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  چكيده

كه ضخامت  نحوي است، به  شده ساز آلودگي آبخوان هاي نفتي زمينه تهران، فعاليتدر گستره شهر صنعتي ري واقع در جنوب

در اين راستا، تعيين تغييرات . رسد متر مي 20ها به بيش از  بر سطح آب زيرزميني در برخي بخش) LNAPL(تركيبات نفتي سبك 

  .است ضرورياز كيفيت مواد نفتي موجود در آبخوان بسيار  شناخت الزمبراي  LNAPLيته مكاني ضخامت، چگالي و ويسكوز

تا  73/2در آبخوان مورد مطالعه بين  LNAPLهاي گستره مورد مطالعه، مقدار ضخامت  حلقه از چاه 10گيري در  طبق نتايج اندازه

. استوكس متغير است سانتي 91/1تا  60/0كوزيته بين و مقدار ويس 83/0تا  78/0بين  LNAPLمتر، مقدار چگالي نسبي  305/14

 .شرقي گستره مورد مطالعه استدر بخش شرقي و شمال LNAPLبيشترين مقدار ضخامت 

  

  .، شهر صنعتي ريLNAPL، ويسكوزيته LNAPL، چگالي نسبي )LNAPL(ضخامت تركيبات نفتي سبك : كليدواژگان
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 مقدمه و طرح مساله 

كه  طوريه، ب شده هاي نفتي باعث آلودگي آبخوان جنوب تهران، فعاليت - ورد مطالعه، شهر صنعتي ريدر گسترة م
با توجه . متر رسيده است 20ها به بيش از  بر روي سطح آب زيرزميني در برخي بخش) LNAPL(ضخامت نفت آزاد 

ه اشباع و هم در منطقه غيراشباع عمل عنوان منبع انتشار آلودگي در آب زيرزميني هم در منطق، بهLNAPLبه اينكه 
هاي مختلف، همچون  زيست و ايجاد بيماريبودن آلودگي نفتي براي محيطكند، همچنين با توجه به خطرناك مي

در اين راستا، تعيين ضخامت، چگالي  .يابد ضرورت ميسازي آن از آبخوان  هاي ريوي و پوستي، پاك سرطان و بيماري
 .است ضرورياز كيفيت مواد نفتي موجود در آبخوان بسيار  شناخت الزمي برا LNAPLو ويسكوزيته 

  : فرضهاي مطالعه مورد پيگيري بوده است عنوان مبناي پيش هاي زير به در ارتباط با طرح مساله در اين تحقيق، پرسش

 در گسترة مورد مطالعه از آبخوان دشت ري چقدر است؟ LNAPL تغييرات مكاني ضخامت .الف

  در محدودة مورد مطالعه از آبخوان دشت ري چقدر است؟ LNAPLان چگالي و ويسكوزيته ميز .ب

بندي آبرفت كه  جنس و دانهبا توجه به : فرض زير مدنظر قرار داشته است ها، پيش بدين ترتيب، بر مبناي اين پرسش
  .ياد استز LNAPLكم و مقدار چگالي و ويسكوزيته   LNAPL عمدتاً شامل سيلت و رس است، ضخامت

با  .است  در آبخوان گسترة مورد مطالعه  LNAPL گيري ضخامت، چگالي و ويسكوزيته اصلي اين مقاله اندازه  هدف
سازي و  ها و نتايج آن در مدل گيري از يافته توان براي اين مطالعه در نظر گرفت، بهره اين وجود، هدفي فرعي كه مي

  .  مطالعات مرتبط با آن است

آبخوان تاكنون مطالعات   LNAPL گيري ضخامت، چگالي و ويسكوزيته در زمينة اندازهست كه واقعيت اين ا
توان از  است، مي  انجام شده مورد پژوهش  گسترةاز مطالعاتي كه در . انجام نرسيده است توجهي در ايران به قابل

رة آلودگي نفتي پااليشگاه تهران و كارشناسان داخلي و كميتة راهبري پااليشگاه تهران دربا) منتشرنشدة(مطالعات 
را كه ) Idemitsu, 2004(شايد بررسي منابع آب و خاك منطقه توسط شركت ژاپني ايديميتسو . پيرامون آن ياد كرد

البته . ترين اين نوع مطالعات بشمار آورد طي دو فاز مجزا در گستره پااليشگاه صورت پذيرفته است، بتوان از جامع
اهداف اين مطالعات از جمله . است ادامه يافته ) FTS )2006بع آب و خاك منطقه توسط شركت مطالعة آلودگي منا

تعيين منابع عمدة آلودگي نفتي گسترة صنعتي ري، برآورد حجم مواد نفتي موجود در زير زمين، بررسي امكان 
افزون بر اينها، ناصري و . است  هدست بود استخراج، كنترل مواد آالينده و جلوگيري از گسترش آلودگي به مناطق پايين

اند كه  در پژوهش خود با استفاده از مطالعات ژئوفيزيك و هيدروژئوشيمي، به اين نتيجه رسيده) 1387(همكاران 
زيرزميني موجود در آبخوان گستره صنعتي ري از لحاظ كيفي براي شرب قابل  درصد از منابع آب 60احتماالً بيش از 

  . يازمند تصفيه استبرداري نبوده، ن بهره

تأثير چگالي، تحت LNAPLمعتقدند كه قابليت انتقال آبخوان حاوي سيال ) Newell et al., 1995(نيول و همكاران 
آنان با استفاده از يك مدل مفهومي . ويسكوزيته، نيروهاي كششي بين سطحي، قابليت ترشدگي و فشار مويينه است

از ابزارهاي كمي  (Lundy and Zimmerman, 1996)الندي و زيمرمن بل، در مقا. را بررسي كردند LNAPLانتقال 
 LNAPLهاي ضخامت  با استفاده از داده. اند پذيري آن استفاده كرده و قابليت برگشت LNAPLبراي ارزيابي تحرك 

براي ماتريكس خاك، چگالي، چسبندگي و   Van Genuchten (1980)و تعيين هدايت هيدروليكي، پارامترهاي
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، نفوذپذيري نسبي، قابليت انتقال LNAPLهاي بين مولكولي براي سيال توسط معادالت موجود، اشباع شدگي  تنش
آبخوان حاوي سيال قابليت انتقال ) Pearson, 2012(پيرسون . و ضريب ذخيره را محاسبه كردند LNAPLاوليه 

LNAPL شدگي  و درجه اشباعاي در آمريكا را بررسي و توزيع  ريز منطقه در تشكيالت دانهLNAPL  در مواد را
توان از رفتار  اند كه چگونه مي نشان داده (Kirkman et al., 2013)كركمن و همكاران  .ريز تعيين كرده است دانه

LNAPL  براي شناسايي شرايط هيدروژئولوژيكLNAPL قابل توجه است كه . در مكان مورد نظر استفاده كرد
 DUMUXافزار  را با استفاده از نرم) آب، هوا و نفت(فازي سه Baildownمايش مدل آز (Waqas, 2014)وقاص 

)DUMAX numerical simulator (سازي كرده است شبيه . 

  : گيري شده است در اين پژوهش، از مواد و ابزار زير بهره

 ه؛برداري در آبخوان گستره مورد مطالع هاي انتخابي جهت نمونه نقشة موقعيت جغرافيايي چاه .1

 ؛)متر(، عمق سطح نفت )متر(زيرزميني  گيري عمق سطح آب هاي حاصل از اندازه داده .2

  :است بدينسان، مراحل انجام اين پژوهش به شرح ذيل بوده 

هاي انتخابي  برداري از چاه سپس، نمونه. گيري شد حلقه چاه اندازه 10در  1395در اسفند  LNAPLمقدار ضخامت 
به آزمايشگاه پااليشگاه تهران و پژوهشكده علوم پايه كاربردي جهاد  LNAPLته جهت تعيين چگالي و ويسكوزي

گيري  نتيجه ،ها ترسيم و در نهايت مبتني بر داده  سپس نقشه. شد دانشگاهي شهيدبهشتي در گستره مورد مطالعه ارسال 
  .هاي پژوهش انجام شد از يافته

  

  هاي محدوده مورد مطالعهويژگي

 51دقيقه تا  38درجه و  51شمالي و عرض 55درجه و  35دقيقه تا  52درجه و  35، واقع بين گستره مورد مطالعه
و شهرستان ري ) بخش جنوبي دشت تهران(شرقي،  شامل بخشي از آبخوان اصلي دشت تهران دقيقه طول 47درجه و 

. شود ساوه محدود ميشهرستان ري از شمال و شرق به شهرستان تهران و از جنوب به شهرستان ). 1شكل (است 

شرق تهران قرار گرفته و دسترسي به آن از طريق كيلومتري جنوب 6مركز اين شهرستان، شهرري است كه در فاصلة 
  ).  1375مؤسسه كارتوگرافي و جغرافيايي گيتاشناسي، (پذير است  زهرا امكان قم يا اتوبان بهشت - اتوبان تهران

اين منطقه به . تشكيل شده است) در شمال تهران(كوه البرز  دامنة جنوبي رشتههاي سيالبي  هاي شهرري از آبرفت زمين
هكتار، بخش كشاورزي واقع در بخش جنوبي با مساحتي  2000بخش مسكوني در انتهاي شمالي با مساحتي بالغ بر  3

   .شود هكتار تقسيم مي 900هكتار و بخش صنعتي مركزي با وسعتي حدود  6300برابر 

  

  ها  تحليل يافته

 LNAPLبرداري از  تعيين ضخامت و نمونه

از كيفيت مواد نفتي موجود در آبخوان بسيار  شناخت الزمبراي  ي منتخبها برداري از چاه نمونهتعيين ضخامت و 
ري  در گستره شهر صنعتي  LNAPLبرداري از  ها براي تعيين ضخامت و نمونه موقعيت مكاني چاه. است ضروري

  . است مشخص شده  2 در شكل) جنوب تهران(
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  موقعيت گسترة مورد مطالعه : 1شكل

  برداري نتايج نمونه

گيري در  برداري و اندازه بر اساس نمونه  حلقه چاه 10در  LNAPLنتايج مربوط به تعيين چگالي و ويسكوزيته 
ره مورد مطالعه آزمايشگاه پااليشگاه تهران و پژوهشكده علوم پايه كاربردي جهاد دانشگاهي شهيدبهشتي در گست

 91/1تا  60/0و مقدار ويسكوزيته بين  83/0تا  78/0بين ) به آب LNAPL(مقدار چگالي نسبي . است مشخص شده 
  ). 1جدول (استوكس متغير است  سانتي

  

  در گستره مورد مطالعه LNAPLتغييرات مكاني ضخامت، چگالي و ويسكوزيته 

در آبخوان گستره  1395در اسفند   LNAPLزيرزميني و  گيري عمق سطح آب براساس اندازه  LNAPLضخامت 
در بخش شرقي و شمال  LNAPLبيشترين مقدار ضخامت . است متر متغير بوده  305/14تا  73/2مورد مطالعه بين 

  ).3شكل (است   شرقي گستره مورد مطالعه بوده

تا  78/0در آبخوان مورد مطالعه بين  )به آب LNAPL(حلقه چاه، مقدار چگالي نسبي  10گيري در طبق نتايج اندازه
  ). 1جدول (استوكس متغير است  سانتي 91/1تا  60/0و مقدار ويسكوزيته بين  83/0
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  )جنوب تهران(برداري در گستره شهر صنعتي ري  هاي منتخب جهت تعيين ضخامت و نمونه چاه: 2شكل

  بي گستره مورد مطالعههاي انتخا مقدار ضخامت، چگالي نسبي و ويسكوزيته در چاه :1جدول

  )cst(ويسكوزيته  )به آب LNAPL(چگالي نسبي  )متر(LNAPLضخامت  شماره چاه

PW22  91/3		  78/0  63/0  

PW55 		46/4  78/0  67/0  

PW56 		305/14  78/0  6/0  

PW61 		73/2  78/0  63/0  

PW62 		9/6  78/0  75/0  

PW69 		37/6  78/0  78/0  

PW84 		625/4  82/0  31/1  

PW103 		99/6  82/0  21/1  

PW110 		01/7  81/0  28/1  

PW127 		215/5  83/0  91/1  

 
  گيري  بندي و نتيجهجمع

متر متغير  305/14تا  73/2در آبخوان گستره مورد مطالعه بين  LNAPLحلقه چاه، ضخامت  10گيري در  طبق نتايج اندازه
استوكس  سانتي 91/1تا  60/0سكوزيته بين و مقدار وي 83/0تا  78/0بين ) به آب LNAPL(مقدار چگالي نسبي . است

  . شرقي گستره مورد مطالعه استدر بخش شرقي و شمال LNAPLبيشترين مقدار ضخامت . متغير است

وجه از آب هيچشود كه در اين نواحي به ، توصيه مي)جنوب تهران(با توجه به آلودگي آبخوان گستره شهر صنعتي ري 
شود در گستره مورد  پيشنهاد ميافزون بر اين، . حتي براي كشاورزي استفاده نشودزيرزميني مستقيماً براي شرب و 
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بهتر است براي تعيين پارامترهاي  همچنين، .هاي آبخوان حفر شود اكتشافي جهت بررسي اليه  مطالعه چند چاه
  .در گستره مورد مطالعه از آزمايش پمپاژ استفاده شود LNAPLهيدروديناميك 
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