مرغ گنديده مي

چشمه گرو به لحاظ كيفـي  . باشد گراد مي درجه سانتي ٢٧بستان حدود اگراد و در ت درجه سانتي ٢٦
 .باشـد  آب چشمه گرو از نوع كلروره سديك مـي . گيرد هاي معدني گوگردي قرار مي در رده چشمه

هاي مختلف چشمه گرو از باال دست رودخانه شور تمبي به سمت پايين دست از چشمه گرو  دهانه
دهنـه   ٨گيـري همزمـان هـدايت الكتريكـي آب      انـدازه  .اند گذاري گرديده شماره ٨تا چشمه گرو  ١

نشان داد كه حداكثر و حداقل هـدايت الكتريكـي آب چشـمه     ٨٥اصلي چشمه گرو در ارديبهشت 
  .باشد متر مي ميكرو موهس بر سانتي ٤٧٨٠و  ٤١٢٠گرو به ترتيب 

اي كارست آسماري عمل نموده و در دماغه شـمال   چشمه گرو به عنوان سطح اساس منطقه
غربي تاقديس در محلي كه سطح ايستابي كارست توسط سـطح زمـين قطـع گرديـده، ظـاهر شـده       

رني نفـوذ ناپـذير سـازند    هـاي مـا   داشتن حداقل ارتفاع در تاقديس آسماري ، تماس بـا اليـه  . است
. باشـد  گچساران، و خرد شدگي در محل دماغه تاقديس از اختصاصـات محـل ظهـور چشـمه مـي     



چشمه گرو، مجراي بزرگ تاقديس آسماري را كه احتماالً بـر روي زون خـرد شـده گسـل اصـلي      
  .نمايد است را تخليه مي امتدادي تاقديس آسماري تشكيل شده

هاي نفتي  آب چشمه احتماالً به دليل تغذيه چشمه از شورابهتركيب شيميايي كلروره سديك 
بر تواند دال  وجود حالت احيايي و رخنمون بقاياي قير طبيعي در مجاورت چشمه گرو مي. باشد مي

گسـلي  / اي  به لحاظ سـاختاري چشـمه گـرو از نـوع درزه    . هاي نفتي باشد تغذيه چشمه از شورابه
تواند نشـانگر مخـزن    دار انحاللي در مجاورت چشمه گرو ميرخنمون آهك درزه و شكاف. باشد مي

  .خرد شده و گسلي تاقديس آسماري باشد
كربناته كلسيك غالب در سيستم فراتيك بااليي آبخوان كارسـتي آسـماري در    احتماالً آب بي

 هاي امتدادي موازي با مجاورت دماغه شمال غربي تاقديس، با شورابه نفتي باالرونده از طريق گسل
گسل عمقي آسماري مخلوط شـده و باعـث رخـداد رخسـاره هيدروشـيميايي كلـروره سـديك در        

گير نيز وجـود آب احيـايي گـوگردي كلـروره      هاي آبرفتي شمال گل در چاه. چشمه گرو شده است
پيزومتـر  متري  ٧٠رخداد قير طبيعي در عمق . متري محرز گرديده است ٧٠تا  ٦٠سديك در اعماق 

  .باشد آسماري با شورابه نفتي مي مؤيد ارتباط آبخوان كارستيآهكي مجاور چشمه گرو 
 به منظور شـناخت فرآينـدهاي ژئوشـيميايي مـؤثر بـر تركيـب شـيميايي آب چشـمه گـرو،         

هـاي چشـمه گـرو     هاي محلول در مقابل هدايت الكتريكي آب دهانه نمودارهاي تركيبي غلظت يون
كـه   ٥هاي مربوط به چشمه گـرو   به جز نمونه. شده است ترسيمبرداري مختلف  هاي نمونه در دوره

تـوان تـا    باشـند، مـي   هـاي محلـول را دارا مـي    عمدتاً مقادير حداقل هدايت الكتريكي و غلظت يون
حدودي الگوي تغييرات زماني تركيب شيميايي آب چشمه گرو را در نمودارهاي تركيبي مشـخص  

. هاي آب چشمه گرو تقريباً ثابـت مـي باشـد    ت كلرايد و منيزيم نمونهدر دوره مرطوب، غلظ. نمود
هاي آب چشمه گرو در دوره مرطـوب متناسـب بـا هـدايت      غلظت سديم، سولفات و كلسيم نمونه

كربنات بـا افـزايش هـدايت الكتريكـي بـا كـاهش        يابد، در حالي كه غلظت بي الكتريكي افزايش مي
ت الكتريكي آب چشمه گـرو در دوره خشـك و دوره پـس از    غلظت كلرايد و هداي. شود روبرو مي

پس از رخداد بارندگي دوم، هدايت الكتريكـي  . يابد بارندگي اول نسبت به دوره مرطوب افزايش مي
  .گردد يابد ولي غلظت كلرايد آن نسبت به دوره مرطوب بيشتر مي آب چشمه گرو كاهش مي

ه خشـك و دوره پـس از بارنـدگي اول    هاي آب چشمه گرو در دور كربنات نمونه غلظت بي
غلظت سولفات آب چشمه گرو در دوره خشك نسـبت  . نسبت به دوره مرطوب افزايش يافته است

به دوره مرطوب تقريباً ثابت مي ماند در حالي كه پس از رخداد بارندگي هـاي اول و دوم، كـاهش   
مه گـرو در دوره  غلظـت سـديم آب چشـ   . گـردد  اي در غلظت سولفات مشـاهده مـي   قابل مالحظه

پس از رخداد . ماند خشك، عليرغم افزايش هدايت الكتريكي نسبت به دوره مرطوب، ثابت باقي مي



بارندگي اول غلظت سديم آب چشمه گرو افزايش و سپس با رخداد بارنـدگي دوم دوبـاره غلظـت    
غلظت كلسـيم آب چشـمه گـرو در دوره خشـك نسـبت بـه دوره مرطـوب        . يابد سديم كاهش مي

افزايش . يابد اول، غلظت كلسيم آب چشمه گرو كاهش مي  با رخداد بارندگي. دهد ايش نشان ميافز
هاي  غلظت منيزيم در دوره خشك نسبت به دوره مرطوب و پس كاهش غلظت منيزيم پس از دوره

  .بارندگي اول و دوم نيز الگويي مشابه با يون كلسيم را مشخص مي سازد
هيدروشيمي چشمه گرو در دو دوره مرطوب و خشك بـه   ماتريس همبستگي بين متغيرهاي

به طور كلي كلسيم آب چشمه گرو در هر دو دوره . ه گرديده استئارا ٢و  ١هاي  ترتيب در جدول
همبسـتگي كلسـيم بـا سـولفات و     . خشك و مرطوب حداكثر همبستگي را با سديم دارا مـي باشـد  

آب چشـمه   pHستگي كلسيم با بـي كربنـات و   همب. باشد مي ٧٤/٠كلرايد در دوره مرطوب برابر با 
توانـد بيـانگر آن    اين امر مي. گرو در دوره مرطوب منفي و در دوره خشك نزديك به صفر مي باشد

ها نقش ناچيزي در افزايش غلظت كلسـيم آب چشـمه گـرو دارد و بـدين      باشد كه انحالل كربنات
ش غلظت كلسيم آب چشمه گرو شـده  توان استنباط نمود كه انحالل سولفات باعث افزاي جهت مي

همبستگي يون سـديم  . كربنات دارد يون منيزيم آب چشمه گرو نيز همبستگي منفي با يون بي. است
. باشـد  مـي  ٩٩/٠و  ٦٩/٠با كلرايد آب چشمه گرو در فصل مرطوب و خشك بـه ترتيـب برابـر بـا     

بـه واسـطه اخـتالط     توانـد  همبستگي كمتر سديم با كلرايد آب چشمه گـرو در دوره مرطـوب مـي   
  .اي از بارش با سيستم شورابه عمقي روي داده باشد هاي تغذيه آب

  



  هاي مختلف آب چشمه گرو در دوره هاي محلول  نمودار تركيبي هدايت الكتريكي در مقابل يون - ١شكل 
  

  ماتريس همبستگي متغيرهاي هيدروشيمي چشمه گرو در فصل مرطوب - ١جدول 
Variables Ca Mg Na HCO3 SO4 Cl 

Mg 0.369      
Na 0.921 0.458     

HCO3 -0.629 -0.356 -0.794    
SO4 0.74 0.347 0.868 -0.982   
Cl 0.742 0.636 0.687 -0.173 0.274  
pH -0.62 -0.45 -0.744 0.918 -0.908 -0.227 

  ماتريس همبستگي متغيرهاي هيدروشيمي چشمه گرو در فصل خشك - ٢جدول 
Variables Ca Mg Na HCO3 SO4 Cl 

Mg 0.632      
Na 0.865 0.589     

HCO3 0.06 -0.142 0.25    
SO4 0.777 0.751 0.588 -0.403   
Cl 0.855 0.579 0.988 0.272 0.516  
pH 0.065 0.033 0.168 0.842 -0.305 0.202 

  



  گيري نتيجه
تركيـب   .گيـرد  قـرار مـي  هـاي معـدني گـوگردي     چشمه گرو به لحاظ كيفي در رده چشـمه 

. باشـد  هـاي نفتـي مـي    شيميايي كلروره سديك آب چشمه احتماالً به دليل تغذيه چشمه از شـورابه 
تغذيـه  بـر  توانـد دال   وجود حالت احيايي و رخنمون بقاياي قير طبيعي در مجاورت چشمه گرو مي

آهكي مجاور چشـمه   متري پيزومتر ٧٠رخداد قير طبيعي در عمق  .هاي نفتي باشد چشمه از شورابه
همبستگي كلسيم با بـي كربنـات    .باشد گرو مؤيد ارتباط آبخوان كارستي آسماري با شورابه نفتي مي

ايـن امـر   . آب چشمه گرو در دوره مرطوب منفي و در دوره خشك نزديك به صفر مي باشد pHو 
لسـيم آب چشـمه   ها نقش ناچيزي در افزايش غلظـت ك  تواند بيانگر آن باشد كه انحالل كربنات مي

توانـد بـه واسـطه     همبستگي كمتر سديم با كلرايد آب چشمه گرو در دوره مرطـوب مـي  . گرو دارد
  .اي از بارش با سيستم شورابه عمقي روي داده باشد هاي تغذيه اختالط آب
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