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  آبخیزدارياداره کل منابع طبیعی و 

 استان اردبیل 

  ی و رسوب گذاري آب چاه فلمن کاللهپتانسیل خوردگ بررسی

  3، مصطفی سید2علی حشمت پور ،2، نادر جندقی2مجتبی قره محمودلو ،1حمید رضا عباسی مقدم            

  آبخیزداري دانشگاه گنبدکاووس دانشجوي کارشناسی ارشد - 1                

  ، گروه مرتع و آبخیزداريدانشکده منابع طبیعی و کشاورزي ،کاووسگنبددانشگاه  استادیار - 2                  

  کارشناس اداره آب و فاضالب شهر گنبد - 3                  

  

  چکیده     

                          مطالعات کیفیت آب، بررسی پتانسل خورندگی و رسوب گذاري در سیستم آبرسانی و انتقال آب دو عامل مهم در 

  . هدف از این مطالعه  بررسی پتانسیل مورد توجه می باشند نیز روند، که عالوه بر اهمیت اقتصادي از حیث بهداشتی بشمار می

باشد. در این  ب چاه فلمن کالله و ارائه راه کارهاي مناسب براي مقابله با مشکالت احتمالی میخورندگی و رسوب گذاري آ

، قلیائیت، کل جامدات pHبرداشت شد. میزان سختی کل،  1397نمونه آب از چاه فلمن کالله در طول سال  10تعدادمطالعه 

پتانسیل ) RSI(و رایزنر  )LSI( استفاده از شاخص هاي النژلیهگیري شد و با  محلول و دما بر اساس روش هاي استاندراد اندازه

 ،LSIنتایج حاصل از آزمایشات و محاسبات نشان داد، میانگین شاخص  خورندگی و رسوب گذاري مورد ارزیابی قرار گرفت.

 1نمونه شماره ها بجز  ي نمونه آب چاه فلمن کالله در همه LSIبود. براساس شاخص  RSI، 4/7میانگین شاخص  و 073/0

نمونه شماره نیز بجز  RSI باشد، از پتانسیل خورندگی و رسوب گذاري کمی برخوردار است. براساس شاخص که غیرخورنده می

از اینرو  .هستند اي پتانسیل خورندگی قابل توجه دارايها  باشد دیگر نمونه می برخوردارپتانسیل خورندگی کمی که از  1

تمایل به خورندگی و رسوب گذاري داشته که مستلزم کنترل کیفیت  تا حدي  چاه فلمن کالله آب توان نتیجه گرفت که می

هاي  مراه با استفاده از مصالح و لوله، قلیائیت، سختی کل و... ه pHیم متر هاي مورد استفاده از جمله تنظآب بر اساس پارا

  گیرد.مقاوم در برابر خوردگی در شبکه آب شرب مورد توجه ویژه قرار 

  

 رایزنرشاخص شاخص النژلیه و  خورندگی، رسوب گذاري، چاه فلمن، :کلمات کلیدي

  

  مقدمه-1

 حرارتی تبادل تاسیسات هاي دیواره و سطوح روي بر رسوبی ضخیم هاي الیه ایجاد نیز و توزیع و انتقال خطوط خوردگی باعث تواند می آب

 منجر ماده آن خواص تغییر به و گیرد می انجام آن اطراف محیط و ماده یک بین شیمیاییفیزیکو واکنش یک براساس خوردگی .گردد

 آوري زیان فرایند یک کلی طور به فرایند این .دارند تأثیر بیولوژیکی و فیزیکی الکتریکی، شیمیایی، فاکتور چندین فرآیند این در. گردد می

 چالکش( دارد زیباشناختی و مهندسی و فنی اجتماعی، اقتصادي، مسائل و شهروندان سالمت و بهداشت بر زیادي سوء اثرات که است

پدیده خورندگی و رسوب گذاري آب، یکی از شاخص هاي مهم در ارزیابی کیفی یک منبع آب محسوب  .)1385، امیري

 لوله عمر کاهش ضمن گذاري، رسوب همراه به پدیده این ).Lowental et al., 2004; Kirmeyer and Logsdon, 1983شود( می

 بروز و آشامیدنی آب داخل به جانبی محصوالت ورود باعث خوردگی. کند می مختل نیز را آب توزیع و انتقال تصفیه، صنعت اقتصاد ها

  .)1388مهدي،(گردد می اتصاالت و شیرها کارآیی کاهش ها، لوله دبی افت باعث نیز گذاري رسوب شود، می بهداشتی مشکالت
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رایزنر  و LSI1)(النژلیه هاي از نظر پایداري، شاخصهاي مختلفی پیشنهاد شده اند که مهمترین آنها، شاخصبه منظور تعیین کیفیت آب 

(RSI2)  بین  تفاوت واقع در رایزنر و النژلیه شاخصهاي .باشند میpH آب و واقعی pH کلسیم کربنات توسط شده اشباع CaCO3)( 

النژلیه  هاي شاخص محاسبه براي. )1385 ،(امیري روند می کار به آب گذاري رسوب و خورندگی بیان براي شاخصی عنوان به و باشد می

ضروري  آب ) و درجه حرارتHCO3- ( )، بیکربنات+Ca2کلسیم ( )،TDS( کل جامدات محلولواقعی،  pH پارامترهاي آنالیز ،رایزنر و

  دهد. قرار تاثیر تحت را ها شاخصاین  تواند می تبخیر یا و حرارت درجه تغییر آب، کیفیت باشد. می

در تحقیق منابع آبی در ایران انجام شده که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است.  تعیین پتانسیل خورندگی آب مطالعات فراوان بر روي

  ج نشان تقی پور و همکاران در زمینه تعیین پتانسیل خورندگی آب شرب شبکه توزیع شهر تبریز بر اساس شاخص هاي خورندگی، نتای

در . )1391، و همکاران تقی پور( و قلیایت آب ضرورت دارد pHدهد که آب این شهر خورنده بوده و اقدامات حفاطتی از قبیل تنطیم  می

مطالعه اي که توسط جعفري و همکاران بر روي کیفیت آب شرب شهر انزلی از نظر پتانسیل خورندگی  و رسوب گذاري با استفاده از 

خورندگی داشته و خورنده اندیس هاي خوردگی صورت گرفت، نشان دهنده این موضوع است که  منابع آب شرب این شهر پتانسیل 

  . )1390جعفري، و همکاران، (باشند می

هاي نادري نظیر  ها بر روي چاه اگرچه  بیشتر تحقیقات بر روي منابع آب شرب موجود در شبکه انجام شده ولی تاکنون این شاخص

ارزیابی   هاي فلمن کالله و رایزنر براي چاه والنژلیه  هاي هدف از این پژوهش محاسبه شاخصچاههاي فلمن انجام محاسبه نشده است. 

 رسوب گذاري آب این چاهها می باشد. پتانسیل خوردگی و

 

  ها مواد و روش-2

  موقعیت منطقه-2-1

در مجاورت رودخانه دوغ (یکی از رودهاي تغذیه کننده گرگانرود) در شهر کالله و  1383چاههاي فلمن شهرستان گنبدکاووس در سال 

متر  30گالري شعاعی و طول تقریبی هر گالري  12متر،  3متر، دهانه اصلی  20در مجاورت روستاهاي اجن و قره خوجه با عمق تقریبی 

 2حلقه چاه عمیق) و  24آبهاي زیرزمینی ( منابع از گنبدکاووس شهر آشامیدنی لیتر آب در ثانیه حفر شده اند. آب 200با توان تولید 

 فصل ه به افزایش میزان مصرف آب دردر مخازن ذخیره و بصورت پمپاژ وارد شبکه توزیع می شود. باتوج از کلرزنی پس حلقه چاه فلمن،

 چاههاي فلمن در رفع کمبود آب مصرفی بسیار مهم هستند. تابستان

  

 ها محاسبه شاخص -2-2

مدلی است مـشتق شـده از مفهوم تئوریکی اشباع و شاخصی از درجه اشـباع آب بـا کربنات کلسیم  :)LSI( شاخص اشباع النژلیه- 

تواند به عنوان  می LSI .نماید بـه عنـوان یـک متغیـر اصـلی بیـان می pH مفهوم اشـباع را با اسـتفاده از، LSI  نماید. میزان ارائه می

از رابطه زیر قابل محاسبه می  اشباع النژلیهشاخص  .)Clesceri,2005(جهت رسیدن آب به تعادل تعبیر گردد pH تغییر مـورد نیـاز

  باشد:

)1                                                                                            (LSI pH – pHs  

  

  استفاده نمود. 1توان از جدول  میLSI  تفسیربراي  .باشد اشباع آب از کلسیت یا کربنات کلسیم می pH در واقع ، pHsکه

  

  

                                                             
1
 Langelier saturation index 

2 Ryznar Stability Index  
 

  در شرایط مختلف آبی )LSIالنژلیه(مقادیر اندیس  :1جدول 

  شرایط  مقادیر شاخص
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هاي آب  شده در سیستم مشاهدهارتباط بین یک سري دادههاي تجربی با ضخامت پوسته : این شاخص )RSI( رایزنر شاخص پایداري- 

ارتباط بین حالت اشباع  RSI .باشد نیز بر مبناي مفهوم سطح اشباعیت می  LSI ،RSI نظیر .نماید شهري را با شیمی آب تبیین می

  باشد: از رابطه زیر قابل محاسبه می رایزنر شاخص پایداري .دهد کربنات کلسیم و تشکیل پوسته را بصورت کمی نشان می

  

                )2                                                                                 ( RSI 2 pHs pH    

  شود. استفاده می 2از جدول   RSI مقادیر تفسیربه منظور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  روش کار -2-3

هاي فیزیکی به  گرفت. براي نمونه بصورت تصادفی صورتبرداري و  نمونه استاندارد هاي چاه فلمن با رعایت روشنمونه برداري از آب 

  اي تیره  هاي شیشه میلی لیتر آب در ظروف پالستیکی عاري از هرگونه آلودگی فیزیکی و شیمیایی و بطري 250لیتر و  5/1ترتیب حجم 

محل  به سریعاً سانتیگراد درجه 4 تا 0 بین تحت دماي یخدان و در شده آن بالفاصله قرائت دماي استریل درب سنباده اي برداشت و

ماه در دو فصل پاییز و زمستان برداشت شده و با استفاده از  5نمونه از آب از چاه فلمن در مدت  10منتقل شد. تعداد  آزمایشگاه

نژلیه و رایزنر هاي ال ها، مقادیر شاخص مورد آزمایش قرار گرفت. سپس از آنالیز نمونه 2006هاي آزمایشگاهی طبق استاندارد متد  دستگاه

  )3(جدول محاسبه گردید.

  

  بحث و نتایج -3

 LSIبود. براساس شاخص  RSI ،4/7و میانگین شاخص  LSI ،073/0نتایج حاصل از آزمایشات و محاسبات نشان داد، میانگین شاخص 

خورندگی و رسوب گذاري کمی برخوردار باشد، از پتانسیل  که غیرخورنده می 1ها بجز نمونه شماره  ي نمونه آب چاه فلمن کالله در همه

رابطه مستقیم با سرد شدن دماي آب دارد بطوریکه با کاهش دماي آب میزان این شاخص کاهش  تغییرات این شاخص .)3(جدولاست

  .)a-1(شکل یافته است

LSI >0  تمایل به انحاللCaCO3 و خورنده  

LSI =0  عدم خورندگی و رسوب گذاري  

LSI <0  رسوب گذار و تمایل به ترسیب  

  در شرایط مختلف آبی )RSI( مقادیر اندیس رایزنر :2جدول 

  شرایط  مقادیر شاخص

  رسوب دهی زیاد داردآب   >5

  آب نسبتا رسوب گذار است  5-6

  آب نه خاصیت رسوب گذاري دارد نه خاصیت خورندگی  6-5/6

  آب خاصیت خورندگی دارد  5/6-7

  آب خاصیت خورندگی شدید دارد  <7
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براساس ات تجربی پایه ریزي شده است. اي از آزمایش شاخص رایزنر که بر خالف شاخص النژلیه مبناي تئوریک نداشته و براساس مجموعه

باشد، از پتانسیل خورندگی و رسوب گذاري  که غیرخورنده می 1ها بجز نمونه شماره  ي نمونه آب چاه فلمن کالله در همه LSIشاخص 

ها داراي  نمونهباشد دیگر  که از پتانسیل خورندگی کمی برخوردار می 1نیز بجز نمونه شماره  RSI کمی برخوردار است. براساس شاخص

شاخص برخالف  باشند. اي می داراي پتانسیل خورندگی قابل توجه ها % نمونه90 بنابراین بیش ازاي هستند.  پتانسیل خورندگی قابل توجه

  .)b-1با کاهش دماي آب افزایش یافته است (شکل  رایزنر، شاخص النژلیه

  

  
  در طول نمونه برداري )b)(RSI( رایزنر شاخص پایداري) و a) (LSI( شاخص اشباع النژلیهتغییرات : 1شکل 

  

  گیري نتیجه-4

   نتایج آنالیز شیمیایی و مقادیر محاسبه شده شاخص: 3جدول 

 شماره

 ها نمونه
PH 

(-) 
TDS 

)mg/L(  

 کلسیم

)mg/L( 

 بیکربنات

)mg/L( 

 دماي

)C
o

(  
PHS 

(-) 

شاخص 

LSI 

 شاخص 
RSI 

تفسیر شاخص 

LSI 

 تفسیر شاخص

  RSI 

1 
52/

7 
 کمی خورنده غیر خورنده 1/7 23/0 3/7 19 324 8/92 504

2 
43/

7 
 توجه استخورندگی قابل  کمی خورنده 2/7 12/0 3/7 20 302 2/91 491

 خورندگی قابل توجه است کمی خورنده 2/7 088/0 3/7 19 308 4/94 519 4/7 3

4 
41/

7 
 خورندگی قابل توجه است کمی خورنده 3/7 083/0 4/7 15 320 96 517

5 
38/

7 
511 96 304 13 4/7 

064/0

 - 
 خورندگی قابل توجه است کمی خورنده 5/7

6 
42/

7 
504 8/92 308 14 4/7 

008/0

 - 
 خورندگی قابل توجه است کمی خورنده 4/7

7 4/7 509 8/92 306 12 5/7 
079/0

 - 
 خورندگی قابل توجه است کمی خورنده 6/7

8 
39/

7 
499 4/94 298 12 5/7 

090/0

 - 
 خورندگی قابل توجه است کمی خورنده 6/7

9 

41/

7 
497 2/91 300 14 4/7 

035/0

 - 
 خورندگی قابل توجه است کمی خورنده 5/7

10 
48/

7 
 خورندگی قابل توجه است کمی خورنده 4/7 048/0 4/7 12 320 2/99 518
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زیرا عدم توجه به کیفیت آب بر  باشند.در پایش سیستم هاي توزیع آب می و رسوب گذاري از موضوعات بسار مهم  خورندگی

سیب هاي بهداشتی و اقتصادي جدي را بر افراد جامعه وارد آحسب پایداري شیمیایی وپیدایش خورندگی یا رسوب گذاري، 

  )2008دستور العمل هاي کیفیت آب آشامیدنی،  می نماید.(

باشد، از پتانسیل خورندگی و رسوب  که غیرخورنده می 1ماره ها بجز نمونه ش ي نمونه آب چاه فلمن کالله در همه LSIبراساس شاخص 

ها  باشد دیگر نمونه که از پتانسیل خورندگی کمی برخوردار می 1نیز بجز نمونه شماره  RSI گذاري کمی برخوردار است. براساس شاخص

من کالله تا حدي  تمایل به خورندگی و توان نتیجه گرفت که آب چاه فل اي هستند. از اینرو می داراي پتانسیل خورندگی قابل توجه

، قلیائیت، سختی کل و...  pHرسوب گذاري داشته که مستلزم کنترل کیفیت آب بر اساس پارامتر هاي مورد استفاده از جمله تنظیم 

  هاي مقاوم در برابر خوردگی در شبکه آب شرب مورد توجه ویژه قرار گیرد.  همراه با استفاده از مصالح و لوله

  

  منابع -5
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Investigation of corrosion and scaling potential of Felmann Well  

Abstract: In water quality studies, the study of corrosion and scaling potential in water 
supply system and transferring water are two important factors, which are important to public 
health in addition to economic. The purpose of this study was to investigate the corrosion and 
scaling potential of Felmann Well and provide suitable solutions for dealing with potential 
problems. In this study, 10 samples of water from the wells of Felmann Kalaleh were 
collected during 1397. The total hardness, pH, alkalinity, total soluble solids and temperature 
were measured according to the standard method and the corrosion and scaling potential were 
evaluated using Lange and Layer (RSI) indices. The results of the tests and calculations 

 Showed that the mean value of LSI and RSI index were 0.073 and 7.4 respectively. Based on 
the LSI index, Felman well in all samples, except for sample number 1, which are non-
corrosive, have a low potential for corrosion and scaling. According to the RSI index, except 
for sample number 1, which has a slightly corrosive potential, other samples have a 
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potentially corrosive potential. Hence, it can be concluded that the water of the Felmann 
wells has a degree of tendency for corrosion and scaling, which requires water quality control 
based on the used parameters, including pH adjustment, alkalinity, total hardness and ... 
together with the use of materials and pipes which are resistant to corrosion in the drinking 
water network. 

Keywords: Felmann Well, Corrosion, sedimentation, Langely index and Riesner index 

 

  

 

  


