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:چکیده
لب حامل عناصر قابل انحالل در آب می ذرات ریزگرد اغ

اس باشند  از این رو احتمال تغییر ترکیب شیمیایی آب در اثر تم
در بررسی پیامدهاي این پدیده.با این ذرات قابل بررسی است 

به هاي ریزگرد می باشد استان خوزستان که در معرض طوفان
به . منظور پیشگیري از خسارات احتمالی امري ضروري است

کدورت در ، TDS،ECرسی اثر پدیده ریزگرد بر شاخصهاي بر
هاي عالوه بر شاخصدر این مقاله.گذشته گزارش شده است

هاي سولفات ، کلسیم و فوق به بررسی تغییرات غلظتی نمک
منیزیم در آب رودخانه کارون و آب خنک کن نیروگاه رامین 

لوده هاي آهاي فوق در ماهتغییرات شاخص. پرداخته شده است
. با یکدیگر مقایسه گردید1391و 1388،1389هاي و پاك سال

و سولفات در TDSهاي انتظار می رود با باال رفتن  شاخص
باال رفتن . هاي آلوده نرخ خوردگی تجهیزات افزایش یابدماه

گذاري هاي، کلسیم، منیزیم و کدورت احتمال رسوبشاخص
ناشی از این عوامل خسارات اقتصادي. آب را  افزایش می دهد

مانند آسیب دیدگی تجهیزات و مصرف بیشتر مواد شیمیایی 
.شایان توجه است

نرخ خوردگی ، ریزگرد ، رودخانه کارون :هاي کلیديهواژ

:مقدمه - 1

آن پدیده ریز گرد یا طوفان گرد و غبار، واقعه اي است که طی
ی گذارد جاي مبه همراه خود حجم زیادي گرد و غبار را بهباد

این طوفانها از جمله وقایع . [1]و دید افقی را کاهش می دهد
طبیعی هستند که اغلب در مناطق خشک و نیمه خشک جهان 

تا کنون بررسی جامعی بر روي این پدیده . [2]رخ می دهند
علل مختلفی از جمله مصرف بی رویه از صورت نگرفته اما

ش گیاهی و منابع آب هاي سطحی و زیر زمینی، تخریب پوش
ضعیف شدن خاك در اثر فعالیت هاي کشاورزي در بروز این 

با این حال براي بررسی جامع .[3]پدیده موثر شناخته شده اند 
آماري و هواشناسی، مجموعه وسیعی از پدیده هاي طبیعی و 

هاي اخیر در سال.بایستی مد نظر قرار گیردمداخالت انسانی 
یک پدیده غیر عادي و غیر طوفان هاي گرد و غبار به عنوان

جنوببومی استان هاي جنوبی به ویژه استان خوزستان که در

ایران واقع شده است را درنوردیده و موجب پیدایش غربی
شروع . عوارض نامطلوب زیست محیطی و اقتصادي شده است

بوده 1988-1989پدیده گرد و غبار در ایران بین سال هاي 
هاي گرد و غبار مشکلی جدي در آغاز این طوفان . است

محسوب نمی شدند اما به تدریج بر شدت آن ها افزوده شده و 
. [4]استان کشور را دربر گرفت 18حدود 2008تا پایان سال 

این ریز گردها در خارج از مرزهاي ایران و از % 80منبع 
این ریز گردها . [5]کشورهاي عراق، عربستان و سوریه می باشد

از چه منبعی تولید شده و از چه مناطقی عبور این کهبسته به
کرده باشند، ترکیبات آلی و معدنی مختلفی را با خود حمل می 

طورکلی ذرات طوفان هاي ریز گرد آسیایی از نظر ه ب. کنند
ذرات اشباع : گروه تقسیم بندي می شوند4ترکیب شیمیایی به 

اع از از نمک دریا، ذرات اشباع از ترکیبات سطحی، ذرات اشب
ترکیبات سطحی، ذرات اشباع از مخلوط / مخلوط  نمک دریا

بر اساس این تحقیقات . سولفور/ترکیبات سطحی / نمک دریا 
گونه هاي موجود در ذرات گرد و غبار به علت طوالنی بودن 
مسیري که طی می کنند و تماس درازمدت، با یکدیگر بر 

هن اغلب از ذرات حاوي یون هاي آاین . همکنش نیز می کنند
همچنین با عبور از نواحی صنعتی . می باشندFe(ΙΙΙ)نوع 

. [8]مقداري فلزات سنگین نیز به این ریز گردها افزوده می شود
+Ca2+, Mg2+,Naحاوي کاتیون هاي ریزگردهاي شرق آسیا 

SO4و آنیون هاي 
بوده و به طور کلی این ذرات -Clو-2

می CaCO3وCaSO4هاي قابل توجهی داراي غلظت
و غبار ناحیه زیامن چین نیز حاوي عناصر ذرات گرد. [6]باشند

+Mg2قابل انحالل در آب شامل  , K+ , F- ,NO2
- , NO3

-

هستند و غلظت این گونه ها در ذرات گرد و غبار بین +Ca2و
طوفان هاي . [7]برابر نمونه هاي خاك معمولی است9تا 5/1

سوبات دریاچه هاي اشباع از نمک گرد و خاکی که از روي ر
عبور می کنند نیز حاوي مقدار زیادي مواد نمکی و قلیایی 

بنابراین به نظر می رسد ریزگردها اغلب حامل . [9]هستند
عناصر قابل انحالل در آب می باشند و احتمال تغییر ترکیب 

ه ب. شیمیایی آب در اثر تماس با این ذرات قابل بررسی است
یده در ایران نسبتاً نوظهور بوده  وتحقیقات طورکلی این پد

اندکی درباره آن صورت گرفته است و از آنجا که استان 
خوزستان در ناحیه گردو خاك خیز قرار گرفته بررسی اثرات  
این پدیده بر  صنایع مختلف در این منطقه به منظور پیشگیري 
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از صدمات احتمالی و چاره اندیشی در خصوص کاهش این 
. در آینده ضروري به نظر می رسدخسارات

بدیهی است صنایع نیروگاهی نیز که آب بخش مهمی از چرخه 
با . تولید را در آنها تشکیل می دهد، تحت تاًثیر این عوامل قرار دارد

کنش ذرات این دیدگاه این تحقیق با هدف بررسی احتمال برهم
ب آن  در وپیامدهاي متعاقریزگردباآب، تغییر ترکیب شیمیایی آب

. بخش صنعت نیروگاهی به اجرا درآمد 
: مواد و روشها -1

مگاواتی است و در 315واحد 6نیروگاه رامین داراي 
مسجد سلیمان و در نزدیکی رودخانه کارون - جاده اهواز25کیلومتر 

از نوع بویلر نیروگاه. در شمال شرقی اهواز احداث گردیده است 
فوق بحرانی است و منبع تاًمین آب مصرفی آن از رودخانه کارون 

آب رودخانه پس از تصفیه اولیه با مواد منعقد کننده به . می باشد 
قسمتی از این آب وارد سیستم آب گردشی . نیروگاه ارسال می گردد 

و خنک کن که از نوع تر و با سیرکوالسیون بسته می باشد شده و 
از آن  طی فرایندهایی تبدیل به آب مقطر و در نهایت بخش دیگري 

به منظور  بررسی احتمال برهمکنش ذرات ریز . وارد بویلر می شود
آب خنک کن -2آب رودخانه کارون و - 1گرد با آب ، دو ناحیه

معیار این انتخاب ، وجود تماس طوالنی . نیروگاه   درنظر گرفته شد
یت شیمیایی آب در این دو ناحیه می مدت با هوا و اثر مستقیم بر کیف

داده هاي آماري مورد نیاز از گزارشات روزانه آزمایشگاه . باشد 
جمع 1390و 1389، 1388مرکزي شیمی نیروگاه مربوط به سالهاي 

اطالعات مربوط به تعداد روزهاي  گرد و غبا ر از . آوري گردید 
رتیب اطالعات به ت2و 1جداول . مقاالت و سایتها جمع آوري شد 

را نشان میدهد 1389و 1388مربوط به روزهاي ناسالم سالهاي 
ماههاي خرداد، 1388همانگونه که مالحظه می کنید در سال . [12]

مجموع تعداد (تیر ، مرداد ،شهریور  و مهر بیشترین تعداد روز آلوده 
و ماههاي آذر، دي و بهمن ) روزهاي ناسالم، بسیار ناسالم و خطرناك

بیشترین 89در سال ) . 1جدول (مترین میزان آلودگی را داشته اند ک
میزان آلودگی مربوط ماههاي خرداد ، تیر ، مرداد و مهر و کمترین آن 

)  . 2جدول (مربوط به ماههاي آبان ، دي ، بهمن و اسفند بوده است 
به یاري بخش 91جمع آوري اطالعات مربوط به روزهاي آلوده سال 

تعداد روزهاي آلوده ) 3(جدول .یروگاه میسر گردید محیط زیست ن
. را نشان می دهد 91در سه ماهه اول سال 

میزان آلودگی هوا ي شهرستان اهواز در ماههاي مختلف سال ) : 1(جدول 
1388

تعداد ماهردیف
روز  
هاي 
پاك

تعداد 
روزهاي 

سالم

تعداد 
روزهاي 
نا سالم

تعداد 
روزهاي 
بسیار نا 

سالم

تعداد 
روزهاي 
خطرناك

3-1513-فروردین1
6-817-اردیبهشت2
14-314-خرداد3
18-310-تیر4
16-213-مرداد5
5-422-شهریور6
11973-مهر7
31674-آبان8
--273-آذر9
--228-دي10
3-1710-بهمن11
11-27-اسفند12

میزان آلودگی هوا ي شهرستان اهواز در ماههاي ) : 2(جدول 
1389مختلف سال 

تعداد روز ماهردیف
هاي پاك

تعداد 
روزهاي 

سالم

تعداد 
روزهاي 
نا سالم

تعداد 
روزهاي 
بسیار نا 

سالم

تعداد 
روزهاي 
خطرناك

4-11511فروردین1
0111064اردیبهشت2
191515خرداد3
441364تیر4
111568مرداد5
9-5611شهریور6
45894مهر7
--9714آبان8
-84153آذر9
--8139دي10
--8175بهمن11
5-959اسفند12
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91تعداد روزهاي آلوده در سه ماهه اول سال ) :3(جدول 

پس از انتخاب نقاط هدف و جمع آوري اطالعات مربوط به روزها 
ضرورت داشت پارامترهاي شیمیایی مناسب جهت هاي آلوده، و ماه

دف این بود که پارامترهایی انتخاب شوند ه. بررسی نیز تعیین گردد
ذرات گرد و غبار خوزستان متناسب که از یک سو با ترکیب شیمیایی 

باشند و از سوي دیگر تغییرات آنها بر عملکرد نرمال نیروگاه مؤثر 
آهن و کربنات کلسیم سیلیس،2011بر اساس تحقیقی در سال . باشد

که منشأ آنها کشورهاي از مواردي هستند که در ذرات گردوغباري 
در سال [10]عربی حاشیه خلیج فارس می باشد یافت می شود

ترکیب کانی شناختی ذرات گردوغبار خوزستان مورد بررسی 2010
بر طبق این تحقیقات این ذرات اغلب حاوي ترکیبات . قرار گرفت

2011در سال .[13]سیلیکات ، سولفات و کربنات می باشند 
ودخانه کارون نشان داد طی روزهاي گردو آزمایش برروي آب ر

,ECغبار، مقدار  TDS و کدورت آب نسبت به روزهاي عادي
.[11]آب تغییري نمیکندpHافزایش می یابد اما 

با توجه به اطالعات فوق و جداول آنالیزهاي روزانه آب خنک کن 
و +EC ،TDS ،Ca2+ ،Mg2و آب جبرانی، سرانجام پارامترهاي 

SO4
. جهت بررسی انتخاب گردیدند -2

تغییرات ) 2(و ) 1(جداول يآمارو در نهایت در بررسی 
پارامترهاي فوق در آب رودخانه کارون و آب خنک کن نیروگاه 

با یکدیگر 1391، و 1389، 1388آلوده و پاك سالهاي ماههاي در
. مقایسه گردید

نتایج و بحث-3
طبق بررسی به عمل : آبTDSبررسی اثر ریزگرد بر میزان -3-1

آب در روزهاي آلوده نسبت به روزهاي پاك افزایش TDSآمده غلظت 
می یابد و این افزایش گاه به حدود دو برابر نسبت به 

چنین اثري  در هر دو نمونه ) . 2و 1نمودارهاي ( ماههاي پاك می رسد
دهنده برهمکنشاین امر نشان. آب خنک کن و آب کارون مالحظه شد

فعال ذرات گردوغبار با آب و افزایش ذخیره یونی آب در اثر تماس با 

آب مشکالتی نظیر TDSبدیهی است افزایش . ذرات ریزگرد می باشد
افزایش میزان خورندگی و رسوبگذاري و هزینه هاي متعاقب آن را در 

آب خنک کن افزایش TDSاز سوي دیگر افزایش .  پی خواهد داشت
خواهد داشت که با توجه به مشکل کم آبی به ویژه در دریناژ را در پی

ماههاي گرم سال که اکثراً مصادف با ماههاي آلوده سال نیز می باشند 
.    موجب بروز معضل در کارکرد نرمال سیستم خواهد شد

وده در تعداد روزهاي آلماهردیف
ماه

4فروردین1
7اردیبشت2
4خرداد3
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اندازه :  آبهدایت الکتریکیبررسی اثر ریزگرد بر میزان -2- 3
هدایت الکتریکی در روزها ي آلوده و نرمال نشان می گیري میزان 

دهد میزان متوسط هدایت الکتریکی آب در اثر تماس با ذرات 

آب در TDSریزگرد افزایش می یابد که با توجه به افزایش میزان 
)  4(و ) 3(نمودارهاي . روزهاي آلوده این امر قابل انتظار است

و آب خنک کن را در میزان متوسط هدایت الکتریکی آب کارون
. زمان گردوغبار آلوده با شرایط نرمال  مقایسه می کند

عامل کدورت آب وجود :  بررسی اثر ریزگرد بر کدورت آب-3-3
وهاي گردذرات غیر قابل انحالل در آن می باشد و از آنجا که طوفان

این غبار حجم وسیعی از اینگونه ذرات را با خود حمل می کنند، اثر
نشان 6و 5نمودار هاي . ها بر میزان کدورت آب بررسی گردیدطوفان

می دهد متوسط کدورت آب در روزهاي آلوده نسبت به روزهاي سالم 
.  بیشتر است
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نتیجه گیري- 4
آب در روزهاي TDSتحقیقات به عمل آمده نشان می دهد 

روزهاي پاك گاه تا حدود دو برابر افزایش می آلوده نسبت به
کنش فعال ذرات گردوغبار با دهنده برهماین امر نشان. یابد

در مورد هدایت . آب و افزایش ذخیره یونی آب است
، TDSالکتریکی آب نیز انتظار می رفت با توجه  به افزایش 

روزهاي متوسط کدورت آب در . هدایت الکتریکی نیز افزایش یابد
آلوده نسبت به روزهاي سالم بیشتر است و می توان انتظار داشت 

در . رسوبگذاري و فولینگ آب نیز در این شرایط افزایش یابد 
غلظت یونهاي  محلول  کلسیم، منیزیم و سولفات نیز هم در آب 

از . خنک کن و هم در آب رودخانه کارون افزایش مشاهده گردید 
دیده افزایش رسوبگذاري و خوردگی پیامدهاي احتمالی این پ

تأسیسات در اثر آلودگی آب خنک کن و مصرف مواد شیمیایی 
بیشتر و تحمیل بار اقتصادي جهت تصفیه آب رودخانه کارون می 
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