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Email:ederikvand@yahoo.com 
 

 چکيده

خوردگي يك واكنش فيزيكي شيميايي بين يك ماده و محيط اطراف آن است كه به تغيير خواص آن هدف: 

نند و ها را در خود حل مي ك ماده منجر  مي گردد. آبهاي خورنده با حمله به جدار داخلي لوله،  موادلوله

مي آورند. زيانهاي اقتصادي، تشكيل محصوالت جانبي آبهاي خورنده، بروز مشكالت عديده اي را بوجود 

مشكالت مزه، بو، رنگ و ايجاد لكه، افزايش كدورت از مهمترين مشكالت مربوط به خورندگي است. يكي از 

وردگي كاربرد انديس هاي خوردگي )النژليه، رايزنر و روشهاي ساده بررسي تمايل آب به رسوب گذاري يا خ

 تهاجمي( است. 

منبع  11اين مطالعه بر روي پارامترهاي كيفي آب و نيز پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري  روش بررسي: 

تامين آب روستاهاي تحت پوشش شركت آب و فاضالب روستايي شهرستان مسجدسليمان انجام گرفته است. 

نيز شاخصهاي  با روشهاي استاندارد وTD دما،  قليائيت، سختي كلسيم و، PHپارامترهاي در اين بررسي 

با استفاده از فرمولها و نمودارها تعيين  AI) و تهاجمي) (RSI)،  رايزنر(LSI)النژليهخورندگي شامل شاخص 

 گرديدند. 

ميايي آب روستاهاي تحت شي ها نشان داد كه اغلب پارامترهاي مربوط به كيفيت نتايج آزمايش یافته ها: 

شهرستان مسجدسليمان در محدوده استاندارد ملي بود. ميانگين براي شاخص النژليه به ترتيب  پوشش آبفا

مي باشد. محاسبات انجام شده براي شاخص  6/8مي باشد. همچنين براي شاخص رايزنر به ترتيب  11/0

 مي باشد.  11/11شاخص تهاجمي برابر تهاجمي نشان مي دهد كه ميانگين و انحراف معيار براي 

: بررسي انديس هاي خوردگي نشان دادند كه آب شرب روستاهاي تحت پوشش آبفا شهرستان نتيجه گيري

مسجدسليمان بر اساس شاخص النژليه در پاره اي از منابع تامين آب تمايل به انحالل كربنات كلسيم و در پاره 

لسيم را دارد.  و براساس شاخص رايزنر پتانسيل بروز خوردگي ماليم در اي از منابع تمايل به ترسيب كربنات ك

 لوله هاي فوالدي افزايش مي يابد.  

 

 ، انديس خوردگي، آب شرب رسوب گذاريخوردگي، واژه هاي کليدي: 
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 مقدمه

بي مهري قرار  آب از سپيده دم شكل گيري تجمعات و گروههاي انساني مقدس و با ارزش بوده و در سده هاي اخير مورد

گرفته و بي رويه مصرف شده و در مواردي به شدت آلوده گرديده است.  انسان به دست خود منابع آب را ويران نموده به 

نحوي كه امروز پااليش آب و شاداب سازي محيط زيست اولين گام هر گونه حركتي براي نجات هستي و طبيعت است. 

  (.1881)چالكش اميري و همكاران، 

كنترل فرايند و كيفيت آب در شبكه هاي آبرساني ما را به هدف بهره برداري پايدار از آبها نزديك مي نمايد.  اميد لذا 

است بتوانيم با چنين فعاليتهاي هر چند كوچك ولي موثر در تعيين بار آلودگي آب شرب و نهايتًا سالمت و بهداشت 

 [2عموم مردم قدم برداريم. ]

 فيزيكي،  واكنش يك كه باشد مي رسوبگذاري و خوردگي آب سيسات تأ از برداري بهره التمشك ترين عمده از يكي

 شود. خورندگي مي منجر آن ماده خواص تغيير به و گيرد مي انجام آن اطراف محيط و فلز يك بين و است شيميايي

 محلول،  جامدات ، آب سرعت درجه حرارت،  قليائيت،  و سختي كربن اكسيد دي ، PH مثل عواملي تأثير تحت

وغيره ها(  ماسه بوسيلة سايش و فرسايش كاويتاسيون، )برخورد  و تنش خستگي،  باقيمانده،  كلر و محلول اكسيژن

 و انتقال هاي لوله در مشكل اين آوردن بوجود با باشد يارسوب گذار خورنده آب درصورتي كه ود. بنا براينش مي ايجاد

 (.1792)والتر و همكاران، . شدخواهد تأسيسات عمر كاهش و تكيفي آمدن پايين باعث آب توزيع

اين فرايند به طور كلي فرايند زيان آوري است كه اثرات سوء زيادي بر روي بهداشت و سالمت شهروندان و مسائل 

 (. 1888پيكري و همكاران، اقتصادي،  اجتماعي،  فني و مهندسي و زيباشناختي دارد. 

 هاي توزيع ولوله شبكه در فلزات شدن حل از ناشي خوردگي جانبي محصوالت خوردگي بهداشتي مشكالت جمله از

 سمي عناصر از وكادميوم است. سرب منگنز و سرب، كادميوم، آهن، روي، مس فلزات اين جمله است. از منازل كشي

مزه،   بو، چون ئليمسا آورنده پديد و مي شوند شناسي زيبا مشكالت باعث منگنز و روي، مس شوند، آهن، مي محسوب

 خوردگي از ناشي اقتصادي زيانهاي(. 1899)مفيدي و همكاران، هستند.  بهداشتي سرويسهاي روي لكه وايجاد رنگ

 است.  توجه قابل و هنگفت بسيار آشاميدني آب سيستمهاي

و (RSI)زنرراي (LSI)راه هاي گوناكوني براي تعيين پتانسيل خوردگي آب ارائه شده است از جمله روش النژليه

)هوفر و همكاران، كه روش النژليه ورايزنر متداولترين روش براي تعيين ميزان خورندگي آب مي باشد.  (AI)تهاجمي

1899.) 

انجام ، با عنايت به عدم وجود سابقه قبلي انجام چنين تحقيقي در مورد آب شرب روستاهاي شهرستان مسجدسليمان

هاي اصالحي الزم جهت حل مشكالت احتمالي  آب شرب روستاهاي شهرستان مطالعه در اين زمينه  و ارائه راه كار

 ضروري مي باشد.   مسجدسليمان
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 مواد و روشها: 

مقطعي بوده و با هدف پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري آب  –توصيفي  نوع مطالعه به كار رفته در اين تحقيق، 

و با استفاده از  1871شهرستان مسجدسليمان در سال آشاميدني روستاهاي تحت پوشش شركت آب و فاضالب روستايي 

انجام گرفت.  به اين منظور اندازه گيري پارامترهاي كل (AI)و تهاجمي (RSI)رايزنر (LSI) النژليه شاخصهاي خوردگي

حلقه منبع تامين كننده آب  21بر روي  PH، درجه حرارت آب ، قليائيت كل، سختي كلسيم، (TDS)جامدات محلول 

صورت گرفت.  عمل نمونه برداري مطابق با دستور عمل استاندارد متد انجام شد.  براي اين كار  اي تحت پوشش، روستاه

دليل انتخاب اين روش اين بود كه پارامترهاي شيميايي آبهاي زير زميني دچار برداري به روش ساده انتخاب شد.  نمونه

نمونه بود كه برنامه  191مي باشند.  تعداد نمونه هاي برداشت شده تغيير زيادي نمي شوند و تقريبا اين پارامترها ثابت 

نمونه برداري به گونه اي تنظيم گرديد كه از هر منبع تامين آب دو نمونه درسال آزمايش انجام شود به طوري كه يك 

ه توسط دستگا PHدما و نمونه در نيمه اول و يك نمونه در نيمه دوم سال برداشت و آزمايش شده است. 

metrohm744 كل جامدات محلول  اندازه گيري شد.  اندازه گيري(TDS) ،مطابق با  قليائيت كل  ، سختي كلسيم

 دستور عمل ذكر شده در كتاب استاندارد متد در آزمايشگاه انجام شد. 

و (RSI)رايزنر (LSI) النژليهشاخصهاي   پس از آناليز نمونه ها و به دست آمدن مقادير كمي پارامترها،  

 محاسبه گرديدند.  مبناي محاسبه شاخصها بر روابط زير استوار مي باشند.  (AI)تهاجمي

: LSI شاخص 

LSI = pH – pHs 

 گردد: مي محاسبه زير رابطه از و مي باشد كربنات كلسيم يا كلسيت از آب اشباع pHدر واقع pHs كه

pHs = (9. 3 + A + B) - (C + D) 

A = (Log10 [TDS] - 1) / 10 

B = -13. 12* Log10 (oC + 273) + 34. 55 

C = Log10 [Ca2+ as CaCO3] - 0. 4 

D = Log10 [alkalinity as CaCO3] 

 (.1888)هادي و همكاران، مي باشد:  زير صورت به LSI تفسير

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

458 

 

 

 النژليه ایندکس مقدار تفسير -4جدول 

 اندكس تفسير

 CaCO3 LSI<0تمايل به انحالل 

 LSI=0 بگذاريرسو و خورندگي عدم

CaCO3 تمايل به ترسيب LSI>0 

 

 RSIشاخص: 

RSI = 2(pHs) – pH 

 (.1888)هادي و همكاران، :  مي باشد زير صورت به RSI تفسير

 رایزنر ایندکس مقدار تفسير - 2جدول 

 اندكس تفسير

 RSI<6 ايندكس مقدار افزايش با رسوبگذاري به تمايل افزايش

 نمي محافظ فيلم ايجاد به نجرم كلسيم كربنات رسوب تشكيل

 شود
6<RSI<7 

 RSI>7 يابد مي افزايش فوالدي هاي لوله در ماليم خوردگي بروز

 

 : AI شاخص

 از رابطه زير استفاده مي شود : جهت محاسبه شاخص خورندگي )تهاجمي (

  AI={pH + log[(A)(H)]  {  

  AI=شاخص خوردگي تهاجمي

(mg/l CaCO8) قليائيت كل   =A  

 (mg/l CaCO8) سختي كلسيم   =H  
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 (.1888)هادي و همكاران،   : مي باشد زير صورت به AI تفسير

 تهاجمي ایندکس مقدار تفسير -9جدول 

 اندكس تفسير

 AI<10 به شدت خورنده

 AI >10 خورنده )ماليم (

<12 

 AI>12 غير خورنده 

داردهاي ملي آب كشور و استانداردهاي بين المللي نتايج بدست آمده براساس استان  پس از محاسبه انديسهاي خوردگي، 

 تجزيه و تحليل ووضعيت آب از نظر خورندگي و رسوب گذاري  مشخص گرديد.   spssو  Excelبا نرم افزارهاي 

 نتایج: 

روستاهاي تحت پوشش آبفار شهرستان  منابع تامين آب  آشاميدني ازآب رسوبگذاري و خوردگي پتانسيل تعيين براي

 جامدات ، pHكلسيم،   يون كلسيم،  سختي كل،  دما،  قلياييت شامل آب كيفي پارامترهاي يمانمسجدسل

 (1 ) جدول در پارامترها اين معيار انحراف و ميانگين ماكزيمم،  مينيمم،  مقادير كه شد گيري اندازه (TDS)محلول

النژليه،  رايزنر،  هاي )انديس  باال در شده ذكر فرمولهاي از استفاده با خوردگي انديسهاي است. سپس شده داده نشان

 و  با برابر ميانگين داراي شاخص النژليه براي شده محاسبه نتايج گرديد.  محاسبهمنبع تامين آب  هر براي تهاجمي(

 و  برابر ترتيب به رايزنر شاخص براي معيار انحراف و كه ميانگين دهد مي نشان نتايج همچنين باشد.  مي  معيار انحراف

 براي شاخص معيار انحراف و ميانگين كه دهد مي نشان تهاجمي،  هاي شاخص شده براي انجام محاسبات باشد.  مي 

  است.  برابر تهاجمي

روستاهاي تحت پوشش آبفار شهرستان  آشاميدني آب در شده گيري اندازه پارامترهاي معيار انحراف و ميانگين حداكثر،  حداقل،  -(1)جدول

 مسجدسليمان

 ميانگين حداقل حداكثر واحد پارامتر اندازه گيري شده

 استاندارد ايران

مقدار 

 مطلوب   

مقدار 

 مجاز

 - - 0c 6/27 9/10 86/21 دما

PH - 17/8 06/9 88/9 1/8-1/6 7-1/6 

 كل جامدات محلول
mg/ L 

 8119 187 181 - 1100 

 - - mg/ L CaCO3 721 12 81/206 سختي كلسيم

 - mg/ L CaCO3 6/867 8/20 11/82 800 ميون كلسي

 - - mg/ L CaCO3 276 72 11/178 قليائيت كل

 - - 197/0 791/0- 011/0 - (LSI)  انديس النژ ليه

 - - RSI)) - 7 71/6 81/9انديس رايزنر

 - - 82/18 81/11 18/12 - (AI)  شاخص خوردگي تهاجمي
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( 1براساس نتايج حاصل از شاخص رايزنر در كليه منابع بروز خوردگي ماليم در لوله هاي فوالدي افزايش مي يابد. )شكل

( مي )افزايش تمايل رسوبگذاري71/6)كمترين ميزان رسوبگذاري( و حداقل ميزان آن  7حداكثر ميزان شاخص رايزنر

 باشد.  

منبع تمايل به ترسيب  81ين آب تمايل به انحالل كربنات كلسيم داردو مورد از منابع تام 29بر اساس شاخص النژليه 

مشهود تر است ( در پاره اي از نتايج تمايل  pH منبع به علت تغييرات فصلي)تغيير دماو 80كربنات كلسيم دارد و تعداد 

( بر اساس نتايج بدست 2 به انحالل كربنات كلسيم و در پاره اي از نتايج تمايل به ترسيب كربنات كلسيم دارد. )شكل

مي باشد  -791/0مي باشد. و حداقل ميزان شاخص النژليه برابر با197/0آمده رسوبگذارترين چاه داراي شاخص النژليه 

 كه كمترين  ميزان رسوبدهي را نشان مي دهد. 

نبع تامين آب در بر اساس نتايج حاصل از شاخص تهاجمي كليه منابع تامين آب غير خورنده مي باشند و فقط در دوم

مشهود تر است ( وجود دارد.   pH برخي از نتايج پتانسيل ايجاد خورندگي به علت تغييرات فصلي )تغيير دماو

 مي باشد.   81/11و حداقل ميزان آن 82/18(حداكثر ميزان شاخص تهاجمي 8)شكل

 
 در ایستگاه ها pHمقدار ميانگين  - 4نمودار

 
 هامقدار ميانگين دما در ایستگاه -2دار نمو
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 ميانگين  قليائيت در ایستگاه ها مقدار -9نمودار

 

 
 مقدار ميانگين سختي کل در ایستگاه ها -1نمودار

 

 
 مقدار ميانگين کلسيم  در ایستگاه ها  -5نمودار

 

 
 اه هادر ایستگ TDSمقدار ميانگين  -6نمودار

 نتيجه گيري: بحث و 

 توجه بيشتري مورد دقت با بايد آب توزيع سيستمهاي پايش كه در است مسائلي اهم از آب گذاري ب رسو و خوردگي

 مي فوق هاي پديده كدام از هر پيدايش و شيميايي تعادل نظر از آب كيفيت شيميايي به توجه عدم زيرا گيرد،  قرار
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 آب از توجهي قابل مقادير دركشور كه داده نشان ها بررسي گردد.  راوانيف اقتصادي بهداشتي و هاي آسيب باعث تواند

 مي %20 از بيش ايران جمله از كشورها اكثر در آب اتالف ميزان رود.  مي هدر آب توزيع هاي ازشبكه نشت اثر در

 (.1889)دهقاني و همكاران، باشد. 

 و RSI هاي شاخص داد نشان گرفت،  انجام فارس استان در1886 سال در همكاران و دهقاني توسط كه اي مطالعه

LSIنمونه % 71  اند نموده گزارش محققين .باشد مي 9/6+و  12/0حدوددر ترتيب به شيراز شهر آشاميدني آب در 

 زمان در آزمايش مورد هاي

 ضعيتو ها نمونه RSI %82اند. و بر اساس انديس بوده گذاري رسوب پتانسيل دارايLSI انديس مطالعه براساس

 نشان آب شيميايي وكيفيت زمين هاي اليه جنس بين ارتباط بررسي با اند.  خوردگي داشته پتانسيل %12 و متعادل

 شرايط اين است.  شده آن گذاري ورسوب سختي افزايش سبب آب،  منابع اطراف هاي آهكي زمين هاي اليه شد داده

)دهقاني و است.  گرديده حاضر تحقيق با نتايج نسبي  تفاوت سبب و بوده بيني پيش قابل كشور ازنقاط برخي در

 (.1889همكاران، 

النژليه و تهاجمي كه  و رايزنر رسوبگذاري و خورندگي هاي به انديس مربوط نتايج و مطالعه اين هاي يافته اساس بر

نمودارهاي ارائه شده نشان دارند و با استناد به جداول و  بيشتري كاربرد ها انديس بقيه به نسبت يه و رايزنرلشاخص النژ

مي دهد كه بر اساس شاخص رايزنردر تمام منابع تامين آب تمايل به بروز خوردگي ماليم درلوله هاي فوالدي افزايش 

درصد از منابع  89 درصد از منابع تامين تمايل به انحالل كربنات كلسيم دارند، 80مي يابد.  براساس شاخص النژليه 

درصد از منابع به علت تغييرات فصلي هم تمايل به انحالل كربنات كلسيم و  88كلسيم دارند و  تمايل به ترسيب كربنات

هم تمايل به ترسيب كربنات كلسيم دارند.  براساس شاخص تهاجمي هيچكدام  منابع  تامين آب خورنده نمي باشند و 

مي باشد. مقايسه نتايج  پارامترهاي  يمفقط دو منبع  تامين آب  به علت تغييرات فصلي داراي پتانسيل خورندگي مال

 86/78در كليه نمونه در رنج استاندارد ايران مي باشد. در   88/9با ميانگين  PHكيفي آب نشان مي دهد كه پارامتر 

درصد از نمونه ها غلظت  76/ 1درصد از نمونه ها غلظت يون كلسيم  در محدوده مطلوب استاندارد ايران مي باشد ودر

محلول پايين تراز حداكثر مجاز استاندارد ايران مي باشد.  و در برخي از نمونه ها كه دو پارامتر فوق باالتر از  كل جامدات

جهت تامين آب شرب با كيفيت مطلوب تر  از دستگاه آب شيرين كن استفاده شده يا اختالط سازي حدمجاز مي باشد، 

 و يا آبرساني به صورت سيار انجام مي گيرد. 

ن اين تحقيق اطالعات با ارزشي در مورد عوامل موثر در تمايل آب به خورندگي را ارائه مي دهد و نتايج اين تحقيق بنابراي

مي تواند اطالعات مهمي را جهت تحقيقات مربوط به خورندگي آب مناطق ديگر ارائه نمايد.  همچنين به متصديان توليد 

 كنترل عوامل خوردگي اعمال نمايند.   آب آشاميدني كمك خواهد كرد تا اقدامات الزم جهت
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 پيشنهادها: 

براي جلوگيري از خوردگي آب الزم است كه انديس اشباع بزرگتر از صفر باشد كه مطمئن شويم نه فقط خوردگي رخ 

 بمنظور كنترل 1-6/0در محدوده  LSIنخواهد داد بلكه اليه نازك رسوب هم ايجاد خواهد گرديد.  بنابراين الزم است تا 

 (.1881)چالش و همكاران،  .خوردگي حفظ گردد

در عمل بهترين كار براي ممانعت از خوردگي آن است كه با ايجاد يك فيلم يكنواخت رسوب كربنات كلسيم از خوردگي 

 (.1888)پيكري و همكاران، جلوگيري كنيم اما بعضي عوامل كه مانع تشكيل اين رسوب مي شوند را بايستي حذف كرد. 

يگري نيز جهت جلوگيري از خوردگي وجود دارد از جمله استفاده از مواد ممانعت كننده روشهاي د

( نظير سيليكات سديم كه با تشكيل اليه در سطوح داخلي لوله هاي فلزي در ناحيه آندي از inhibitorخوردگي)

 خوردگي ممانعت بعمل مي آورد. 

سال بعنوان محافظ فلزات در  90ط زيست مي باشد كه بيش از سيليكات سديم ماده اي موثر،  اقتصادي و سازگار با محي

و  ANSI/AWWA  ،FDA  ،GRASمقابل اثرات خورنده آب مورد استفاده قرار مي گيرد.  اين تركيب توسط 

EPA  به منظور توليد و استفاده تائيد شده است. هنگام استفاده از سيليكا،  يك اليه محافظ در ناحيه آند بوجود مي آيد

 )آيمان و همكاران(مي آورد.  از خوردگي در سطح فلز ممانعت به عملو 

 منابع

 اركان انتشارات ،1881 آب، سال تصفيه اصول ،محمد اميري چالكش-4

 اركان انتشارات ، 1888 سال ،آب تصفيه مباني ،ارجمند مهرباني ،محمود پيكري-2

 تهران دانشگاه انتشارات  ،1899 سال فلزات،  حفاظت و خوردگي اصول جمشيد،  مفيدي - 1

 1899 سال رساني،  آب هاي شبكه در سخت رسوب ايجاد و خوردگي از عسگر، جلوگيري ،هورفر -1

، دوازدهمين همايش ملي بهداشت ي آب، تهيه نرم افزار محاسبه كننده هشت ايندكس مهم خورندگمهدي ، هادي -6

 1888 محيط دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران ، آبان ماه

 آشاميدني آب خورندگي و رسوبگذاري وضعيت بررسي" حميدرضا،  طباطبايي فياض،  تكس منصوره،  دهقاني -9

 1387 ماه آبان زاهدان، – محيط بهداشت ملي همايش يازدهمين  ."شيراز شهر توزيع شبكه و تامين درمنابع

8- Walter J, Weber, JR.  Physicochemical processes for water quality control , john Wiley 

and sons, 1972 

9. Standard methods for examination of water and wastewater.  21thm 

APHA,AWWA,WEF,2005  

10-Aiman E.  Al-Rawajfeh, Assessment of tap water resources quality and its potential of 

scale.                 
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Corrosion and precipitation potential of drinking water in villages in the city of 

Masjed Soleiman in 1394 

Abstract 

Objective: physical and chemical corrosion, a reaction between a material and its 

surroundings, which leads to material changes its properties. The corrosive water inside 

the pipes with pipe material in his attack solve it and constitute a serious problem. 

Economic losses, the formation of side products corrosive water, problems with taste, 

odor, color and spots, increasing the turbidity of the most important problems related to 

corrosion. one simple method is used to determine the tendency of water to sedimentation 

or erosion corrosion indices (Langelier, Reisner and aggressive) is. Methods: In this 

study, as well as the corrosion and scaling parameters of water quality, in 11 water supply 

villages covered by the city of Masjed Soleiman Rural Water and Wastewater Company, 

have been conducted. In this study, the parameters of PH, temperature, alkalinity, calcium 

hardness and TDS measurements using standard methods, as well as corrosive Langelier 

Index (LSI), Reisner (RSI) and aggressive (AI) were determined using formulas and 

graphs. Results: The results showed that most of the parameters of the chemical quality of 

water rural areas under coverage ABFAR (Water and Sewer organization) Masjed 

Soleiman city within the national standard. Langelier index is the average of 51/0, 

respectively. The index is 6/8 Reisner, respectively. Calculations show that the mean and 

standard deviation for aggressive indices for aggressive Index, is equal to 11/11. 

Conclusion: The study of corrosion indices showed that drinking water rural areas under 

coverage ABFAR city of Masjed Soleiman based on Langelier index in some tend to 

dissolve calcium carbonate and water resources in some of the sources, there is a 

tendency to precipitate calcium carbonate.  and based on Reisner, the potential for 

moderate corrosion in steel pipes increased. 

Key words: corrosion, sedimentation, corrosion index, Drinking Water 
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