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چکیده
با توجه به حجم باالی فعالیتهای نفتی ،احتمال بروز آلودگیهای نفتی آب زیرزمینی وجود دارد که نیازمند منشأیابی ،پاکسازی،
مدیریت و پایش گسترده میباشند .در محدوده صنعتی ری با وجود آلودگی نفتی گسترده ،تا پیش از پژوهش حاضر منشأیابی
آلودگی نفتی آب زیرزمینی صورت نگرفته است و مطالعات قبلی تنها به مطالعات اکتشافی و استحصال مواد نفتی محدودشده بود.
هدف از پژوهش حاضر ،تعیین و تفکیک منشأهای نشت مواد نفتی به آب زیرزمینی در محدوده صنعتی ری بود .برای این منظور
زمین شناسی زیرسطحی و هیدروژئولوژی منطقه با حفر چاههای اکتشافی و تحلیل اطالعات بررسیشده ،و مدل مفهومی منطقه
تهیه شد .سپس از تمامی منابع بالقوه آالینده و چاههای پایش موجود در منطقه نمونهبرداری شده و آنالیزهای تقطیر و کروماتوگرافی
گازی -طیفنگاری جرمی و تحلیلهای هیدروژئولوژیکی انجام شد .بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش 5 ،هاله اصلی آلودگی در
منطقه مشخص گردید .یافتههای پژوهش نشان میدهد درصورتیکه آلودگی از یک نوع فرآورده باشد ،روش تقطیر سریعترین و
کمهزینهترین روش شناسایی و تفکیک هالههای آلودگی میباشد .زمانیکه آلودگی ،تلفیقی از انواع ترکیبات باشد و یا تعداد
منشأهای آلودگی زیاد باشد ،استفاده از تحلیل نتایج کروماتوگرافی گازی-جرمی و نسبتهای مختلف ترکیبات بههمراه تحلیلهای
هیدروژئولوژیکی موردنیاز میباشد .عمده نشتیهای منطقه موردمطالعه از خطوط انتقال فرآوردههای نفتی مدفون در زیرزمین بود
که معموالً فرآوردههای نفتی را با فشار باال منتقل میکنند.
واژههای كلیدی :آب زیرزمینی؛ آلودگی نفتی؛ آنالیزهای تقطیر؛ تفکیک هالههای آلودگی؛ GC-MS
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 -1مقدمه
آالیندگی خاک و آبهای زیرزمینی با مواد نفتی بهویژه در
اطراف تأسیسات و صنایع مرتبط با پاالیش و انتقال نفت
حساسیت ویژهای دارد ،چرا که معموالً از شروع آلودگی تا
تشخیص آن مدتزمان طوالنی میگذرد و در صورت بروز،
درمان آن به زمان و هزینههای اقتصادی چشمگیری نیاز دارد
( .)Ebrahimi 2011آگاهی از منشأ مواد نفتی نشت شده در
فعالیتها و صنایع مرتبط با نفت و زمان وقوع و توزیع این
نـشت از مهمترین مسائلـی است که در مطالعههای
محیطزیستی بهمنظور مقابله با آلودگـیهای محیطهای آبی و
خاکی موردتوجه قرار میگیرد .پژوهشگران مختلف روشهای
متعددی را در مسائل مرتبط با آلودگی نفتی مورداستفاده قرار
میدهند که به برخی از متداولترین این روشها اشارهشده
است :استفاده از فنهای ایزوتوپی ( Ahad et al. 2012; Ya
 ،)et al. 2020کروماتوگرافی گازی و طیفسنجی جرمی
( ،)Xiong et al. 2014; Chua et al. 2020نسبتهای
ترکیبی ( Chen et al. 2012; Fernández-Varela et al.
 ،)2016; Chua et al. 2020رنگسنجی ( Woodland et
 ،)al. 2019ردیابها و فنهای ژئوشیمیایی ( Gibson et al.
 ،)2011; Ismail et al. 2016سنجشازدور و استفاده از
تصاویر ماهوارهای ( Brekke and Solberg 2005; Adamo
 ،)et al. 2009استفاده از فنهای فلورسانس (Arques-
 )Orobon et al. 2016; Arques-Orobon et al. 2020و
بیومارکرها (Mulabagal et al. 2013; Fernández-
; .)Varela et al. 2016تاکنون مطالعات بسیار زیادی در
زمینه آلودگی ناشی از فعالیتهای نفتی در سراسر دنیا صورت
گرفته است Mohler et al. (2020( .در یک مطالعه ،از هر دو
روش  GC-MS-TOFMSو  Orbitrap ESI-MSبرای
تشخیص و توصیف OCOC1ها یا ترکیبات آلی حاوی اکسیژن
موجود در آب زیرزمینی در سایتی در آمریکا که یکی از خطوط
لوله انتقال نفت خام آن در چند دهه قبل شکسته شده بود،
استفاده کردند .بر اساس مقایسه نتایج هر دو روش ،این
پژوهشگران نتیجه گرفتند که  OCOCهایی (ترکیبات آلی
حاوی اکسیژن) که بیش از  100 mاز محل منبع رهاسازی
مواد نفتی دور هستند از  OCOCهایی که هنوز در ارتباط با
هیدروکربنهای نفتی میباشند ،متفاوت هستند .اندازه و
1
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پیچیدگی ساختار شیمیایی ترکیبات دور از منبع نسبت به
مواد موجود در چاههای نزدیک منبع افزایش مییابد و احتماالً
این مواد ناشی از بیوسنتز یا دیگر فرآیندهایی است که در
آبهای طبیعی رخ میدهد و بعید است که ناشی از تجزیه
مواد نفتی در مسیر جریان باشند)2019( .
 Suppajariyawat et al.از ترکیبات شیمیایی و مواد افزودنی
برای طبقهبندی و تفکیک انواع بنزین و گازوئیل با استفاده از
کروماتوگرافی گازی – طیفسنجی جرمی و تجزیهوتحلیل
شیمیایی استفاده کردند .آنها این مطالعه را روی بنزین و
گازوئیلهای فروختهشده در شهر لینکلن (انگلستان) طی
چهارفصل انجام دادند .نمونههای موردمطالعه نشاندهنده
هشت مارک مختلف دیزل بودند که توسط کروماتوگرافی
گازی -طیفسنجی جرمی ( )GC − MSاز هم تفکیک شدند.
( Riley et al. (2018نیز از روش تجزیهوتحلیل کروماتوگرافی
گازی – طیفسنجی جرمی ( )Py-GC-MSبرای
تجزیهوتحلیل ،مقایسه و تفکیک نفتهایی با خاستگاههای
جغرافیایی مختلف استفاده کردند .آنها با استفاده از  -nپنتان،
آسفالتنهایی را از ده نوع نفت با موقعیت جغرافیایی مختلف
رسوب دادند و توسط  Py-GC-MSآنالیز کردند .محققان
نامبرده به این نتیجه رسیدند که  Py-GC-Sنمیتواند یک
نمونه نفت فرسوده و یک نمونه نفت تازه از یک منبع مشترک
را تشخیص دهد.
اکثر مطالعاتی که در زمینه آلودگی نفتی منابع آب زیرزمینی
در ایران صورت گرفته است به بررسی میزان آلودگی نفتی و
چگونگی توزیع آلودگی پرداختهاند ،با اینوجود مطالعات
محدودی نیز در ارتباط با منشأ نفت صورت گرفته است .در
پژوهشی با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی -طیفسنج
جرمی ،هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقهای در خاک
سطحی کارخانههای نفت و گاز مسجدسلیمان موردبررسی و
تحلیل قرارداده شد .نتایج بهدستآمده از نسبتهای مولکولی
 2PAHsنشان داد که منشأ  PAHsکلیه ایستگاهها مخلوطی
از منابع پایرولیتیک و پتروژنیک میباشد ( Ahmadi and
Neamati et al. (2014) .)Hosseini Alhashimi 2018
مطالعهای بهمنظور بررسی توزیع الگوی پراکنش و تعیین منشأ
 PAHدر رسوبات سطحی سواحل جنوب غربی دریای خزر
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انجام دادند .این پژوهشگران جهت تعیین منشأ از نسبتهای
تشخیصی همچون ( Ant /Ant+Pheآنتراسن به مجموع
آنتراسن و فنانترن) و ( LMW/HMWترکیبات  PAHبا وزن
مولکولی کم به  PAHبا وزن مولکولی زیاد) استفاده کردند .در
این مطالعه منشأ غالب ترکیبات  PAHپتروژنیک معرفی شد.
در طرحهای پاکسازی آلودگی آب زیرزمینی پس از شناخت
ماهیت آلودگی و جمعآوری اطالعات پایهای موردنیاز ،اولین
مرحله در راستای پاکسازی آلودگی ،شناخت منشأهای
آلودگی و حذف این منشأها میباشد .زیرا که در صورت
استمرار نشت آلودگی ،بهکارگیری هر نوع روش پاکسازی،
بیهوده بوده و عمالً کارایی الزم را نخواهد داشت .بهطور مثال
در منطقه صنعتی ری ،محدوده بسیار وسیعی به ترکیبات نفتی
آلودهشده است .این محدوده بخشی از آبخوان اصلـی دشـت
تهران (بخش جنوبـی دشـت تهران) و شهرستان ری میباشد.
در این محدوده هشت شرکت صنعتی مهم فعالیت میکنند.
یافتن منشأ دقیق آلودگیهای صورت گرفته میتواند با اجرای
طرحهای پیشگیرانه و پاکسازی در کاهش آلودگی آبوخاک
نقش بسیار مهمی داشته باشد تا پس از رفع منشأ آلودگی،

اقدام به پاکسازی محیط شود .آلودگی نفتی این منطقه از
قدمت و وسعت زیادی برخوردار بوده و ماحصل رخدادهای
مختلف در حدود  50 yrفعالیت شرکتهای نفتی موجود در
منطقه است .تنوع زیاد فرآوردهها ،پیچیدگیهای زمینشناسی،
وجود شبکههای متعدد لولههای انتقال زیرزمینی ،تعداد بسیار
زیاد مخازن سطحی و زیرزمینی انبارش انواع ترکیبات نفتی،
شناسایی و تفکیک منشأهای آلودگی را سخت مینماید.
مطالعات پیشین ،موفق به تعیین موقعیتها و منابع نشت مواد
نفتی نشده است .این پژوهش در راستای نقشه راه پاکسازی
آلودگی نفتی منطقه و بهعنوان اولین مرحله پاکسازی آلودگی
با هدف تعیین و تفکیک هالههای آلودگی انجام پذیرفت.

 -2مواد و روشها
این پژوهش در بازه زمانی  1397تا  1399توسط پژوهشکده
علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی برای تعیین منشأ و تفکیک
هالههای اصلی آلودگی نفتی در منطقه صنعتی ری (شکل )1
و طی سه مرحله اساسی شامل جمعآوری آمار و اطالعات و
تهیه مدل مفهومی منطقه ،نمونهبرداری ،آنالیز (تقطیر و GC-
 )MSو تحلیل نتایج و تفکیک پالومهای آلودگی) انجامشد.

شکل  -1موقعیت منطقه موردمطالعه
Fig. 1 Location of the study area

 -1-2آمار و اطالعات و مدل مفهومی منطقه
دادههای استفادهشده در این پژوهش در دو بخش جداگانه
مطالعات کتابخانهای و برداشتهای صحرایی توسط پژوهشکده
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ، 7شماره  ،3پاییز 1400

علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی جمعآوری شد .در
مطالعات کتابخانهای ،آمار و اطالعات اولیه و نتایج پژوهشهای
انجامشده توسط پژوهشگران قبلی (گزارشها و مقاالت
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م وجود در رابطه با محدوده موردمطالعه) از طریق سایتها،
سازمانها و نهادها مرتبط جمعآوری گردید به این ترتیب
شناخت کلی از وضعیت موجود محدوده و آبخوان موردمطالعه
به دست آمد .در مطالعات صحرایی پژوهشکده علوم پایه
کاربردی جهاد دانشگاهی بهعنوان مشاور و ناظر برای تعیین
دقیق زمینشناسی زیرسطحی ،بررسی هیدرواستراتیگرافی و
تعیین گسترش عمودی و محدوده گسترش آلودگی ،از نتایج
 70حلقه چاه اکتشافی که توسط شرکتهای نفت موجود در
منطقه حفر شد ،استفاده کرده است .حفاری به روش دورانی
همراه با مغزه گیری و بدون استفاده از آب یا هر نوع سیال
دیگری برای جلوگیری از تخریب نمونهها انجامشده است.
همچنین برای برآورد پارامترهای هیدرودینامیکی سفره ،در
 32نقطه آزمایش لفران 1انجامشده است .چاه پیمایی 2در
تمامی چاهها انجام گردیده است و الگهای اشعه گاما ،مقاومت
و خودالقایی در طول کل ستون چاه اندازهگیری شده است.
عالوه بر این موارد در فواصل مختلف در هر الگ چندین نمونه
جهت آزمایشهای دانهبندی مکانیکی ،هیدرومتری و تعیین
حدود اتربرگ برداشت و آنالیزهای مربوطه انجامشده است.
نتایج حاصل از دادهها به روشهای مختلف موردبررسی و
تجزیهوتحلیل قرارگرفته است .پس از اتمام حفاریهای
اکتشافی تمامی چاهها بهعنوان چاه پایش تجهیز شده و نمونه-
برداری از  LNAPLو پایش تغییرات سطح آب و نفت در چاه-
ها به مدت یک سال انجامشده است .با اطالعات بهدستآمده
مدل مفهومی منطقه تهیه شد .نقشه تمامی خطوط زیرزمینی
و موقعیت مخازن انبارش مواد نفتی و تمام منابع بالقوه آالینده
تهیهشده و در پایگاه اطالعاتی  GISبهعنوان بخشی از مدل
مفهومی وارد شد.
 -2-2نمونهبرداری ،آنالیز و تحلیل نتایج
برای تعیین منشأ آلودگی باید هویت مواد نفتی موجود در
چاهها بررسی میشد .بنابراین در مرحله بعد عالوه بر چاههای
پایش ،تمامی چاههای استحصالی که امکان نمونهبرداری از
آنها وجود داشت و همچنین مخازن انبارش مواد نفتی با
محصوالت مختلف ،مورد نمونهبرداری و آنالیز قرار گرفت .تعداد
کل نمونههای برداشتشده از چاهها و نمونههای استاندارد برای
آنالیزهای  GC-MSو تقطیر در محدوده مطالعاتی به ترتیب
1

Lefrance Permeability Test
Well Logging

2
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 303و  257نمونه میباشد .نمونهها بهطور دقیق و از
 LNAPLموجود در هر چاه در یک نوبت برداشت و برای
تعیین ترکیبات نفتی به روش آنالیزهای  GC-MSو تقطیر،
به دانشگاه شهید بهشتی فرستاده شد و سپس اقدام به
تجزیهوتحلیل نتایج گردید .موقعیت نقاط نمونهبرداری در
شکل ( )2نشان دادهشده است.
 -3-2تفکیک هالههای آلودگی
جهت تعیین منشأ و تفکیک هالههای آلودگی از نتایج
آنالیزهای تقطیر ،GC-MS ،نسبتهای ترکیبی و بررسیهای
هیدروژئولوژیکی بهشرح زیر استفاده گردید:
الف -آنالیز تقطیر در فشار اتمسفر

شناسایی محدوده جوش مواد و محصوالت نفتی با انجام تقطیر
 batchاتمسفری 3به روش استاندارد آزمایش ASTM D-86
امکانپذیر است .در مواردی که یک مخلوط مجهول از ترکیب
چندین ماده معلوم و با درصد نامشخص در درسـت داریم،
انجام این آزمایش ،یعنی بررسـی محدوده جوش آن ترکیب ،و
تعیین بازههای درصـدی که در بازههای مشخص دمایی تقطیر
میشوند ،بسیار راهگشا است و میتواند سرنخهایی از ترکیب
آلودگی بهدستآمده بدهد .بهمنظور استفاده از روش تقطیر
برای تفکیک هالههای آلودگی منطقه 5 ،نمونه از فرآوردههای
عمده موجود در منطقه موردمطالعه شامل بنزین ،کروسن،
گازوئیل ،گازوئیل یورو و پلتفورمیت مورد آزمایش قرار گرفتند،
و نمودارهای تقطیر آنها بهعنوان شاخص مورداستفاده قرار
گرفتند .در روش تقطیر نمونه بر اساس نوع ترکیب ،فشار بخار،
نقطهجوش اولیه یا نقطه پایانی مورد انتظار و یا هر دو ،در یکی
از چهار گروه تعریفشده در این استاندارد قرار میگیرد.
متغیرهای عملیاتی دستگاه توسط گروهی که نمونه در آن قرار
میگیرد مشخص میشود 100 ml .از نمونه تحت شرایط
مشخص تقطیر میشود.
ب -آنالیز GC-MS

بهمنظور استفاده از روش  GC-MSدر ابتدا نیاز به داشتن
الگوی ترکیبات نفتی موجود در نمونهها بود تا بتوان با مقایسه
کروماتوگرامهای حاصل از آنالیز نمونههای چاههای آلودهشده
با مخازن که از منابع بالقوه آلودگی هستند به اطالعات جامعی
دست پیدا کنیم .بنابراین تمامی نمونههای چاهها و مخازن با
3

Distillation of Petroleum Products and Liquid Fuels
at Atmospheric Pressure
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 بهدست آمد کهGC-MS شرایط جداسازی برای دستگاه
.) میباشد1( بهصورت جدول

 برای داشتن تفکیک. مورد آنالیز قرار گرفتندGC-MS دستگاه
 برنامههای مختلف دمایی و سرعت،مناسب بین پیکها
جریانهای مختلف گاز حامل بررسی شدند و در نهایت بهترین

 تقطیر- کروماتوگرافی گازی و ب- موقعیت چاههای نمونهبرداری شده برای آنالیزهای الف-2 شکل
Fig. 2 Location of sampled wells for a) gas chromatography and b) distillation analysis
 بهترین شرایط جداسازی بهوسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی1 جدول

Table 1 The best separation condistion using gas chromatography
Type
GC model
Mass model
GC column
Column
Injector
Carrier gas
Ms
Ms scan range
Library
Column Oven:
Temp Rate Hold
(C) (C/min) (min)

.) ارائهشده است3( ترکیبات تشکیلدهنده آنها در شکل
Environment and Water Engineering
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Description
Agilent 6890 series
Agilent 5973 Network, Mass selective detector
VARIAN, VF-1ms
length: 30 m, Inside diameter: 0.25 mm, Film
thickness: 0.25 µm
Temperature 280˚ C, split ratio: 1:50, Injection
volume: 0.2µl
He, 99/999%; Constant Column Flow: 1.0 ml/min
Ms Analyzer: quadrupole; Ionization Mode: Electron
impact (EI), energy: 70ev
40-400 m/z; Source temp: 230 ˚C
NIST Ms Spectral search program; Wiley mass
spectral library
45 0.0 5.0
100 5.0 2.0
280 10.0 15 (total runtime: min)

 مربوط به نمونههایGC-MS کروماتوگرامهای حاصل از
 کروسن و گازوئیل به همراه نام برخی از،استاندارد بنزین
محیطزیست و مهندسی آب
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شکل  -3کروماتگرام استاندارد حاصل از  GC-MSبنزین ،گازوئیل و کروسن
Fig. 3 GC-MS standard chromatogram of gasoline, diesel and kerosene

همانطور که در شکل ( )3مشخص است عالوه بر الگوی
کروماتوگرام متفاوت بین این نمونههای استاندارد ،ترکیبات
تشکیلدهنده آنها نیز متفاوت است .شناسایی ترکیبات
موجود در نمونهها با استفاده از طیف جرمی بهدستآمده از
آنالیز این ترکیبات حاصل میشود و با جستجوی کتابخانهای
نام ترکیبات مشخص میگردد.
ج – تعیین دقیق محدودههای آلودگی

بهمنظور تعیین دقیق محدودههای آلودگی عالوه بر روشهای
تقطیر و  ،GC-MSنسبتهای ترکیبات و همزمانی مؤلفههای
مختلف در هر نمونه بهوسیله نمودارهای راداری نیز استفاده
شد.
د -طبقهبندی محدوده آلودگی

در انتها با استفاده از اطالعات هیدروژئولوژیکی بهویژه جهت
جریان آب زیرزمینی ،نتایج این روشها و طبقهبندی چاهها

محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،3پاییز 1400

تأیید گردید و با قرار گرفتن چاههایی با ترکیب و منشأ آلودگی
یکسان در یک گروه ،محدوده هر منطقه نشتی مشخص شد.

 -3یافتهها و بحث
 -1-3زمینشناسی و هیدرواستراتیگرافی منطقه
موردمطالعه
محدوده صنعتی ری ،دشتی است با شیب از شمال به جنوب
که بهوسیله بلندیها و فرونشستهای خاوری -باختری به
گسترههای بلندی البرز ،کوهپایهای و گستره فرونشست شمال
ایران مرکزی (دشت تهران -ری) تقسیم میشود .این محدوده
در گستره فرونشست شمال ایران مرکزی قرار دارد و قسمت-
های مرکزی و جنوبی شهر تهران ،شهر ری و جنوب آن را
فرامیگیرد.
ازآنجاییکه زمینشـناسـی منطقه و نوع رسـوبات تشـکیلدهنده
آبخوان نقش بسـیار مهمی در خخیره و انتقال آب زیرزمینی و
آلودگی نفتی دارد ،از نتایج حدود  70حلقه چاه اکتشــافی در
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کل محدوده مطالعاتی برای شـــناســـایی الیههای رســـوبی و
تشــکیلدهنده آبخوان اســتفادهشــده اســت .با توجه به اینکه
منطقـه موردمطـالعـه در بخش انتهـایی مخروطافکنـههـای
دامنههای کوههای البرز واقعشــده اســت ،تناوبی از رســوبات
رسـی ،سـیلتی و ماسـهای و گاهی گراولی با ضـخامت بسـیار
اندک در منطقه تهنشــین شــده اســت .وجود آبرفتهای دانه
درشـتتر در شـمال و شـرق منطقه باعت تغذیه و حرکت آب
زیرزمینی بـه ســـمـت بخشهـای جنوبی محـدوده موردمطـالعـه
میشـــود .مدل ســـهبعدی آبرفت آبخوان صـــنعتی ری که با
اســـتفـاده از نتـایج الگ چـاههـای اکتشـــافی و مغزهگیری،
ســـونـدهـای الکتریکی و بـهدســـتآمـده اســـت (شـــکـل ،)4
نشـاندهنده الیهبندی تقریباً موازی رسـوبات و چندالیه بودن
آبخوان در ســرتاســر محدوده موردمطالعه میباشــد .تمامی
چـاههـای اکتشـــافی حفـاریشـــده ،بـه آبخوان  3یـا چنـدالیـه
برخورد کرده است.
از نظر هیدرواســتراتیگرافی تا عمق حدود  55 mزمین ســه
الیه آبدار در کل سـطح منطقه قابلتشـخیص اسـت .تقریباً در
کل سـطح منطقه رسـوبات تا عمق  10 mسـطح زمین ،از رس
و یا رس سـیلتی تشـکیلشـده اسـت .در اعماق حدود  15تا m
22یکالیه ماسـهای ظاهر میشـود .از اعماق حدود  20تا m
 32الیه رسـی یا سـیلت رسـی گسـترش دارد .مجدداً در اعماق
 32تا حدود  40 mالیه ماســهای و یا ســیلتی ماســهای در
سـطح منطقه گسـترش دارد که تقریباً در نیمه شـمالی منطقه
این الیـه حـاوی مواد نفتی بوده و انتقـال آلودگی نفتی از این
الیـه صـــورت میگیرد .الیـه آبـدار و نفوخپـذیر بعـدی در اعمـاق
پایینتر از  40 mمشـاهده میشـود که تا حــــدود  55 mدر
نقاط مختلف منطقه مشاهده مـیشـود.

 -2-3عمق آب زیرزمینی
عمق برخورد به سطح آب زیرزمینی و الیه نفتی در  385چاه
پایش در سطح منطقه به مدت  3سال پایش شده است .بر
اساس نقشه هم ارزش عمق آب زیرزمینی خردادماه  1399که
برای محدوده مطالعاتی ترسیمشده است (شکل  )5عمق آب
از  7/5 mاز شرق و جنوبشرقی تا بیش از  36 mبه سمت
شمال غربی در تغییر است.

شکل  –5نقشه تغییرات عمق آب زیرزمینی در محدوده
موردمطالعه
Fig. 5 Map of groundwater depth changes in the study
area

 -3-3تعیین و تفکیک هالههای آلودگی در منطقه
اولین قدم در راستای شناسایی دقیق محل نشت و همچنین
مدیریت و پاکسازی آلودگی ،تعیین هالههای آلودگی و
محدوده گسترش هرکدام از هالهها میباشد .نتایج و یافتههای
این تحقیق در خصوص تعیین گستره هرکدام از هالهها در
ادامه ارائهشده است.
 -1-3-3آنالیز تقطیر

شکل  -4فنس دیاگرام منطقه موردمطالعه
Fig. 4 Fence diagram of the study area
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چند نمونه از منحنیهای تقطیر بهدستآمده از آزمایش
 ASTM D-86برای برخی از چاهها (نمودار خطچین) همراه
با نمودارهای مربوط به محصوالت منطقه شامل گازوئیل،
گازوئیل یورو ،بنزین (بنزین پاک) ،کروسن و پلتفورمیت در
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شکل ( 6الف-ج) ارائهشده است .در تفسیر این نمودارها می-
ت وان بیان کرد که چنانچه منحنی تقطیر یک چاه بر یکی از
منحنیهای فرآوردههایی که بهعنوان شاخص در نظر
گرفتهشدهاند منطبق شود ،نوع آلودگی چاه احتماالً از نوع آن
الف

فرآورده شاخص میباشد ( .)Lebanov et al. 2020در شکل
(-6الف تا ج) منحنیهای تقطیر چاههای ،CWO036
 CWO043و  CWI003بهعنوان نمونه ارائهشده است.
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شکل  -6الف-ج -منحنیهای تقطیر بهدستآمده از آزمایش  ASTM D-86برای چاههای  ،CWO043 ،CWO036و .CWI050
د -تفکیک هالهها بر اساس روش تقطیر
)Fig. 6 a-c) Distillation curves obtained from ASTM D-86 test for CWO036, CWO043, and CWI050 wells, d
Plumes separation based on the distillation method

 LNAPLچــاه  CWO036منطبــق بــر منحنــی کروســن
و  LNAPLچــاه  CWO043منطبــق بــر گازوئیــل مــی-
باشد کـه بـهراحتی بـا آنـالیز تقطیـر قابلشناسـایی هسـتند.
در مــواردی کــه آلــودگی از یــک نــوع فــرآورده باشــد ،روش
تقطیـــر مـــیتوانـــد ســـادهتـــرین و کمهزینـــهترین روش
شناســـایی منشـــأ باشـــد .معمـــوالً در محـــدوده مخـــازن
انبــارش کــه در هرکــدام از مخــازن یــک فــرآورده خــاص را
انبار مـیکننـد ،روش تقطیـر مـیتوانـد در شناسـایی منشـأ
بــهعنوان اولویــت اول مورداســتفاده قــرار بگیــرد .همچنــین
محیطزیست و مهندسی آب
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در باالدســت جریــان و در محــدوده شــروع آلــودگی ایــن
روش مـــیتوانـــد راهگشـــای ســـریعتر و کمهزینـــهتری در
شناســایی منشــأ باشــد .درصــورتیکه فــرآوردههــای مشــابه
در مجــاورت هــم بــهعنوان منــابع بــالقوه وجــود داشــته
باشـند ،روش تقطیـر بـهتنهایی نمـیتوانـد منشـأ آلــودگی را
مشــخص کنــد .بــهعنوان مثــال کروســن و  ATKنمــودار
تقطیــر کــامالً یکســانی دارنــد بنــابراین در چنــین مــواردی
آنالیزهــای تکمیلــی موردنیــاز اســت .در مرحلــه بعــد بــر
اســاس اطالعــات بهدســتآمده از آنــالیز تقطیــر نمونــههــای
Environment and Water Engineering
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برداشتشده ،از نظـر نـوع فـرآورده طبقـهبنـدی گردیـد .بـه
ایــن منظــور چــاههــایی کــه بــر اســاس نتــایج آنــالیز تقطیــر
دارای الگــو و ترکیــب مشــابه بودنــد در یــک گــروه قــرار
گرفتنــد و مــرز دربرگیرنــده هــر گــروه از ایــن چــاههــا
مشـــخص شـــد (شـــکل  -6د) .در منطقـــه موردمطالعـــه
نشــانههــای اولیــه مربــوط بــه محــدوده هالــههــای آلــودگی
کروســن (هالــه شــماره  )1و گازوئیــل (هالــه شــماره  )2بــا
اســتفاده از نتــایج تقطیــر گویــای منشــأ احتمــالی آلــودگی
بــود کــه بــا نتــایج آنالیزهــای دیگــر تأییــد شــد .بــا توجــه
قــدمت بســیار طــوالنی و پیچیــدگی شــرایط منطقــه هرقــدر
میــزان اخــتالط آلــودگی از منــابع مختلــف از شــرق بــه
سمت غـرب منطقـه بـیشتـر مـیشـود ،روش تقطیـر فقـط
بــرای گــروهبنــدی کلــی (هالــه شــماره  3بــا ترکیــب غالــب
بنــزین) مــیتوانــد اســتفاده شــود و بــهتنهایی نمــیتوانــد
اطالعات کافی برای شناسایی منشأ آلودگی ارائه کند.
 LNAPLبرخـــی از چـــاههـــا ماننـــد چـــاه CWI003
بـــا هی کـــدام از فـــرآوردههـــا انطبـــاق نـــدارد و نشـــان-
دهنـــده مخلـــوطی از فـــرآوردههـــا مـــیباشـــد .درنتیجـــه
بــرای تعیـــین دقیـــق ایـــن گـــروه از چـــاههـــا نیـــاز بـــه
اطالعات تکمیلی از آنالیزهای  GC-MSبود.
 -2-3-3روش GC-MS

در این پژوهش ،نتـایج کرومـاتوگرافی هم برای تـأییـد یـافتـههـای
روش تقطیر ،هم برای تفکیـک هـالـههـایی کـه روش تقطیر
بهتنهایی توان تفکیک را نداشـت ،اسـتفادهشـده اسـت .شـکل
( )7کرومـاتوگرامهـای حـاصــــل از نمونـههـای چـاههـای
 CWI165 ،CWO038و  CWO010را نشـــان میدهـد.
مقایســه کروماتوگرام این چاهها با کروماتوگرامهای نمونههای
اســتاندارد ( Wang and Fingas, 2003; Bayona et al.
 ،)2015بــهوضــــوح انـطـبــاق  LNAPLمـوجـود در چــاه
 CWO010را بـا کروســـن تـأییـد میکنـد .درحـالیکـه نمودار
 CWO038مشخصاً پیک خالص گازوئیل را نشان میدهد که
به علت حضـور مخازن گازوئیل در جوار این چاه احتمال نشـت
از این مخـازن و یـا لولـههـای ارتبـاطی بـه آن وجود دارد.
کرومـاتوگرام نمونـه چـاه  CWI165نشـــاندهنـده ترکیبی از
بنزین و گازوئیل هسـت .با توجه به اینکه منطقه صـنعتی ری
بـهعنوان یکی از پـایـانـههـای اصـــلی فرآوردههـای نفتی عمـل
میکند ،فرآوردههای چندین پاالیشـگاه در این منطقه رسـید و
محیطزیست و مهندسی آب
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توزیع میشـــود .شـــبکـهای از خطوط و تعـداد زیـادی مخزن
ممکن اسـت یک نوع فرآورده (مثالً بنزین) را از منابع مختلف
(محصــول پاالیشــگاههای مختلف) منتقل یا خخیره نماید .لذا
تفکیک منشــأهای احتمالی نشــت بســیار ســخت و پیچیده
میشود .برای این منظور از تمامی ترکیبات موجود در هرکدام
از فرآوردههـا برای تفکیـک هـالـههـای آلودگی اســـتفـادهشـــده
اســـت .در مواقعی کـه آلودگی تـک فرآورده بود (مثالً فقط از
نوع بنزین بود) ،از پیکهای شــاخص در نمونههای اســتاندارد
بنزین معمولی و ســوپر پاالیشــگاه و بنزین اصــفهان و بنزین
خط اهواز -شازند برای ترسیم هاله آلودگی و تفکیک بنزینها
اسـتفاده شـد .این بنزینها ،در واقع بنزینهای موجود (بنزین
معمولی و سـوپر پاالیشـگاه) و انتقال دادهشـده (بنزین اصـفهان
و بنزین خط اهواز -شـــازند) به منطقـه تهران میباشـــنـد که
مخـازن و خطوط انتقـال آنهـا بـهعنوان منـابع بـالقوه آلودگی در
نظر گرفتهشـده اسـت .در نتیجه برای تعیین منشـأ آلودگی با
اسـتفاده از روش  ،GC-MSپیک نمونه چاههای آلوده با پیک
این چهار نوع بنزین موجود در پاالیشـگاه مقایسـه شـد .بررسـی
این تفاوتها مسـیر مناسـبی برای تفسـیر نتایج و بررسـی منشـأ
آلودگی ایجــاد میکنــد .بــهاینترتیــب کــه درصـــورتیکــه
کروماتوگرام یک نمونه نشاندهنده منشأ آلودگی از نوع بنزین
بـاشـــد ،میتوان بـا توجـه بـه ترکیبـات و مؤلفـههـای آن بنزین و
مقایســه با انواع بنزین موجود در منطقه منشــأ دقیقتر بنزین
را مشـخص نمود .زمانی که آالیندهها بهصـورت مخلوط باشـند
همپوشـــانی برخی از پیـکهـا در نتـایج کرومـاتوگرافی بـاعـت
سردرگمی خواهد شد .در ادامه با استفاده از نتایج روش GC-
 ،MSگروهبندی چاهها براساس نتایج تقطیر اصالح گردید.
بــــرای ایــــن کــــار در ابتــــدا چــــاههــــایی کــــه دارای
نمودارهـــای کرومـــاتوگرافی مشـــابه مـــیباشـــند در یـــک
گــروه قــرار داده شــدند و محــدوده هالــه آلــودگی ایــن
چــاههــا در نــرمافــزار  GISترســیم گردیــد .ســپس بــا
مقایســه ایــن گــروهبنــدی بــا گــروهبنــدی آنــالیز تقطیــر،
مرزهـــای هالــــههــــای تعیینشـــده در مرحلــــه قبــــل
اصـــالح گردیـــد (شـــکل -8ب) .بـــااینوجود برخـــی از
نمونــههــا کــه دارای منشــأ ترکیبــی مــیباشــند بــهطور
مشـــخص در یـــک گـــروه قـــرار نگرفتنـــد در نتیجـــه از
نســـبتهـــای ترکیبـــی و نمودارهـــای راداری اســـتفاده
گردید.
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شکل  - 7کروماتوگرام حاصل از  GC-MSنمونه چاههای  CWI165 ،CWO038و .CWO010
Fig. 7 -GC-MS chromatogram of CWO038, CWI165 and CWO010 wells samples
 -3-3-3نسبتهای تركیبی و نمودارهای راداری

در مواردی که یک نوع فرآورده یا آالینده از چندین منبع
مختلف (پاالیشگاههای مختلف) باشد ،یکی از بهترین روش-
های تعیین منشأ ترکیبات نفتی ،استفاده از نسبتهای ترکیبی
است (.)Chua et al. 2020, Brunswick et al. 2020
ترکیبات نفتی از منابع مختلف ،نسبتهای ترکیبی مشخصی
دارند که از طریق مقایسه میزان محاسبهشده این نسبتها در
هر نمونه با مقادیر مرجع هر منبع ،میتوان آنها را تعیین
منشأ نمود .شکل ( -8الف) نسبت ترکیبات نفتالن (،)Nap
متیل نفتالن ( ،)Met-Nap_1ایندن ( ،)Inتری متیل بنزن
( )m-b-3و تترا متیل بنزن ( )m-b-4نسبت به پارازایلین (p-
 )xرا در دیاگرامهای راداری چاههای  ،CWI007و CWI009
نشان میدهد .چاههایی با اجزا و نسبتهای ترکیبی یکسان و
الگوی راداری مشابه احتماالً دارای یک منشأ آلودگی میباشند
و میتوانند در یک گروه قرار گیرند .همانطور که در شکل (-8
الف) مشخص است این تمام نمونهها با بنزین تولیدشده و
خخیرهشده در پاالیشگاه تهران کامالً متفاوت است .نمودارهای
راداری منطقه موردمطالعه در برخی از موارد نشان از اختالط
محیطزیست و مهندسی آب
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مواد نفتی با منشأهای مختلف دارند .با استفاده از این نمودارها
و مقایسه گروهبندی آن با گروهبندی چاهها از طریق روشهای
تقطیر و  ،GC-MSمیتوان به گروهبندی مطمئنتری برای
تشخیص منشأ نشت در منطقه دستیافت .تمامی نمودارهای
راداری چاههای موجود در شکل ( -8الف) دارای الگو و نسبت-
های ترکیبی مشابه هم و منطبق بر نمودار راداری بنزین
پاالیشگاه شازند میباشند که نشاندهنده آلودگی این چاهها با
این نوع بنزین است.
با مقایسه شکلهای ( )6و ( )8مشاهده میشود که در روش
تقطیر محدوده وسیعی از منطقه در هاله شماره  3با ترکیب
غالب بنزین قرار دادهشده است .اما این روش قادر به تفکیک
انواع مختلف بنزین موجود در منطقه نیست .با بهکارگیری
روش  GC-MSو استفاده همزمان نمودارهای کروماتوگرافی و
راداری تفکیک انواع مختلف بنزین در محدوده مطالعاتی ممکن
گردید .در نتیجه در شکل ( )8هالههای شماره  4 ،3و 5
جایگزین هاله شماره  3در شکل ( )6شد .منشأ عمده آلودگی
هاله شماره  3میتواند نشت بنزین ،گازوئیل و کروسن از
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تلمبهخانه قدیمی ری و محدوده بارگیری باشد .نتایج
کروماتوگرافی و نمودارهای راداری در چاههای هاله شماره 4
حاکی از حضور مخلوط بنزین یورو  4و گازوئیل است .هاله
شماره  5مخلوطی از بنزین ،گازوئیل و کروسن است .موقعیت
نشت هاله شماره  4نزدیک به موقعیت نشت هاله شماره 5

میباشد ولی قدمت هاله شماره  5بیشتر از شماره  4است.
موقعیت نشت هاله شماره  5در سال  95بهطور کامل
بازرسیشده و محلهای نشت ترمیمشده است ولی ادامهدار
بودن نشت مواد نفتی از موقعیت نشت هاله شماره  4باعت
تغییر شکل هاله آلودگی شماره  5نیز شده است.

1
2

3
4
5
5

شکل  -8نمودارهای مقایسه بنزین چاههای آلوده  CWI043 ،CWI026 ،CWI022و  CWI007واقع در پاالیشگاه تهران با بنزین سوپر
و بنزین معمولی پاالیشگاه تهران ،بنزین پاالیشگاه شازند و بنزین اصفهان و نیز نقشه تفکیک هالهها بر اساس تحلیل نمودارهای
کروماتوگرافی و راداری
Fig. 8 Graphs indication comparison of gasoline from contaminated wells CWI022, CWI026, CWI043 and
CWI007 located in Tehran refinery with super gasoline and ordinary gasoline of Tehran refinery, gasoline of
Shazand refinery and gasoline of Isfahan and GIS maps of separation of plumes based on the analysis of
chromatogram and radar diagrams

محیطزیست و مهندسی آب
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شکل  -9نقشه هم ارزش تراز و جهت جریان آب زیرزمینی (الف -منطقهای و ب -محلی) در محدوده موردمطالعه
Fig. 9 Maps of water table and direction of groundwater flow (a- regional and b- local) in the study area
 -4-3-3بررسیهای هیدروژئولوژیکی

نقشه تراز بیانگر نحوه حرکت آبهای زیرزمینی از محلهای
تغذیه تا محل خروجی است و در بررسی مسائل مربوط به نحوه
انتقال آلودگی آب زیرزمینی بسیار حائز اهمیت میباشد .با
استفاده از پیزومترهای واقع در اطراف منطقه موردمطالعه که
زیر نظر سازمان آب منطقهای تهران میباشند اقدام به تهیه
نقشه تراز آب زیرزمینی ناحیهای شده است تا ابتدا یک دید
کلی از تراز و سیستم جریان آب زیرزمینی به دست آید .تراز
آب زیرزمینی از  1014 mدر شمال شرقی منطقه تا حدود
 998mدر مناطق جنوب و جنوب غربی میرسد (شکل -9
الف) .با وجود جریان منطقهای تقریباً شمالی  -جنوبی ،به دلیل
پمپاژ آب زیرزمینی چاههای کشاورزی ،صنعتی و شرب موجود
در غرب منطقه ،جریان آب زیرزمینی بهصورت محلی به سمت
غرب منحرف شده است که دلیل انتشار آلودگی نفتی به سمت
غرب میباشد (شکل  -9ب).
در ادامه نتایج این گروهبندیها با استفاده از شواهد
هیدروژئولوژیکی صحتسنجی گردید .نحوه گسترش آلودگی
و شکل هاله آلوده به میزان آلودگی ،سیستم جریان آب
محیطزیست و مهندسی آب
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زیرزمینی و مشخصات هیدروژئولوژیکی سیستم بستگی دارد.
بر اساس بررسیهای هیدروژئولوژیکی انجامشده در منطقه،
جهت جریان آب زیرزمینی از سمت شمال شرق ،به سمت
جنوب غرب و غرب میباشد .بنابراین در شرایط عادی امکان
انتقال آلودگی نفتی از نواحی شرقی به سمت غرب وجود دارد
ولی برعکس ،انتقال آلودگی از سمت غرب به سمت شرق
امکانپذیر نمیباشد .تغییر جهت جریان آب زیرزمینی در
منطقه مورد مطالعه که خود در اثر افزایش بهرهبرداری از چاه-
های واقع در بخش غربی منطقه و یا خشک شدن قناتهای
اطراف منطقه رخداده است ،باعت تغییر شکل و نامتقارن شدن
و حتی تغییر مکان هالهها در جهت جریان آب گردیده است.
به عالوه تقدم و تأخر نشت مواد نفتی از منابع آالینده بهویژه
در پاییندست جریان نیز از دالیل دیگر تغییر شکل هالههای
آلوده میباشد.
 -4-3هالههای آلودگی نفتی
با استفاده از نتایج آنالیزها ،انطباق نمودار هر چاه با یک فرآورده
خاص در نمودارهای تقطیری ( )Lebanov et al. 2020و قرار
Environment and Water Engineering
Vol. 7, No. 3, 2021

489

تفکیک هالههای آلودگی نفتی آب زیرزمینی

دادن چاهها با نتایج مشابه در یک گروه ،تأیید گروهبندی چاهها
بر اساس آنالیز  (Bayona et al. 2015) GC-MSو وجود و
همزمانی ترکیبات مشابه در نمودارهای راداری ( Brunswick
 )et al. 2020و با توجه به شرایط هیدروژئولوژیکی و بهویژه
جهت جریان آب زیرزمینی و نیز موقعیت منابع بالقوه آلودگی
در محدوده موردمطالعه ،منشأهای مختلف آلودگی در منطقه
تعیین و محدوده هر منطقه نشتی مرزبندی گردید (شکل .)10

برای این منظور چاههایی که دارای الگوهای مشابهی برای
نمودارهای تقطیر ،راداری و کروماتوگرافی بودند در یک گروه
قرار داده شدند (شکل -10الف) و بر این اساس  5هاله آلودگی
در منطقه شناسایی گردید (شکل -10ب) .مناطق نشت به
ترتیب از باالدست جریان آب زیرزمینی (شمال شرق محدوده)
مشخص گردیدند و پس از تعیین این مناطق و روبرداری و
ادامه تجسسها شواهد عینی نشت هم بهدست آمد.

شکل  -10الف -تعیین هالهها با استفاده از تشابه نمودارهای تقطیر ،کروماتوگرافی و راداری ،ب -موقعیت هالههای آلودگی در منابع آب
زیرزمینی منطقه
Fig. 10 a) Determination of Plumes using patterns similarity of distillation, gas chromatography and radar
diagrams, and b) Location of contaminated plums in groundwater resources of the study area

هاله آلودگی شماره  :1ترکیب شیمیایی این هاله آلودگی

هاله آلودگی شماره  :4این هاله حاوی مخلوط بنزین و

مطابق با فرآورده کروسن است.

گازوئیل است که ناشی از پوسیدگی خطوط انتقال این
فرآوردهها است.

هاله آلودگی شماره  :2فرآورده آالینده در این هاله آلودگی،
گازوئیل میباشد.
هاله آلودگی شماره  :3این هاله آلودگی ترکیبی از بنزین،
گازوئیل و کروسن است که نشاندهنده نشت همزمان این
فرآوردهها از خطوط انتقال میباشد.
محیطزیست و مهندسی آب
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هاله آلودگی شماره  :5منبع هاله شماره  5ترکیبی از بنزین،
گازوئیل و کروسن میباشد.
بر اساس نتایج حاصل از آنالیزها ،هاله آلودگی شماره  5مربوط
به نشتهای قدیمیتر بودهاند که گاها تحت تأثیر فعالیتهای
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تجزیه زیستی و غیره قرارگرفتهاند و برخی ترکیبات فرار مثل
تولوئن و بنزن کاهشیافته است .این هالهها همچنین در اثر
نشتهای جدیدتر و در نتیجه تشکیل و جایگزینی هالههای
جدید ،دچار تغییر شکل گردیدهاند .ولی بخش قابلتوجهی از
وسعت منطقه آلوده در شمال و مرکز منطقه آلوده ،احتماالً در
طی یک دهه اخیر آلودهشده است.

 -4نتیجهگیری
 -1نتایج استفاده از روش تقطیر برای تفکیک هالهها نشان داد
در مواردی که آلودگی از یک نوع فرآورده باشد ،روش تقطیر
میتواند سادهترین و کمهزینهترین روش شناسایی منشأ باشد.
همچنین کارایی این روش در باالدست جریان و در محدوده
شروع آلودگی که اختالط چندانی رخ نداده است بیشتر می-
باشد .اما در مناطقی که فرآوردههای مشابه در مجاورت هم
بهعنوان منابع بالقوه وجود دارند روش تقطیر بهتنهایی قادر به
تشخیص منشأ آلودگی نیست.
 -2در این پژوهش با استفاده از نتایج و منحنیهای روش
تقطیر نوع و منشأ آلودگی تعداد اندکی از چاهها در شمال شرق
منطقه و باالدست جریان آب زیرزمینی بهدقت تشخیص داده
شد و چاههای موجود در منطقه طبقهبندی گردیدند .ولی
 LNAPLموجود در اکثریت چاههای منطقه با هی کدام از
فرآوردهها انطباق نداشتند و نشاندهنده مخلوطی از فرآوردهها
بودند.
 -3در روش  GC-MSدر مواقعی که آلودگی تک فرآورده
باشد ،از پیکهای شاخص در نمونههای استاندارد بنزین
معمولی و سوپر پاالیشگاه و بنزین اصفهان و بنزین خط اهواز-

شازند برای ترسیم هاله آلودگی و تفکیک بنزینها میتوان
استفاده کرد.
 -4زمانیکه فرآوردهها بهصورت مخلوط بودند همپوشانی
برخی از پیکها در نتایج کروماتوگرافی باعت سردرگمی می-
شود .با استفاده نسبتهای ترکیبی تفکیک انواع فراوردهها نیز
میسر میشود.
 -5تغییر جهت جریان آب زیرزمینی در منطقه موردمطالعه
که خود در اثر افزایش بهرهبرداری از چاههای واقع در بخش
غربی منطقه و یا خشک شدن قناتهای اطراف منطقه رخداده
است ،باعت تغییر شکل و در مواردی تغییر مکان هالهها در
جهت جریان آب گردیده است.
 -6بر اساس نتایج این پژوهش ،با توجه قدمت بسیار طوالنی
و پیچیدگی شرایط منطقه هرقدر میزان اختالط آلودگی از
منابع مختلف از شرق به سمت غرب منطقه (در راستای جریان
آب زیرزمینی) بیشتر میشود ،استفاده از یک روش بهتنهایی
نمیتواند اطالعات کافی برای شناسایی منشأ آلودگی را ارائه
کند.
سپاسگزاری
از همکاری و حمایت پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد
دانشگاهی و شرکتهای موجود در منطقه مورد مطالعه برای
انجام این پژوهش قدردانی میگردد.
نحوه دسترسی به دادهها
دادههای تولید شده یا آنالیز شده در این پژوهش در
پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی و اداره محیط
زیست پاالیشگاه تهران قابل دسترسی می باشد.
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Abstract
Due to the high volume of oil activities, there is a possibility of groundwater oil pollution, which
requires extensive source identification, remediation, management and monitoring. In Rey industrial
area, despite widespread oil pollution, the source identification of groundwater oil pollution has not
been carried out before the present study, and previous studies were limited to exploration and
extraction of petroleum products. The purpose of this study was to determine and separate the sources
of oil spills to groundwater in the Rey industrial area. For this purpose, subsurface geology and
hydrogeology of the region were studied by digging exploratory wells and data analyzing, and a
conceptual model of the region was prepared. Then, all potential sources of pollutants and monitoring
wells in the area were sampled and distillation and gas chromatography-mass spectrometry and
hydrogeological analyzes were performed. Based on the results of this study, five main contaminated
plumes were identified. The research results show that if the contamination is single product, the
distillation method is the fastest and cheaper method of identifying and separating the plumes of
contamination. When the contamination is a combination of different compounds, the use of gas-mass
chromatography analysis and different ratios of the compounds along with hydrogeological analyzes is
required. The main leaks in the study area were from the transmission lines of petroleum products buried
in the underground, which usually transport petroleum products with high pressure.
Keywords: Groundwater; Contamination Plumes Separation; Distillation Analysis; GC-MS; Oil
Pollution
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