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چكيده
 كيلومتري جنوب غرب مسجدسليمان واقع 20 كيلومتري شمال شرق اهواز و 90 در چشمه گرومنطقه مورد مطالعه

تاقديس دوسو مايل آسماري با رخنمون آهك آسماري به صورت رشته كوه مرتفعي در منطقه .گرديده است
اي كارست آسماري عمل مه گرو به عنوان سطح اساس منطقهچش.نمايدشرقي مسجدسليمان خودنمايي ميجنوب

نموده و در دماغه شمال غربي تاقديس در محلي كه سطح ايستابي كارست توسط سطح زمين قطع گرديده، ظاهر شده 
وجود . باشدهاي نفتي ميتركيب شيميايي كلروره سديك آب چشمه احتماالً به دليل تغذيه چشمه از شورابه.است

هاي نفتي تغذيه چشمه از شورابهبر تواند دال يايي و رخنمون بقاياي قير طبيعي در مجاورت چشمه گرو ميحالت اح
 آب چشمه گرو در دوره مرطوب منفي و در دوره خشك نزديك به صفر pHهمبستگي كلسيم با بي كربنات و .باشد

 ناچيزي در افزايش غلظت كلسيم آب چشمه گرو ها نقشتواند بيانگر آن باشد كه انحالل كربناتاين امر مي. مي باشد
اي از هاي تغذيهتواند به واسطه اختالط آبهمبستگي كمتر سديم با كلرايد آب چشمه گرو در دوره مرطوب مي. دارد

.بارش با سيستم شورابه عمقي روي داده باشد

.ورابهگرو، شي كارست آسماري، چشمه  هيدروژئوشيمي،،مديريت كيفي:كليديه هايواژ

Qualitative management of  groundwater by hydrogeochemistrical assessment of a
karstic spring

Abstract
Case study is located in 90km of northeast of Ahvaz and 20km of southwest of 
Masjedsoleiman. Assemari unsymmetrical anticline with Limestone Assemari out crape 
is seen as a high mountain line in southwest of Masjedsoleiman. Gero spring is regional 
base level of karstic assemari. It is appeared in northwest cap of anticline, where the 
karstic base level reaches to ground surface. Probably NaCl type of spring water is 
because of spring recharge of petro-saline waters. This subject is improved by existence 
of reduction conditions and residues of natural Petroleum in next to Gero spring. 
Correlation of Ca with Bicarbonate and spring water PH in wet period is negative and in 
dry period is near to zero. This subject shows Carbonates dissolution has small role in 
increase of Ca concentration of Gero spring water. The cause of lower correlation of Na 
by Cl of Gero spring water in wet period is mixation of water recharge from 
precipitation with deep saline water system. 

Key words: Qualitative management, Assemari, Hydrogeochemistry, Gero karstic 
Spring, saline water. 



� �ا ��ر   � 	د 
 
 �� ��ر	 و ����� �� �  ����� �
 كرمان كرمان كرمان كرمان1388138813881388 بهمن  بهمن  بهمن  بهمن 21212121 تا  تا  تا  تا 19191919

2

مقدمه- 1
 كيلومتري جنوب غرب مسجدسليمان در حوضه كارون 20 كيلومتري شمال شرق اهواز و 90منطقه مورد مطالعه در 
 دقيقه عرض 45 درجه و 49 دقيقه تا 30 درجه و 49 كيلومتر در 27كوه آسماري به طول . مياني واقع گرديده است

دسترسي به منطقه . ول جغرافيايي واقع گرديده است دقيقه ط48 درجه و 31 دقيقه تا 33 درجه و 31جغرافيايي و 
روستاهاي گل گير، . باشد هفتگل امكان پذير مي– ايذه و مسجدسليمان - مورد مطالعه از طريق جاده هاي اصلي اهواز 

مهمترين مركز صنعتي منطقه مورد مطالعه .باشدگير مياز مهمترين مراكز جمعيتي در دشت گلبهرام آباد و سبزآباد
گير شرق گلباشد كه در پاي كوه آسماري و در پنج كيلومتري جنوب تني سيمان مسجدسليمان مي3000كارخانه 

 متر از سطح دريا بوده كه در كوه آسماري واقع 1384بلندترين نقطه منطقه مورد مطالعه داراي ارتفاع . واقع شده است
.باشند ميلشگر و آبرودخانه هاي مهم منطقه شامل رودخانه شور تمبي. شده است

شرقي تاقديس دوسو مايل آسماري با رخنمون آهك آسماري به صورت رشته كوه مرتفعي در منطقه جنوب
ترين سازندي است كه در منطقه مورد قديمي)  اليگوسن-ائوسن( سازند پابده . نمايدمسجدسليمان خودنمايي مي

–كي آسماري، سازند گچي و مارني گچساران، سازند آهكي مطالعه رخنمون دارد و بر روي آن به ترتيب سازند آه
هاي  مارني آغاجاري به همراه بخش لهبري، سازند كنگلومرايي بختياري و نهشته–مارني ميشان، سازند ماسه سنگي 

ي هادر منطقه مورد مطالعه چندين گسل امتدادي سرتاسري وجود دارد كه عمدتاً گسل. گيرندآبرفتي كواترنر قرار مي
. هاي امتدادي، مايل و عرضي گسليده و خرد شده استتاقديس آسماري نيز در اثر عملكرد گسل. باشندراندگي مي

اند كه هاي خطي با تخلخل ثانويه زياد را به وجود آوردههاي امتدادي نرمال طويل در تاقديس آسماري زونگسل
ب زيرزميني عمل نموده و سيستم آبخوان كارستي آسماري را هاي ترجيحي جريان آها به عنوان كانالاحتماالً اين زون

 پومنت –بندي وايت در رده كارست فلويو تاقديس آسماري بر اساس طبقه. اندبه صورت امتدادي به وجود آورده
 Exposed)بندي كوينلن در رده كارست در معرض  از لحاظ طبقهو) Fluvio - pavement karst(كارست 
karst)هاي رده و در زيرNacked karst و Denoded karstشدگي و تكامل كارست درجه كارست. گيرد جاي مي

.باشدشرقي آن ميتر از يال شمالغربي تاقديس آسماري بيشدر يال جنوب

بحث-2
هاي متعدد صورت تخليه چشمه از دهانه. باشدچشمه كارستي گرو نقطه تخليه طبيعي آب كارستي آسماري مي

ظهور آب چشمه به صورت سرريزي و تحت تأثير نيروي ثقل .  دهنه اصلي براي آن شناسايي است8كه گيرد مي
هاي ابتدايي چشمه گرو از پر دهنه.شودها خارج ميباشد و آب به صورت تخليه مستقيم و نشت در امتداد دهانهمي

.باشندها ميآبترين دهنه
آب چشمه گرو به . ليتر در ثانيه بوده است325 و 480ترتيب برابر با  به 83 و شهريور 82دبي چشمه گرو در اسفند 

شود كه بوي آن شبيه بوي تخم مرغ گنديده باعث ميو نمايد علت احيايي بودن شديد، گاز سولفيد هيدروژن آزاد مي
در . رسدز به مشام مي متر چشمه ني500در روزهايي كه هوا پايدار باشد و باد نوزد، بوي گاز سولفيد هيدروژن از . گردد

باشند كه عمدتاً از بل مشاهده مياهاي سبز، سبز روشن و لجني قها رسوبات سولفيدي به رنگكف و كنار دهانه
.اندهاي باكتريايي و جلبكي حاصل شدهفعاليت

راد و در گ درجه سانتي26دماي آب چشمه در زمستان حدود . باشدمزه آب چشمه گرو نيز شبيه تخم مرغ گنديده مي
هاي معدني گوگردي قرار چشمه گرو به لحاظ كيفي در رده چشمه. باشدگراد مي درجه سانتي27بستان حدود ات

هاي مختلف چشمه گرو از باال دست رودخانه شور تمبي دهانه.باشدآب چشمه گرو از نوع كلروره سديك مي. گيردمي
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گيري همزمان هدايت الكتريكي  اندازه.اندگذاري گرديدهاره شم8 تا چشمه گرو 1به سمت پايين دست از چشمه گرو 
 نشان داد كه حداكثر و حداقل هدايت الكتريكي آب چشمه گرو به 85 دهنه اصلي چشمه گرو در ارديبهشت 8آب 

.باشدمتر مي ميكرو موهس بر سانتي4780 و 4120ترتيب 
نموده و در دماغه شمال غربي تاقديس در محلي كه اي كارست آسماري عمل چشمه گرو به عنوان سطح اساس منطقه

داشتن حداقل ارتفاع در تاقديس آسماري ، . سطح ايستابي كارست توسط سطح زمين قطع گرديده، ظاهر شده است
هاي مارني نفوذ ناپذير سازند گچساران، و خرد شدگي در محل دماغه تاقديس از اختصاصات محل ظهور تماس با اليه

 چشمه گرو، مجراي بزرگ تاقديس آسماري را كه احتماالً بر روي زون خرد شده گسل اصلي امتدادي .باشدچشمه مي
.نمايداست را تخليه ميتاقديس آسماري تشكيل شده

وجود حالت . باشدهاي نفتي ميتركيب شيميايي كلروره سديك آب چشمه احتماالً به دليل تغذيه چشمه از شورابه
به . هاي نفتي باشدتغذيه چشمه از شورابهبر تواند دال  قير طبيعي در مجاورت چشمه گرو مياحيايي و رخنمون بقاياي

رخنمون آهك درزه و شكافدار انحاللي در مجاورت چشمه . باشدگسلي مي/ اي لحاظ ساختاري چشمه گرو از نوع درزه
.تواند نشانگر مخزن خرد شده و گسلي تاقديس آسماري باشدگرو مي
كربناته كلسيك غالب در سيستم فراتيك بااليي آبخوان كارستي آسماري در مجاورت دماغه شمال غربي آب بياحتماالً 

هاي امتدادي موازي با گسل عمقي آسماري مخلوط شده و باعث تاقديس، با شورابه نفتي باالرونده از طريق گسل
گير نيز وجود آب هاي آبرفتي شمال گلدر چاه.  استرخداد رخساره هيدروشيميايي كلروره سديك در چشمه گرو شده

 متري 70رخداد قير طبيعي در عمق .  متري محرز گرديده است70 تا 60احيايي گوگردي كلروره سديك در اعماق 
.باشد آسماري با شورابه نفتي ميمؤيد ارتباط آبخوان كارستيپيزومتر آهكي مجاور چشمه گرو 

هاي نمودارهاي تركيبي غلظت يونئوشيميايي مؤثر بر تركيب شيميايي آب چشمه گرو،به منظور شناخت فرآيندهاي ژ
به جز .  شده استترسيمبرداري مختلف هاي نمونههاي چشمه گرو در دورهمحلول در مقابل هدايت الكتريكي آب دهانه

باشند، هاي محلول را دارا مين كه عمدتاً مقادير حداقل هدايت الكتريكي و غلظت يو5هاي مربوط به چشمه گرو نمونه
در . توان تا حدودي الگوي تغييرات زماني تركيب شيميايي آب چشمه گرو را در نمودارهاي تركيبي مشخص نمودمي

غلظت سديم، سولفات و كلسيم . هاي آب چشمه گرو تقريباً ثابت مي باشددوره مرطوب، غلظت كلرايد و منيزيم نمونه
كربنات يابد، در حالي كه غلظت بير دوره مرطوب متناسب با هدايت الكتريكي افزايش ميهاي آب چشمه گرو دنمونه

غلظت كلرايد و هدايت الكتريكي آب چشمه گرو در دوره خشك و . شودبا افزايش هدايت الكتريكي با كاهش روبرو مي
دگي دوم، هدايت الكتريكي آب پس از رخداد بارن. يابددوره پس از بارندگي اول نسبت به دوره مرطوب افزايش مي

.گردديابد ولي غلظت كلرايد آن نسبت به دوره مرطوب بيشتر ميچشمه گرو كاهش مي
هاي آب چشمه گرو در دوره خشك و دوره پس از بارندگي اول نسبت به دوره مرطوب افزايش كربنات نمونهغلظت بي

 دوره مرطوب تقريباً ثابت مي ماند در حالي كه غلظت سولفات آب چشمه گرو در دوره خشك نسبت به. يافته است
غلظت سديم آب . گردداي در غلظت سولفات مشاهده ميپس از رخداد بارندگي هاي اول و دوم، كاهش قابل مالحظه

پس از رخداد . ماندچشمه گرو در دوره خشك، عليرغم افزايش هدايت الكتريكي نسبت به دوره مرطوب، ثابت باقي مي
. يابد غلظت سديم آب چشمه گرو افزايش و سپس با رخداد بارندگي دوم دوباره غلظت سديم كاهش ميبارندگي اول

 اول، با رخداد بارندگي. دهدغلظت كلسيم آب چشمه گرو در دوره خشك نسبت به دوره مرطوب افزايش نشان مي
ت به دوره مرطوب و پس افزايش غلظت منيزيم در دوره خشك نسب. يابدغلظت كلسيم آب چشمه گرو كاهش مي

.هاي بارندگي اول و دوم نيز الگويي مشابه با يون كلسيم را مشخص مي سازدكاهش غلظت منيزيم پس از دوره
 و 1هاي ماتريس همبستگي بين متغيرهاي هيدروشيمي چشمه گرو در دو دوره مرطوب و خشك به ترتيب در جدول
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ه گرو در هر دو دوره خشك و مرطوب حداكثر همبستگي را با به طور كلي كلسيم آب چشم. ه گرديده استئارا2
همبستگي كلسيم با . باشد مي74/0همبستگي كلسيم با سولفات و كلرايد در دوره مرطوب برابر با . سديم دارا مي باشد

د تواناين امر مي.  آب چشمه گرو در دوره مرطوب منفي و در دوره خشك نزديك به صفر مي باشدpHبي كربنات و 
توان ها نقش ناچيزي در افزايش غلظت كلسيم آب چشمه گرو دارد و بدين جهت ميبيانگر آن باشد كه انحالل كربنات

يون منيزيم آب چشمه گرو . استنباط نمود كه انحالل سولفات باعث افزايش غلظت كلسيم آب چشمه گرو شده است
يم با كلرايد آب چشمه گرو در فصل مرطوب و خشك همبستگي يون سد. كربنات داردنيز همبستگي منفي با يون بي

تواند به همبستگي كمتر سديم با كلرايد آب چشمه گرو در دوره مرطوب مي. باشد مي99/0 و 69/0به ترتيب برابر با 
.اي از بارش با سيستم شورابه عمقي روي داده باشدهاي تغذيهواسطه اختالط آب

هاي مختلفآب چشمه گرو در دورههاي محلول يكي در مقابل يون نمودار تركيبي هدايت الكتر-1شكل 
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 ماتريس همبستگي متغيرهاي هيدروشيمي چشمه گرو در فصل مرطوب-1جدول 

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-2جدول 

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

گيرينتيجه- 3
تركيب شيميايي كلروره سديك آب .گيردهاي معدني گوگردي قرار ميچشمه گرو به لحاظ كيفي در رده چشمه

 حالت احيايي و رخنمون بقاياي قير طبيعي در وجود. باشدهاي نفتي ميچشمه احتماالً به دليل تغذيه چشمه از شورابه
 متري 70رخداد قير طبيعي در عمق .هاي نفتي باشدتغذيه چشمه از شورابهبر تواند دال مجاورت چشمه گرو مي

همبستگي كلسيم با بي .باشدپيزومتر آهكي مجاور چشمه گرو مؤيد ارتباط آبخوان كارستي آسماري با شورابه نفتي مي
تواند بيانگر اين امر مي.  آب چشمه گرو در دوره مرطوب منفي و در دوره خشك نزديك به صفر مي باشدpHكربنات و 

همبستگي كمتر سديم با . ها نقش ناچيزي در افزايش غلظت كلسيم آب چشمه گرو داردآن باشد كه انحالل كربنات
اي از بارش با سيستم شورابه عمقي  تغذيههايتواند به واسطه اختالط آبكلرايد آب چشمه گرو در دوره مرطوب مي
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