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1-Langelier Saturation Index 
2-Ryznar stability Index 
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بررسی پتانسیل رسوب گذاری  و خورندگی آب زیر 

 آبسرد با نگرش کاربری صنعتی -هومند زمینی دشت 

 

 چکیده

آبسرد موجب مشخص شدن وضعیت موجود آب و مقدار کارایی آن جهت  –بررسی کیفیت آب دشت هومند 

تحقیقات مشابهی نیز در مناطق مختلف کشور  کاربری های مختلف اعم از صنعتی، شهری و کشاورزی خواهد بود.

نقطه مختلف نمونه گیری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی و  25در این زمینه انجام شده است. با مطالعه 

خورندگی و  2RSIو  1LSIسپس با استفاده از شاخص های مشخص کردن نتایج آزمایشات فیزیکی و شیمیایی، 

. در بررسی شاخص های با کاربری صنعتی مورد بررسی قرار گرفته استرسوب گذار بودن منابع آب زیرزمینی 

LSI  وRSI  نیز مشخص شد که  یافته هایLSI  گذاری و هم خاصیت خورندگی دارند، که در  هم خاصیت رسوب

سوب گذاری ر و دبی در دو حالت  LSIبیشتر محدوده دشت خاصیت خورندگی وجود دارد و همچنین رابطه بین 

 و خوردگی مشخص گردید که دارای رابطه مستقیم  در دو حالت  خورندگی و رسوب گذار هستند.

 آبسرد، کیفیت –، هومند گذاری، رسوبخورندگیکلمات کلیدی:
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 مقدمه

بررسی کیفیت آب زیرزمینی در مناطق مختلف موجب تعیین سطح کاربری خاص آب زیرزمینی منطقه خاص خواهد شد. 

بررسی کیفیت آن  توجه به این موضوع که ممکن است منابع آب زیرزمینی منطقه خاصی دارای کاربری های مختلف باشند،

رسوب و خوردگی  مبحثشهری نیز در مناطق صنعتی و حتی آبرسانی  (.1خواهد شد) منابع موجب تشخیص میزان کارایی آن

در لوله های انتقال آب و دستگاه های صنعتی مصرف کننده آب جزو مسایل مهم و به لحاظ اقتصادی هزینه بر خواهد بود. 

             جهت بررسی مقدار رسوب و خوردگی آب مورد مصرف نیز از شاخص های مشخص شده النژیه و یا رایزنر استفاده 

( مدلی است مشتق شده از مفهوم تئوریکی اشباع و شاخصی LSIمعرفی شاخص اشباع النژیه )جهت  در ادامه (.2،3می شود)

جهت رسیدن آب به تعادل  PHمی تواند به عنوان تغییر مورد نیاز  LSIاز درجه اشباع آب با کربنات کلسیم ارایه می نماید. 

ع شده توسط کربنات کلسیم بوده و به عنوان اشبا PHواقعی آب و  PHشاخص النژیه در واقع تفاوت مابین تعبیر گردد. 

نیز ارتباط بین  Ryznar( RSIشاخص پایداری ) شاخصی جهت بیان مقدار خوردگی و یا رسوب گذاری آب به کار می رود.

بر  (.5یک سری داده های تجربی  با ضخامت پوسته مشاهده شده در سیستم آب شهری را با شیمی آب تبیین می نماید)

اردهای معتبر جهانی آب آشامیدنی و آب های  دیگر مصرفی همانند آب مورد مصرف در صنعت نباید خورنده اساس استاند

در ارتباط با مضرات رسوب گذاری از تغییر وکم شدن  (.6،7بوده و مطابق معیار باید سالیانه توسط عوامل ذیربط کنترل گردد)

تی می توان نام برد. همچنین خورنده بودن آب مورد مصرف در کارایی دیگ های صنعتی بخار و تاسیسات کاخانه های صنع

 (.1تاسیسات شهری، صنعتی و شرب موجب کوتاه تر شدن و از بین رفتن شبکه توزیع آب خواهد شد)

 

 محدوده مورد مطالعه

  43 ,° 35تا  27,° 35جغرافیایی تقریبی و در مختصاتشرق استان تهران و غرب شهر فیروزکوه در مطالعه مورد محدوده 

طول شرقی قرار دارد. به طور دقیق این دشت در شهرستان دماوند، بخش مرکزی و در  23,°52تا   02,°52عرض شمالی و 

آبسرد در  -لحاظ دسترسی دشت هومنده های جمع آبرود، ابر شیوه و بخشی از دهستان تاررود واقع شده است. بدهستان

-کیلومتری جنوب شرق شهر دماوند واقع شده 130کیلومتری شرق تهران و  60در فاصله حدود فیروزکوه  -مسیر جاده تهران

کیلومترمربع و وسعت  128روستا قرار دارد. وسعت این دشت حدود  8است. در محدوده مورد مطالعه، شهرآبسرد و جمعاً 

طح دریا بلندترین نقطه محدوده مورد مطالعه متر از س 3852کیلومترمربع است. قله زرین کوه با ارتفاع  548حوضه آبریز آن 

به لحاظ موقعیت دهند بسرد را تحت تاثیر قرار میآ -های محدوده طرح که دشت هومند مهمترین رودخانه می باشد.

 باشد.جغرافیایی از شرق به غرب شامل رودخانه سربندان، رودخانه جابان، رودخانه خسروان و رودخانه وادان می

کیلومتر مربع  430شناسی از پرکامبرین تا پلیوسن با وسعت حدود آبسرد سازندهای زمین -ز دشت هومند در حوضه آبری

اند. سازندهای سخت واقع در ارتفاعات شمالی شامل سازندهای پرکامبرین تا مزوزوئیک درصد حوضه را پوشش داده 75حدود 

و پروتروزوئیک( و نسبتاً زیاد )سازندهای آهکی الر و تریاس(  بوده که دارای نفوذپذیری کم تا متوسط )سازندهای پرکامبرین

باشند. سازندهای واقع در ارتفاعات جنوبی یا دارای نفوذپذیری کم بوده )سازندهای آتشفشانی ائوسن( و یا این که اثرات می

 های گچ ائوسن و میوسن(.ها و الیهشورکنندگی بر منابع آب دارند )مارن

 180میلیمتر، متوسط میزان تبخیر ساالنه  365آمبرژه نیمه خشک سرد با میانگین بارندگی ساالنه اقلیم بر اساس روش 

و گرمترین ماه در سال مربوط به تیر ماه با  3/10میلیمتر، سرد ترین ماه سال مربوط به بهمن ماه با درجه حرارت میانگین 

افیایی و دبی خروجی نقاط اندازه گیری شده مشخص مشخصات جغر 1در جدول  درجه می باشد. 37درجه حرارت میانگین 

 شده است.
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 مشخصات جغرافیایی و مقدار آبدهی ایستگاه های مطالعاتی -1جدول 

 عالمت اختصاری Sec3M/دبی  UTM Y UTM X نام محل نمونه برداری شماره ایستگاه

 W1 37/0 616335 3941065 سرخده اسماعیل قدیمی 1

 W2 6/0 619250 3944850 سربندان جهاد کشاورزی 2

 W3 2/0 614450 3943100 جابان نجفی وشرکا 3

 W4 27/0 609500 3946100 آیینه ورزان ج هومند 4

 W5 0//18 610850 3943600 جابان ابراهیمی 5

 W6 53/0 619664 3942447 سربندان  سبز واال 6

 W7 25/0 601130 3943350 اتابک کوتی 7

 W8 2/0 608700 3942400 زان شریف زندیه 8

 W9 14/0 615606 3942329 سربندان حسین  9

 W10 40/0 609981 3942900 لمسار حسین لطیفی 10

 W11 2/0 605300 3942900 قلعه آقا باش قدوسی 11

 W12 29/0 601500 3947000 هومند آبسرد اتکا 12

 W13 25/0 605694 3946252 برق منطقه ای آبسرد 13

 W14 39/0 612039 3940698 رضا شکوهیاوچونک  14

 W15 27/0 609000 3945300 آیینه ورزان هنرستان 15

 W16 28/0 601202 3947436 آموزش و پرورش آبسرد 16

 W17 40/0 611050 3942150 زان سعید اسماعیلی 17

 W18 24/0 616350 3944300 سربندان کیامنش 18

 W19 20/0 612371 3943202 جابان شرکت گلدشت 19

 W20 35/0 624500 3944800 سید آباد حسین زارع 20

 W21 55/0 623000 3943500 سید آباد حسن زارع 21

 W22 22/0 593850 3948200 حصار باال تیموری 22

 W23 13/0 597050 3948350 کاله دشت خانم صفوی 23

 W24 19/0 596050 3948900 جهادسازندگی 24

 W25 22/0 598200 3943700 صالح آباد مطهری 25

 

 

 روش تحقیق

، هدایت الکتریکی و اکسیژن محلول در محل نمونه برداری توسط دستگاه های قابل PHپارامترهایی نظیر درجه حرارت، 

چنین  همحمل مورد ارزیابی قرار گرفته و سایر پارامتر ها در آزمایشگاه با استفاده از روش های استاندارد آنالیز شده است. 

  عمل شده است. Kerigingبه روش درون یابی  Suferاز نرم افزار  LSIشاخص  جهت رسم نقشه پراکندگی

اشباع آب از کلسیت یا کربنات  PHبر روابط ذیل استوار می باشد که در آن واقع  RSIو  LSIمبنای محاسبه شاخص های 

 (:13کلسیم می باشد)

 LSI= PH- PHs                   (1رابطه)

 PHs= (9.3+A+B) – (C-D)(     1-1رابطه)

 10A= (log[TDS]-10/(1         (   2-1رابطه)
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  =C1013.12 X Log-B)34.550+(273+     (    3-1رابطه)                  

 3as CaCO2+[Ca10C= Log[- 0.4(      4-1رابطه)    

  Alkalinity as CaCO10D= Log]3[(     5-1رابطه)      

 (:14نیز به صورت ذیل می باشد)   LSIتفسیر نتایج شاخص 

- LSI > 0   3تمایل به تشکیل پوسته رسوبCaCO. 

- LSI = 0  .حالت تمایل و عدم تمایل به رسوب گذاری و خوردگی 

- LSI < 0   3پتانسیل تشکیل پوسته وجود ندارد و آبCaCO .)را در خود حل می کند )خورندگی 

نکات ذیل مورد  RSI( و جهت تفسیر نتایج به دست آمده از شاخص 3بر اساس رابطه) RSIهمچنین اساس محاسبه شاخص 

 (:13توجه می باشد)

 RSI= 2(PHs) – PH(         2)رابطه

- RSI << 6  تمایل به رسوب گذاری و افزایش فیلم 

- RSI >> 7 تشکیل رسوب کربنات کلسیم منجر به ایجاد فیلم محافظ نمی شود 

- RSI >> 8 افزایش مشکل خوردگی مالیم در لوله های فوالدی 

 یافته های تحقیق

با توجه به مشخص شدن محدوده مورد مطالعه و بیان روش آزمایشات جهت مشخص کردن مقدار کمی پارامترهای فیزیکی و 

 مشخص شده اند. 2ایستگاه مختلف نمونه برداری در جدول  25شیمیایی نتایج حاصل از بررسی 

 یج آزمایشات فیزیکی و شیمیایی ایستگاه های نمونه گیرینتا -2جدول

شماره 

 ایستگاه
EC PH HCO3 محل نمونه برداری نام

- CO32- T.D.S دما 

3/8 603 سرخده اسماعیل  1  9/3  48/0  366 4/21  

15/8 447 سربندان جهاد  2  97/3  0 242 22 

18/8 445 جابان نجفی وشرکا 3  67/3  0 266 6/21 

18/8 393 ورزان ج هومندآیینه  4  3 0 248 23 

4/8 453 جابان ابراهیمی 5  68/3  24/0  262 5/20 

78/7 458 سربندان  سبز واال 6  83/3  0 292 5/23 

09/8 658 اتابک کوتی 7  49/3  0 438 1/24 

93/7 463 زان شریف زندیه 8  8/3  0 292 4/20 

2/8 511 سربندان حسین  9  41/4  0 310 23 

24/7 506 حسین لطیفیلمسار  10  44/3  0 349 5/23 

06/8 436 قلعه آقا باش قدوسی 11  21/3  0 270 22 

32/8 457 هومند آبسرد اتکا 12  16/3  24/0  304 3/22 

2/8 534 برق منطقه ای  13  63/3  0 332 7/24 
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14/8 393 اوچونک رضا  14  07/3  0 262 25 

2/8 409 هنرستان 15  27/3  0 256 2/22 

94/7 449 آموزش و پرورش  16  22/3  0 246 5/23 

1/8 438 زان سعید اسماعیلی 17  19/3  0 248 25 

18/8 423 سربندان کیامنش 18  59/3  0 238 1/23 

37/8 428 جابان شرکت گلدشت 19  3 3/0  220 9/19 

25/8 562 سید آباد حسین زارع 20  46/4  3/0  348 21 

44/8 556 سید آباد حسن زارع 21  4/3  5/0  348 24 

51/7 847 حصار باال تیموری 22  19/5  0 464 2/21 

79/7 576 کاله دشت خانم  23  74/3  0 340 23 

93/7 658 جهادسازندگی  24  69/4  0 376 24 

96/7 1345 صالح آباد مطهری 25  5 0 802 22 

 

حاصل می گردد.  3جدول   RSIو  LSIدر بررسی نتایج حاصل با توجه به روش بیان شده جهت محاسبه دو شاخص 

مشخص است که نمونه ها هم خاصیت رسوبگذار و هم خاصیت خورندگی دارند. بیشترین خاصیت رسوبگذاری مربوط به 

، در نمونه  1/0برابر با  LSIبا  W9و کمترین خاصیت رسوبگذاری مرربوط به ایستگاه  76/0برابر با  LSIبا  W25ایستگاه 

و کمترین خاصیت خورندگی مربوط به   -LSI 96/0با  W10یت خورندگی مربوط به ایستگاه های خورنده هم بیشترین خاص

نیز معلوم می شود که نشان دهنده   RSIنتایج کامال مشابهی در بررسی با شاخص  می باشد. -LSI 01/0با  W24ایستگاه 

 خواهد بود. LSIاز صحت محاسبات شاخص 

 

 RSIو  LSIنتایج محاسبات شاخص های  -3جدول

قلیائیت بر حسب  2+Ca(mg/l) شماره ایستگاه

3CaCO 

PH PHs RSI LSI  کیفیت آب برای

 مصارف صنعتی

 

  رسوبگذار 4/0 5/7 9/7 3/8 83/54 42 1

  خورنده -45/0 05/9 6/8 15/8 2/11 47 2

  خورنده -02/0 22/8 2/8 18/8 3/27 43 3

  خورنده -12/0 42/8 3/8 18/8 32/25 4/40 4

  رسوبگذار 2/0 8 2/8 4/8 32/23 4/50 5

  خورنده -82/0 42/9 6/8 78/7 36/9 52 6

  رسوبگذار 29/0 51/7 8/7 09/8 25/65 4/49 7

  خورنده -17/0 27/8 1/8 93/7 6/33 8/46 8

  رسوبگذار 1/0 8 1/8 2/8 44/31 4/43 9

  خورنده -96/0 16/9 2/8 24/7 18/19 4/56 10

  خورنده -24/0 54/8 3/8 06/8 57/19 6/43 11

  رسوبگذار 32/0 68/7 8 32/8 44/54 39 12

  رسوبگذار 3/0 6/7 9/7 2/8 28/58 6/39 13

  خورنده -56/0 26/9 7/8 14/8 59/9 2/41 14

  خورنده -1/0 4/8 3/8 2/8 86/24 39 15

  خورنده -06/0 06/8 8 94/7 39/46 4/38 16

  خورنده -4/0 9/8 5/8 1/8 66/11 6/52 17
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  خورنده -32/0 82/8 5/8 18/8 59/9 4/55 18

  رسوبگذار 27/0 83/8 1/8 37/8 21/33 6/40 19

  رسوبگذار 35/0 55/7 9/7 25/8 29/76 4/29 20

  رسوبگذار 64/0 16/7 8/7 44/8 69/71 46 21

  خورنده -29/0 09/8 8/7 51/7 79/28 6/98 22

  خورنده -01/0 81/7 8/7 79/7 39/46 59 23

  رسوبگذار 23/0 47/7 7/7 93/7 53/75 6/55 24

  رسوبگذار 76/0 44/6 2/7 96/7 98/193 59 25

 

و هم راستا بودن نتایج  LSIنیز در هر ایستگاه، جهت تایید محاسبات  RSIنتایج از محاسبه شاخص  1با بررسی شکل 

 مشخص می شود.

 

 در ایستگاه های مختلف RSIو  LSIروند تغییرات شاخص های  -1شکل

 

محدوده آبخوان دارای  رآب زیرزمینی در بیشت ( مشخص می شود که2)شکل LSIهمچنین با رسم نقشه پراکندگی شاخص 

خاصیت خورندگی زیاد و رسوبدهی ناچیز است. در یک ناحیه در غرب آبخوان در شمال غرب هومند اهران، آب زیرزمینی 
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ترتیب در محدوده شهر آبسرد، جنوب خسروان و جابان و ه دارای خاصیت خورندگی شدید است. در سه محدوده از دشت ب

اصیت خورندگی بوده و رسوبدهی آن کم می باشد. همچنین در جنوب جابان یک محدوده همچنین در جنوب خسروان، دارای خ

 از آبخوان خاصیت خورندگی و رسوبدهی ندارد. 

 

 
 در محدوده مطالعاتی LSIنقشه پراکندگی شاخص  -2شکل

 

 

 

مورد ارزیابی قرار در حالت خورندگی و رسوبگذاری در رابطه با دبی  LSIتغییرات شاخص  3در آخرین بررسی در نمودار شکل

هم باال    LSIمی گیرد. در این ارتباط مشخص می شود که در حالت رسوبگذاری هر چه مقدار دبی باال رود مقدار شاخص 

هرچه دبی باال می رود و دبی در حالت رسوبگذاری وجود دارد ولی در حالت خورندگی  LSIمی رود یعنی رابطه مستقیم بین 

 کمتر می شود)افزایش خاصیت خورندگی(. LSIشاخص 
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 نتیجه گیری

 

که نتایج حاصل   صورت گرفتالنژیه و رایزنر با استفاده از دو شاخص صنعتی، مصارف کیفیت لحاظ از بررسی آب -

نیز دارای خاصیت خورندگی  ایستگاه 11نمونه برداری رسوبگذار بوده و در   ایستگاه 9 درآب نشان داد نمونه هاي 

است و چون این دو ایستگاه در شهرک صنعتی شهر آبسرد قرار دارند، اثرات منابع آب زیرزمیني محدوده مورد 

 استفاده در صنعت داراي كیفیت پایین معرفی می کند. مطالعه را برای
در ایستگاه هایی که دارای خاصیت رسوبگذاری هستند عالوه بر این که موجب کم شدن کارایی دستگاه های مصرف  -

ن چنین آبی با این مصرف مستقیم ای (،15عمر آن ها  و مصرف بیشتر انژری در آن ها می گردد)کننده و کاهش 
سیب های جدی بر سالمت افراد استفاده کننده برای مصرف شرب را خواهد داشت، مواردی از قبیل آکیفیت موجب 

 (.6و5بیماری های کلیه و دستگاه گوارش از این قبیل خواهند بود)
، برداشت کمتر از منابع آب زیرزمینی و استفاده از بازدارنده های LSIبا توجه به رابطه مستقیم بین دبی و شاخص  -

 نند ترکیبات فسفات دار موجب کاهش ایجاد رسوب می شود.رسوب ما
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