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چکيده
خوردگی و رسوبگذاری در لوله های آب شرب از عوامل مهم تأثیرگذار در کیفیت آب و ایجاد اختالالت بهداشتی و مشکالت اقتصادی
است .هدف این مطالعه ارزیابی این پدیدهها در یك شبکه آب دارای لولههای آزبست-سیمان با استفاده از شاخصهای
خورندگی میباشد .شبکه آب شهر خوی به عنوان پایلوت انتخاب و نمونهها از شیرهای برداشت عمومی به حجم  2-3لیتر به روش استاندارد
متد برداشت و آنالیز شد .پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری با استفاده از شاخصهای النژلیه ،رایزنر ،تهاجمی ،پوکوریوس و الرسون و با
اندازهگیری پارامترهای فیزیکی ،شیمیایی و میکروبی آب بررسی شد .مقادیر شاخصهای النژلیه ،رایزنر ،پوکوریوس ،تهاجمی و الرسون در
فصل سرد به ترتیب برابر  0/3 ±0/2 ،22 ±0/2 ، 8/5±0/2 ،8±0/3 ،-0/4 ±0/2و در فصل گرم ±0/2 ،9/2±0/22 ،7/8±0/3 ، -0/22 ±0/25
22/2و  0/27 ±0/08بهدست آمد .بر اساس اندیسهای النژلیه ،رایزنر و پوکوریوس ،آب شرب شهر زیراشباع بوده و خورنده است .آزمون
آماری  paired samples t testنشان داد که در دو فصل گرم و سرد سال اندیسهای النژلیه ،رایزنر و پوکوریوس اختالف معنیداری دارند
( .)P.value >0/000نتایج بیانگر نامتعادل بودن کیفیت شیمیایی آب است که میتواند سبب خوردگی درسیستم توزیع آب شود .چون
خوردگی در لولههای آزبست-سیمان از لحاظ بهداشتی حائز اهمیت است ،بنابراین انجام اقدامات الزم جهت متعادل سازی کیفیت آب قبل از
ورود به شبکه و جایگزینی لولهها جهت حفظ سالمتی مردم ضروری است.

كليد واژه :اندیس خوردگی ،آزبست سیمان ،اثرات بهداشتی
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 -5مقدمه
کیفیت فیزیکی-شیمیایی ،میکروبی ،نوع و درجه
رسوبگذاری ترکیبات آب و خورندگی منابع آب
زیرزمینی دارای اهمیت ویژهای در تعیین مناسب بودن آن
جهت مصارف عمومی و صنعتی میباشد [ .]2-2آبهای
خورنده عالوه بر ایجاد خوردگی در لولهها و ضررهای
اقتصادی باعث تغییر کیفیت آب و آلودگی ثانویه در

شکل  :2موقعیت جغرافیایی و نقشه شبکه توزیع آب شرب

شبکههای توزیع میشود که این امر عالوه بر آلودگی

شهر خوی

میکروبی و افزایش غلظت فلزاتی چون آهن ،روی ،مس،
منگنز ،سرب ،سلنیوم و آرسنیك در آب و به خطر انداختن
سالمتی مردم ،با تغییر بو و مزه و رنگ آب باعث اعتراض و
شکایات مصرفکنندگان میشود [ .]6-3شهر خوی در
موقعیت جغرافیائی  44درجه و  28دقیقه طول جغرافیایی و
 38درجه و  56دقیقه عرض جغرافیایی و در رقوم ارتفاعی
حدود  2230تا  2280متری از سطح دریا و در شمال دریاچه
ارومیه واقع شده است (شکل .)2منبع تامین آب شرب این
شهر از آب زیرزمینی و از طریق  28حلقه چاه و بدون
اصالح خصوصیات شیمیایی آب و تنها از طریق گندزدایی
وارد شبکه توزیع میگردد که این موضوع میتواند
مشکالت مربوط به خورندگی و رسوبگذاری را در لوله-
های آب در پی داشته باشد .لولههای مورد استفاده در
شبکه توزیع این شهر از نوع آزبست سیمان و پلیاتیلنی می
باشد .خوردگی در لولههای آزبست سیمان بهویژه توسط
ترکیباتی همچون سولفات و کلراید با متالشی کردن سیمان
میتواند ورود فیبرهای آزبست به آب را تشدید نماید.
شواهد محکمی از خطرات بهداشتی ناشی از بلع
فیبرهایآزبست در دست نیست .با این حال در استاندارد
ملی ایران 7 ،میلیون فیبر در لیتر بهعنوان حداکثر مجاز
توصیه شده است [ .]7در مطالعهای در کانادا تعداد فیبر
آزبست در نمونههای آب در یك شبکه دارای لولههای
آزبست سیمان تا  2000میلیون فیبر در لیتر گزارش شده
است [ .]8این فیبرها میتوانند از طریق دوش آب و سیستم
تهویه مطبوع به هوا منتشر شود .آزبست یکی از ترکیبات
شناخته شده سرطانزای انسانی از طریق استنشاق است [.]9

عوامل شیمیایی گوناگونی همچون  ،pHقلیائیت ،سختی
کلیسم ،کل جامدات محلول ،گازهای محلول (اکسیژن،
دیاکسید کربن ،سولفید هیدروژن) ،کلر باقیمانده ،کلراید
و سولفات روی در خوردگی مؤثر هستند [ .]23-20در
های اسیدی،

pH

آب دارای خاصیت خورندگی است و در pH

های بیشتر از  7با افزایش غلظت کربنات کلسیم در آب،
آب خاصیت رسوبگذاری داشته و شرایط برای حفاظت
لولهها فراهم میگردد .بهطورکلی هر چه مقدار جامدات
محلول آب بیشتر باشد پتانسیل خورندگی آب افزایش
مییابد [ .]24-23تأثیر نمكهای محلول در خاصیت
خورندگی آب به نوع و غلظت آنها بستگی دارد ،حضور
یونهای کلرور و سولفات سبب تشدید خورندگی و
یونهایی نظیر کربنات ،بیکربنات و کلسیم سبب کاهش
خورندگی میشوند [ .]28-25،20اکسیژن اغلب به عنوان
خورندهترین ترکیب در شیمی آب مطرح است.
دیاکسیدکربن به دلیل ایجاد اسیدکربنیك و در نتیجه
کاهش  ،pHسبب تشدید خورندگی میشود .کلر به عنوان
یك ماده گندزدایی متداول جهت کنترل رشد
میکروارگانسیمها ،باعث افزایش خوردگی میشود [،22،24
 .]20-29افزایش درجه حرارت آب نیز میتواند سبب
تشدید خوردگی شود [.]22
یکی از روشهای غیرمستقیم اندازهگیری و تشخیص ساده
خورندگی و بررسی تمایل آب به رسوبگذاری ،کاربرد
اندیسهای خورندگی میباشد .ارزیابی دقت اندیسها بر
اساس توانایی آنها در مشخص کردن شرایط زیر اشباع،

ارزیابی همبستگی بین شاخصهای خورندگی و رسوبگذاری

اشباع یا فوق اشباع آب بر حسب کربنات کلسیم است
[ .]26مطالعات مختلف نشان داده که در راستای تصمیم
گیری جامع و دقیقتر ،بهتر است شاخصهای خورندگی
بهصورت همزمان مورد ارزیابی قرار گیرد .بهعنوان مثال،
مطالعه انجام گرفته توسط تیموری و همکاران ( )2392نشان
میدهد که استفاده از دو شاخص خورندگی النژلیه و رایزنر
بهطور همزمان در ارزیابی پتانسیل خورندگی و
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 -1مواد و روشها
تعداد و محلهای نمونهبرداری در شبکه توزیع بر اساس
تراکم جمعیت تحت پوشش ،نوع لولهها و با استفاده از نقشه
آبرسانی شهر و همچنین پس از انجام مشاوره علمی و
آماری انتخاب گردید .در شکل ( )2نقاط نمونهبرداری
آورده شده است .جهت محاسبه اندیسهای خورندگی
2

2

Z S

رسوبگذاری در مخزن ذخیره و شبکه توزیع آب نتایج

براساس فرمول آماری

قابل دقیقتری ارائه میدهد [ .]22عوضپور و همکاران

تکرار نمونهبرداری از هر مکان در دو فصل مختلف سرد و

( )2387نشان دادند که در منابع آب شهرستان ایالم شاخص

گرم سال (زمستان و تابستان) ،تعداد نهایی نمونه ها به 75

اشباع النژلیه دارای مقادیر منفی و کمتر از صفر و آب

نمونه رسید .نمونهها از شبکه توزیع مطابق دستورالعملهای

نسبت به کربنات کلسیم در شرایط غیر اشباع بوده و تمایل به

مذکور در کتاب مرجع روشهای استاندارد آزمایش آب و

خوردگی در جدار لولهها را دارد که با استفاده از شاخص

فاضالب به حجم  2-3لیتر برداشت و مورد آنالیز قرار

رایزنر و اندیس خوردگی ،خورنده بودن آب تایید شد [.]23

گرفت.

d2

= Nو با لحاظ نمودن

از آنجایی که شاخص اشباع النژلیه فقط برای کنترل
رسوب کلسیم در سیستم های با کل جامدات محلول کم و
در دماهای نه چندان باال صادق هست ،بنابراین این شاخص
به تنهایی برای تعیین پتانسیل خورندگی آب قابل اعتماد
نخواهد بود [ .]20همچنین از آنجاییکه اندیس
پوکوریوس تنها برای آبهای دارای  pHبزرگتر از ،8
دارای دقت کافی میباشد و تنها در این حالت از اندیس
رایزنر و النژلیه دقیقتر است ،بنابراین محاسبة اندیس
پوکوریوس به تنهایی برای نتیجهگیری در مورد خورندگی
نمونهها از دقت کافی برخوردار نبوده و رضایت بخش
نمیباشد [ .]24بنابراین هدف اصلی این مطالعه تعیین شرایط
آب از نظر تمایل به خورندگی یا رسوبگذاری در شبکه
توزیع آب و بررسی اثر درجه حرارت آب در دو فصل سرد
و گرم بر روی این پدیدههای شیمیایی بود .همچنین نتایج
حاصل از شاخصهای مختلف خورندگی با همدیگر مقایسه
شد و اثر خصوصیات مختلف فیزیکی ،شیمیایی و میکروبی
آب بر روی این شاخصها مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.

شکل :2نقاط نمونه برداری از شبکه توزیع آب شرب

جهت محاسبه اندیسهای خورندگی ،پارامترهای کیفی آب
از قبیل درجه حرارت ،هدایت الکتریکی ،کل جامدات
محلول ،pH ،اکسیژن محلول ،سختی کلسیم ،قلیائیت ،کلرور
و سولفات در نمونههای آب مورد سنجش قرار گرفت .برای
اندازه گیری جامدات محلول از روش وزنسنجی و برای
تعیین سختی ،قلیائیت وکلراید از روش تیتراسیون استفاده
شد .اندازه گیری غلظت یون سولفات با روش کدورت
سنجی در طولموج  420نانومتر و با کمك دستگاه
اسپکتروفتومتر  DR2200انجام گرفت .اندازهگیری کلر
باقی مانده و  pHبا بهرهگیری از کیت آزمایشگاهی و نیز
درجه حرارت آب در محل نمونه برداری انجام شد.

فصلنامهی کاربرد شیمی در محیط زیست ،سال چهارم ،شماره  ،25تابستان 2392

26

جدول  -2تفسیر اندیسهای النژلیه ،تهاجمی ،الرسونوپوکوریوس
انديس تهاجمي

انديس النژليه
تفسیر اندیس

مقدار اندیس

رسوبگذار

LI > 0

متعادل

LI = 0

خورنده

LI < 0

تفسیر اندیس

انديس الرسون

مقدار اندیس

تفسیر اندیس

مقدار اندیس

تفسیر اندیس

مقدار اندیس

AI > 22

خورندگی کم

LaI < 0/5

رسوبگذار

PI < 6

AI = 20-22

خورندگی متوسط

LaI = 0/5-2

خورنده

PI > 6

AI < 20

خورندگی زیاد

LaI > 2

متعادل

PI = 6

خورندگی
کم
خورندگی متوسط

انديس پوكوريوس

خورندگی
زیاد

جدول  -2تفسیر اندیس رایزنر
تفسير انديس

مقدار انديس

آب رسوبدهی زیادی دارد

<4

آب نسبتاً رسوبده میباشد و کمی خورنده است

5–6

آب نه خاصیت خورندگی دارد و نه رسوبدهی (مشکل وجود ندارد)

6 – 6/5

آب خاصیت خورندگی دارد و رسوبدهی کم میباشد

6 /5 – 7

آب خاصیت خورندگی داشته و رسوبدهی کم است (آب خورنده است)

>8

روابط مورد استفاده برای محاسبه اندیسهای خورندگی

است .با توجه به اینکه اندیس  RIکاربرد بیشتری در

4

محاسبات و بررسی پدیده خوردگی و رسوبگذاری آب

،LI=pH-pHS

دارد تفسیر این اندیس با جزئیات بیشتری در جدول ()2

) PI=2pHS-pHeq ،AI=pH+log[(A)(H ،RI=2(pHS-pHو

آورده شده است .در این مطالعه نمونهها از نظر آلودگی

pHS ،LI

میکروبی به وسیله شاخصهای میکروبی کلیفرم کل

( pHآب در حالت اشباع از کربنات کلسیم) به صورت

وگرماپای و همچنین شمارش بشقابی باکتریهای

) pHS=(9.3+A+B)-(C-Dمحاسبه میشود که در این

هتروتروفیك ) (HPCبا روش استاندارد بررسی شدند .جهت

فرمول :A ،جامدات محلول آب :B ،درجه حرارت آب:C ،

تعیین  HPCنمونهها ،آب مورد نظر ابتدا تا رقت  0/002رقیق

سختی کلسیم و  :Dقلیائیت میباشد .در فرمول اندیس

سازی شد .برای کشت نمونهها از محیط کشت

النژلیه ،)LI( 2رایزنر ،)RI( 2تهاجمی ،)AI( 3پوکوریوس
( )PIوالرسون

5

( ]25[ )Laبهترتیب

] LaI=2[SO42-] +[Cl-]/[HCO3-بودند .در اندیس

خورندگی  AIمنظور از  ،Aقلیائیت کل و در فرمول
،pHeq

،PI

آب در حالت تعادل بوده و از رابطه

R2Aagar

استفاده شده و برای کشت نمونهها مقدار  0/2سیسی از
نمونههای رقیق شده روی محیط کشت و در کنار شعله کشت

 pHeq=1.465log(T-Alk)+4.54محاسبه می شود [،22

داده شده و در دمای  35درجه سانتیگراد به مدت سه روز

 ]22در جدول ( )2تفسیر اندیسهای محاسبه شده آورده شده

انکوبه و شمارش شدند و(MPN (Most Probable Number

با بهرهگیری از کشت میکروبی توأم با مراحل احتمالی و
1- Langelier Index
2- Ryzener Index
3-Aggressiveness Index
4- Puckorius Index
5- Larson Index

تأییدی و تکمیلی مورد سنجش قرار گرفت .تعیین کلیفرم با
توجه به نوع آبهای مورد بررسی که آبهای شرب

27

ارزیابی همبستگی بین شاخصهای خورندگی و رسوبگذاری

میباشد با استفاده از روش  20لوله ای انجام گرفت .تمام

خوردگی کاهش مییابد [ .]9قلیائیت اثر معکوس بر روی

مواد شیمیایی مورد استفاده در آزمایشهای شیمیایی

میزان خوردگی دارد و در قلیائیتهای بیش از  60میلیگرم

ومیکروبی ساخت شرکت  Mercآلمان بود .در نهایت

در لیتر سرعت خوردگی کاهش مییابد [ .]28نتایج نشان

Microsoft

میدهد که قلیائیت در آب شبکه مورد مطالعه نسبتاً باالست

دادههای جمع آوری شده ازطریق نرمافزارهای

 Office Excellو  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

که میتواند نقش مفیدی در جلوگیری از خوردگی لولهها
داشته باشد .میانگین کلر باقیمانده در شبکه آب شرب

 -9يافتهها و بحث

شهرستان خوی در فصل سرد و گرم سال به ترتیب ±0/22
 0/42و  0/5 ±0/24میلیگرم در لیتر میباشد .میانگین

در جدول ( )3خالصه نتایج آماری مقادیر پارامترهای

کلیفرم کل  66درصد نمونه ها در فصل سرد و میانگین

اندازهگیری شده در نمونههای برداشت شده از شبکه توزیع

کلیفرم کل 60درصد نمونهها در فصل گرم سال کمتر از 2/2

آب شرب در دو فصل گرم و سرد سال ارائه شده است.

بود و همچنین میزان کلیفرم گرماپای نمونههای مورد بررسی

پارامترهای انتخاب شده بر اساس معیارهای الزم در محاسبه

در هر دو فصل  0در  200میلیلیتر نمونه گزارش شد.

شاخصهای خوردگی و رسوبگذاری بوده است .نتایج

میانگین  HPCنمونههای آب بررسی شده شهر خوی در دو

نشان میدهد که اکثر پارامترها در محدوده مقادیر مطلوب بر

فصل سرد و گرم سال به ترتیب  26±24و (26±42 )cfu/ml

اساس استاندارد ملی قرار دارند .اما میانگین دمای آب در

بود .نتایج حاصل از محاسبات انجام شده برای شاخص های

فصل گرم سال حدود  2برابر فصل سرد میباشد که این

النژلیه ،رایزنر ،پوکوریوس ،تهاجمی و الرسون در جدول

موضوع میتواند بر میزان انحالل و رسوبگذاری ترکیبات

( )4ارائه شده است .تمامی شاخصها بهغیر از شاخص

تأثیر قابل توجهی داشته باشد .مطالعات نشان میدهد که در

نشان میدهد که آب خورنده است .در فصل سرد تمامی 70

فصول سرد مصرف کنندگان شکایت کمتری به طعم و مزه

نمونه ( 200درصد) و در فصل گرم  44نمونه ( 63درصد)

و رنگ آب دارند که نشان دهنده پایین بودن فعل و انفعاالت

آنالیز شده شهر خوی ،مقدار اندیس النژلیه کمتر از صفر

شیمایی در آب سرد می باشد .پنج فاکتور کلیدی که بر روی

بود .بر اساس میانگین نتایج این اندیس ،آب شرب شهرستان

میزان خوردگی تأثیر دارند میتوانند با درجه حرارت تغییر

خوی زیر اشباع بوده و تجزیه  CaCO3به کاتیون و آنیون

یابند که شامل فعالیتهای بیولوژیکی ،حاللیت اکسیژن

مربوطه انتظار میرود .بنابراین بر اساس این اندیس آب

محلول ،خصوصیات فیزیکی آب مانند ویسکوزیته ،سرعت

دارای خاصیت خورندگی میباشد .همچنین در همة

اکسیداسیون ترکیبات لوله و خصوصیات ترمودینامیکی

نمونههای آنالیز شده مقدار اندیس رایزنر بیشتر از 7

رسوبات ناشی از خوردگی میباشند .اکسیژن محلول نیز بر

میباشد ،بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد که آب این

روی سرعت اکسیداسیون و در نتیجه سرعت خوردگی،

نمونهها دارای پتانسیل خورندگی میباشد که این خود

غلظت و خصوصیات رسوبات تأثیر دارد .هرچه غلظت

دلیلی بر خورنده بودن آب شرب شهرستان خوی میتواند

اکسیژن محلول بیشتر باشد ،سرعت خوردگی بیشتر

باشد.

خواهد بود [ .]27متوسط  pHآب در نمونههای بهدست آمده
از شبکه باالتر از  7/5می باشد و افزایش  pHآب از  7تا 9
میتواند سرعت خوردگی را در لولههای آهنی افزایش دهد.
اما برعکس در لولههای سیمانی در باالتر از  8/5سرعت

AI
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جدول  -3آنالیز آماری پارامترهای اندازهگیری شده در نمونه های مورد بررسی در دو فصل گرم و سرد سال
پارامترها

فصل گرم سال

فصل سرد سال
حداکثر

حداقل

میانگین

انحراف معیار

حداکثر

حداقل

میانگین

انحراف معیار

دما

23

4 /7

20/9

2 /7

28

26

22/8

3 /9

pH

7 /7

7 /3

7 /5

0 /2

7 /8

7 /2

7 /5

0 /2

اکسیژن محلول

5 /4

3 /7

4 /2

0 /3

4 /6

2 /2

3 /9

0 /5

هدایت الکتریکی

653

595

620

25/6

674

563

599/7

32/2

کل جامدات محلول

457/2

426/5

434/2

20/9

472/8

394/2

429/8

22/4

سختی کل

332

232

288/6

26/2

352

280

329/5

27/6

سختی کلسیم

220

220

267/8

27/5

280

226

242/6

26/8

قلیائیت فنل فتالئین

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

قلیائیت متیل اورانژ

340

222

270/7

23/5

320

246

277/2

29/5

سولفات

62/3

20/6

32

23/8

63/6

24/8

35/2

23/7

کلرور

53/5

3

25/6

8 /8

27/9

5 /4

22/2

2 /9

کلر باقیمانده

0 /7

0

0/42

0/22

0 /8

0

0 /5

0/24

)HPC) cfu/ml

60

0

25/5

24/5

60

0

25/6

22

MPN/100ml

2 /2

< 2 /2

-

-

2 /2

< 2 /2

-

-

جدول  -4حداکثر ،حداقل ،میانگین و انحراف معیار شاخص های محاسبه شده
فصل گرم

فصل سرد
پارامترها
حداکثر

حداقل

میانگین

انحراف معیار

حداکثر

حداقل

میانگین

انحراف معیار

شاخص النژلیه

- 0 /2

- 0 /8

- 0 /4

0 /2

0224

- 0 /5

-0/22

0/25

شاخص رایزنر

9

7 /8

8

0 /3

8 /4

7 /3

7 /8

0 /3

شاخص پوکوریوس

9

8

8 /5

0 /2

9 /7

8 /7

9 /2

0/22

شاخص تهاجمی

22/44

22/85

22

0/26

22/4

22/7

22/2

0 /2

شاخص الرسون

0/74

0/24

0 /3

0 /2

0/46

0/23

0/27

0/08

نتایج آزمون  paired samples testبین نمونههای فصل سرد و

( )3نیز وضعیت اندیسهای محاسبه شده در نمونههای مورد

گرم در مورد اندیسهای خورندگی در جدول ( )5آورده

بررسی نسبت به خط تعادل برای نمونههای آب شرب را نشان

شده است .نتایج نشان دهنده معنیدار نبودن تفاوت در مقادیر

میدهد.

اندیسهای  AIو  LaIدر فصول سرد و گرم میباشد .شکل

29

ارزیابی همبستگی بین شاخصهای خورندگی و رسوبگذاری
جدول  -5نتایج آزمون  paired samples testبر روی نمونههای فصول سرد و گرم آب شبکه
اندیس النژلیه

P.value>0/000

اندیس رایزنر

P.value>0/000

اندیس تهاجمی (خوردگی)

P.value =0/83

اندیس پوکوریوس
اندیس الرسون

P.value >0/000
P.value = 0/797

شکل  :3وضعیت اندیسهای محاسبه شده در نمونههای مورد بررسی نسبت به خطوط تعادل

با استفاده از  ArcGISنحوه پراکنش شاخص خوردگی

محقق گزارش کرده است که بر اساس شاخص رایزنر نیز

النژلیه و ارتباط آن با میزان قلیائیت و  pHآب مورد مطالعه

آب این شهر در ردیف آبهای خورنده قرار

قرار گرفته که نتایج آن در شکل ( )4بر روی نمونههای

میگیرد [ .]29که با نتایج گزارش شده مطالعه حاضر نیز

بررسی شده در فصول گرم و سرد نشان داده شده است .در

مطابقت دارد.

شکلهای مربوط به شاخص خورندگی نقاط کمرنگتر
(مقادیر منفی) آب دارای خاصیت خورندگی باال و در نقاط
پررنگتر (مقادیر باالی صفر) آب دارای خاصیت
رسوبگذاری است .نتایج نشان میدهد که توزیع مکانی
میزان شاخص خورندگی  LIدر دو فصل سرد و گرم کامالً
متفاوت است که در فصل سرد همپوشانی خوبی با مقادیر
 pHباال و قلیائیت باال دارد .اما در فصل گرم در نقاطی که
خورندگی زیاد است مقادیر  pHنیز پایینتر است .مطالعه
انجام شده توسط رعیتی در سال  2387در شاهرود نشان می
دهد که بر اساس شاخص اشباع النژلیه  57درصد آب این
شهرستان کمی خورنده و بقیه آن بسیار خورنده است .این
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فصل گرم

فصل سرد

شکل  :4پهنهبندی میزان اندیس النژلیه ( )LIو مقدار قلیائیت ( )Alkalinityو  pHآب در نمونه های بررسی شده در فصل سرد و گرم سال

با توجه به میانگین اندیس خوردگی تهاجمی بهدست آمده

آن قسمتهایی از شبکه که از لولههای گالوانیزه استفاده

از آنالیز نمونههای مورد بررسی و با توجه به این که 70

میشود ،اندیس مناسبی نیست [ .]24در این شرایط اگر

درصد نمونههای آب شرب شهرستان خوی در فصل سرد و

مقدار اندیس خوردگی بزرگتر از  22باشد ،ممکن است

 80درصد نمونهها در فصل گرم دارای خاصیت خورندگی

فقط لولههای آزبست سیمانی شبکههای توزیع اصلی دچار

کم بوده میتوان نتیجه گرفت که آب شرب شهرستان خوی

خوردگی نشوند در صورتیکه شرایط پارامترهای کیفی آب

بر اساس این اندیس دارای خاصیت خورندگی کم میباشد.

ممکن است بهگونهای باشد که در خوردگی داخلی

الزم به توضیح است که این اندیس فقط مخصوص لولههای

لولههای گالوانیزه مؤثر باشد.

آزبست سیمانی در شبکه توزیع اصلی میباشد بنابراین برای

22

ارزیابی همبستگی بین شاخصهای خورندگی و رسوبگذاری

با توجه به میانگین اندیس پوکوریوس بهدست آمده از

ای که در سال  2389توسط جعفری و همکارانش در

آنالیز نمونههای مورد بررسی و با مقایسه مقدار این اندیس

خصوص بررسی سالمت آب شرب شهر انزلی از نظر

با مقدار تعادلی آن ،میتوان نتیجه گرفت که آب شرب

پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری با استفاده از اندیسهای

شهرستان خوی دارای خاصیت خورندگی میباشد .با توجه

خورندگی انجام گرفت ،شاخصهای النژلیه ،رایزنر و

به میانگین اندیس الرسون بهدست آمده از آنالیز نمونههای

پوکوریوس بیانگر خورندگی زیاد آب بوده در حالیکه

مورد بررسی و با مقایسه مقدار این اندیس با مقدار تعادلی

شاخص تهاجمی نشاندهنده خورندگی کم در شبکه بود

آن ،میتوان نتیجه گرفت که آب شرب شهرستان خوی در

[ .]30نتایج این مطالعه با مطالعه موجود از این نظر که نتایج

دو فصل گرم و سرد دارای خاصیت خورندگی کم

اندیس تهاجمی کمی متفاوت با دیگر اندیسها

میباشد.

میباشد ،همخوانی دارد .در مطالعهای دیگر که در سال

بررسی انجام گرفته توسط غنیزاده و همکارانش در مورد

 2389توسط مختاری و همکارانش در خصوص ارزیابی

شاخصهای خورندگی و رسوبگذاری در شبکه آب

وضعیت خورندگی و رسوبگذاری شبکه توزیع آب

شرب  9مرکز نظامی که همه از نوع منابع آب زیرزمینی

آشامیدنی شهر اردبیل با استفاده از شاخصهای النژلیه و

بودند ،نشان میدهد که آب آشامیدنی مورد استفاده در این

رایزنر انجام گرفت ،مشخص گردید نتایج این دو اندیس تا

مراکز از نظر کیفیت شیمیایی متعادل نبوده و دارای

حدود زیادی (نه بهطور صد در صد) با هم یکسان می باشد

خوردگی و رسوبگذاری میباشد بهطوریکه از میان

[ ]32که در مطالعه موجود نیز به این صورت میباشد.

مراکز مورد مطالعه 3 ،مرکز دارای آب خورنده و  6مرکز

جدول ( )6نیز نشان میدهد که فقط ارتباط بین شاخصهای

دارای آب با خاصیت رسوبگذاری بودند .متعادل نبودن

رایزنر در فصول گرم سال با میزان باکتریهای هتروتروف

کیفیت شیمیایی آب در مطالعه حاضر نیز که منبع آب

معنی دار است ،اما رابطه خطی بین این شاخص و میزان

شرب ،آب زیرزمینی است مطابقت دارد .همچنین در مطالعه

 HPCبسیار ضعیف است.

جدول  -6نتایج آنالیز همبستگی پیرسون شاخصهای خوردگی با میزان باکتریهای هتروتروف
انديس

انديس

انديس

انديس

انديس

تهاجمي

پوكوريوس

الرسون

رايزنر

النژليه

0/28

-0/295

-0/026

-0/285

0/257

0/302

0/085

0/882

0/288

0/368

)Sig. )2-tailed

0/323

-0/009

0/044

-0/334

0/328

Pearson Correlation

0/058

0/958

0/802

0/050

0/063

فصل

آناليز اماری
Pearson Correlation

فصل سرد
HPC

فصل گرم

 -4نتيجهگيری

)Sig. )2-tailed

مناسبی جهت متعادلسازی کیفیت آب در این منطقه انجام

محاسبه شاخصهای خورندگی در شبکه آب شرب این

گیرد تا ازآسیبهای اقتصادی آن جلوگیری گردد .پایش

شهر نشان میدهد که کیفیت شیمیایی آب غیرمتعادل بوده

کیفیت شیمیایی آب و کنترل تعادل آن میتواند منجر به

که باعث خوردگی در سیستمهای آبرسانی و سایر

افزایش عمر مفید تأسیسات آبرسانی شده و احتمال نشت

تاسیسات خواهد شد .به همین منظور الزم است برنامه ریزی

و هدر رفت آب را کاهش دهد .این الزامات در کشورهای
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 از.کم آب نظیر ایران از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است
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نشان

مشابه
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و

مطالعه

این

نتایج

میدهد که بررسی کیفیت آب و تعیین پتانسیل خورندگی
آن در هر شبکه توزیع برای جلوگیری از صدمات اقتصادی
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