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مجله مهندسی آب و محیط زیست اریان

مقایسه پتانسیلهاي رسوبگذاري وخورندگی ومولفههاي آنها درسفرههاي آب زیرزمینی
دشتهاي لردگان و جمال (مطالعه موردي استان چهارمحال وبختیاري)
1

یاسر استواري *،2و حبیباهلل بیگی هرچگانی

2دانشجوي دکتري گروه مهندسی علوم خاک ،دانشگاه شهرکرد
 1استادیار گروه مهندسی علوم خاک ،دانشگاه شهرکرد

چکیده
یکي از جنبههاي مهم کیفیت آب ،پتانسیل خورندگي و رسوبگذاري آن است .رخداد یکي از این دو پدیده ميتواند هزینههاي نگهداري
را افزایش و عمر سامانههاي ذخیره ،انتقال و توزیع آب آشامیدني ،کشاورزي و صنعتي را کاهش یابد .هدف اصلي از انجام این تحقیق،
ارزیابي پتانسیل رسوبگذاري و خورندگي آب زیرزمیني دو آبخوان منطقه لردگان واقع در استان چهارمحال و بختیاري است .براي این
منظور از دادههاي  03حلقه چاه 5 ،قنات و  5چشمه واقع در دشت لردگان و  05چاه در دشت جمال براي محاسبه دو شاخص النژلیه و
رایزنر استفاده شد .نتایج تجزیه و تحلیل همبستگي نشان داد که شاخص هاي النژلیه و رایزنر در هر دو آبخوان به ترتیب با مولفههاي خود
( ،pHجامدات حل شده ،سختي و قلیائیت) همبستگي مثبت قوي و همبستگي منفي قوي دارند به استثناي جامدات حل شده در آبخوان
دشت لردگان که با شاخصهاي النژلیه و رایزنر ارتباط و همبستگي نشان نداد .در هر دو آبخوان  LSIو  RSIبا  TAنسبت به سایر
مولفهها قويترین همبستگي را داشتند که تأثیر بیشتر این مولفه را بر این دو شاخص نشان ميدهد.
کلمات کلیدي:دشت لردگان؛ دشت جمال؛ النژلیه؛ رایزنر.

 -2مقدمه
آب ميتواند باعث خوردگي خطوط انتقال ،توزیع و نیز ایجاد
الی هه اي ض خیم رس وبي ب ر روي س طو و دی وارهه اي
تاسیسات و مجاري انتقال آب شود[ .]0خوردگي یک واکنش
فیزیکي شیمیایي ب ین آب و مح یط اط راف آن اس ت .ای ن
فرایند اثرات سوء بهداشتي ،اقتصادي ،فني و زیباشناختي به
جا ميگذارد [ .]3رس وبگ ذاري نی ز یک ي از واک نشه اي
شیمیایي آب با محیط اطراف خود اس ت ک ه در نتیج ه آن،
آب نمکهاي خود را به صورت الیهاي بر س طو و مج اري
انتقال رسوب ميدهد[.]8
تحلیل مجاري انتقال و ذخیره آب در اثر خورن دگي و ی ا
در اثر رسوبگذاري ساالنه هزینههاي بسیار زیادي را جه ت
تعمیر ،جایگزیني و حفظ سیستم توزیع آب تحمیل ميکن د.
رسوبگذاري ميتواند سبب انس داد لول هه ا ،ک اهش س ط
مقطع جریان و افزایش افت و در نتیج ه ک اهش دب ي گ ردد
[ .]3خوردگي نیز ميتوان د باع ث اف ت و ک اهش دب ي و در
* نویسنده مسئول؛ تلفن17098087190 :
آدرس پست الکترونیکYaser.ostovary@gmail.com:

شرایط پیشرفته باعث سوراخ شدن لولهها شود ک ه در ای ن
حالت میزان آب از دست رفته قاب ل توج ه خواه د ب ود [.]9
رسوب کربناتهاي کلسیم و منیزیم از عوام ل ش ایع ایج اد
گرفتگي شیمیایي قطره چکانها در آبیاري قط رهاي هس تند
[.]3
شاخصهاي مختلفي براي پیشبیني پتانسیل خورندگي
و رسوبگذاري آبها ارائه شده است .شاخص اشباع النژلیه
( )LSI0و شاخص پایداري رایزنر ( )RSI3از پرکاربردترین این
شاخصها هستند .شاخص  LSIکه توسط النژلیه در سال
0701براي پیشبیني تمایل آب به رسوب یا انحالل کربنات
کلسیم ارائه شد .درجه اشباع آب با کربنات کلسیم را با
استفاده از  pHبه عنوان یک متغیر اصلي نشان ميدهد .مقدار
شاخص  LSIاز منفي تا مثبت در تغییر است [.]8
- Langelier Saturation Index
- Ryznar Stability Index
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در سال  0799رایزنر با اصال شاخص اشباع النژلیه،
شاخص پایداري رایزنر ( )RSIرا تعریف کرد RSI .نیز بر
مبناي میزان اشباع آب از کربنات کلسیم ميباشد و ارتباط
بین حالت اشباع کربنات کلسیم و تشکیل پوسته را به صورت
کمي نشان ميدهد [ .]8مقدار این شاخص همیشه مثبت
بوده و تمایل به رسوبگذاري و خورندگي شدید را بهتر
تخمین ميزند .گفته ميشود بین شاخص النژلیه و شاخص
رایزنر یک رابطه معکوس وجود دارد به صورتي که آبي که
خاصیت رسوبگذاري داشته باشد دیگر تمایلي به خورندگي
ندارد [ .]8هر دو شاخص  LSIو  RSIبر اساس  5مولفه کیفي
آب قابل محاسبه هستند .این مولفهها شامل درجه حرارت
آب ،pH ،جامدات محلول ( ،)TDSسختي کل ( )THو
قلیائیت کل ( )TAهستند.
زارعابیانه و همکاران[ ،]3به بررسي پتانسیل خورندگي
و رسوبگذاري آبهاي زیرزمیني دشت همدان -بهار
پرداختند .نتایج نشان داد شاخص النژلیه در  %19نمونهها و
شاخص رایزنر در  %85نمونهها پتانسیل کم خورندگي و
رسوبگذاري را نشان ميدهد .در مجموع منابع آب زیرزمیني
دشت همدان بهار در محدوده کم تا متوسط رسوبگذاري
و خورندگي قرار داشت.
مصرقاني و همکاران[ ،]0در مطالعهاي به بررسي
پتانسیل خوردگي ورسوبگذاري در شبکه توزیع آب
آشامیدني شهرستان بردسیر پرداختند .براي این منظور تعداد
 93نمونه آب از  03حلقه چاه 05 ،چشمه و  5قنات برداشت
و مولفههاي دما ،جامدات محلول ،سختيکل و قلیائیتکل در
آنها اندازهگیري شد .از شاخص النژلیه و رایزنر براي تعیین
پتانسیل رسوبگذاري و خورندگي استفاده شد .میانگین
شاخص النژیه ( )1/90حاکي ازآن است که آب شرب موجود
درشبکه توزیع شهرستان بردسیر رسوبگذار است .در 7
نمونه آب ( )%03/5مقدار شاخص النژلیه منفي شد که تمایل
این نمونهها به خورندگي را نشان ميدهد .میانگین شاخص
رایزنر آب شرب شهرستان بردسیر 9/01شد که داراي
پتانسیل خوردگي متوسط است .بر اساس شاخص رایزنر در
 %11/9نمونهها آب رسوبگذار بود و بر طبق شاخص
خورندگي  %80/9نمونهها آب شرب شهرستان بردسیر فاقد
خورندگي بود.
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دهقان و همکاران ،]7[0براي ارزیابي پتانسیل خورندگي و
رسوبگذاري شبکه آبرساني شیراز از شاخص النژلیه استفاده
کردند .آنها از تعداد  008چاه و منبع آب سطحي در
تابستان و پاییز  0081نمونهبرداري کردند .میانگین شاخص
النژلیه  1/909به دست آمد که پتانسیل کم تا متوسط
رسوبگذاري (در  %73/9نمونهها) و پتانسیل کم خورندگي
(در  %0/0نمونهها) را نشان داد.
منطقه لردگان یکي از مناطق مهم کشاورزي
استان چهار محال و بختیاري محسوب ميشود و آب
زیرزمیني آن منبع اصلي تأمین آب شرب ،فعالیتهاي
کشاورزي و فعالیتهاي صنعتي محتمل در آینده است.
بنابراین تعیین پتانسیل خورندگي و رسوبگذاري آب
زیرزمیني لردگان براي مدیریت پیشگیري رسوبگذاري و یا
خورندگي در مجاري انتقال و ذخیره آب شرب و صنایع و نیز
مجاري تحویل آب در سامانههاي آبیاري قطرهاي مفید خواهد
بود .لذا هدف از این مطالعه )0( :ارزیابي و مقایسه
شاخصهاي النژلیه و رایزنر و مولفههاي موثر بر آنها در دو
آبخوان منطقه لردگان؛ و ( )3بررسي و مقایسه ارتباط و
همبستگي شاخصهاي  LSIو  RSIبا مولفههاي آنها در دو
آبخوان است.

 -1مواد و روشها
منطقه لردگان بین طولهاي جغرافیائي ً 51˚ 99و
ً 51˚ 01شرقي و عرضهاي ً 00˚ 08و ً 00˚ 09قرار دارد.
این منطقه از طرف شمال به زیر حوضه هاي اردل -ارمند و از
جنوب و غرب به استان کهکیلویه و بویراحمد و حوضه آبریز
رودخانه خرسان و از شرق به دشت خانمیرزا منتهي ميگردد.
میانگین دماي ساالنه این منطقه 05/5درجه سلسیوس و
میانگین بارش ساالنه آن  511میليمتر است که آن را در
اقلیم نیمه گرمسیري قرار ميدهد .شهرستان لردگان با
جمعیت حدود  30111نفر و چندین روستا در این زیر حوضه
قرار دارند .فعالیت عمده مردم در این منطقه کشاورزي و
دامپروري بوده و بیشتر آب مورد نیاز این فعالیتها و شرب از
آبهاي زیرزمیني تأمین ميشود .دشت لردگان در زیر زون
زاگرس چین خورده واقع شده است .عالوه بر سازند آسماري،
Dehghan et al.
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بخشهاي کوچکي از تاقدیس ریگ از سازند جهرم شامل
سنگهاي آهکي و دولومیتي خاکستري روشن و تودهاي به
سن ائوسن تشکیل شده است .در شرق و شمال شرقي دشت
سازند آسماري و در غرب دشت سازند بختیاري شامل
کنگلومرا و ماسهسنگ به سن پلیوسن ميباشد .در شمال
غرب دشت سازند گچساران شامل مارنهاي خاکستري و
قرمز همراه با گچ مالحظه ميشوند(شرکت آب منطقهاي
استان اصفهان .)0090 ،شکل ( )0موقعیت دشت و نقشه
زمینشناسي منطقه مورد مطالعه رانشان ميدهد.
 -2-1نمونهبرداري وتجزیههاي آزمایشگاهی
در سه فصل بهار (خرداد) ،تابستان (دو بار در مرداد و
شهریور) و پاییز (آبان)  03حلقه چاه از دشت لردگان و از 05
حلقه چاه از دشت جمال نمونهبرداري صورت گرفت .عالوه بر
این از دادههاي مربوط به  3حلقه چاه دیگر 5 ،چشمه و 5
قنات در دشت لردگان و  5چاه در دشت جمال که در طي 7
سال به وسیله شرکت آب منطقهاي استان چهار محال و
بختیاري جمعآوري شده بودند نیز استفاده شد .نمونههاي
برداشت شده بر اساس استانداردهاي،]01[APHA-1988
تجزیه شدند pH .نمونهها با دستگاه  istekمدل  PDC 705و
کل جامدات محلول ( )TDSنمونهها با تبخیر  011mLآب و
توزین مانده اندازهگیري شد .به منظور محاسبه شاخص
النژلیه غلظتهاي کلسیم ( ،)Ca2+منیزیم ( ،)Mg2+کربنات
) (CO32-و بيکربنات ) (HCO3-به روش تیتراسیون
اندازهگیري شدند .ولي در این مقاله مقادیر آنها ارائه
نمي شود .در این پژوهش از میانگین دماي ساالنه آب
زیرزمیني ( 00/5درجه سلسیوس) براي محاسبه شاخصLSI
و  RSIاستفاده شده است.
 -1-1محاسبات
سختي کل (  )THو قلیائیت کل ( )TAاز رابطههاي زیر
محاسبه شدند:
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()0

)TH ( CaCO3 mg/L)= 50× ( Ca2+ + Mg2+

()3

)TA (CaCO3 mg/L)= (HC03- + CO32-

که در آن غلظت کلسیم ،منیزیم  ،کربنات و بيکربنات به
 meq/Lاست pH .آب در حالت اشباع از کربنات کلسیم
( )pHsاز رابطهي زیر محاسبه شد:
:
[)pHs= ] (9.3+A+B)-(C+D
()0
متغیرهاي  C ،B ،Aو  Dدر رابطه باال مطابق روابط  1 ،5 ،9و
 9محاسبه ميشوند:
()9
A = (Log [TDS] - 1) / 10
o
()5
B = -3.12 × Log ( C + 273) + 34.55
()1
C = Log [TH] - 0.4
()9
]D = Log [TA
که در این روابط TDS :کل جامدات محلول به  ،mg/Lدرجه
حرارت به درجه سلسیوس  ،OCسختي کل ( )THبر حسب
کربنات کلسیم معادل  mg/Lو TAقلیاییت کل معادل کربنات
کلسیم به  mg/Lاست.
شاخص النژلیه( )LSIو شاخص رایزنر ()RSIبا استفاده از
 pHواقعي آب و pHsمحاسبه شدند:
sLLSI=pH-pH
()8
RSI =2 pHs - pHs
()7
اگر شاخص pH>pHsباشد LSI >0 ،است دراین حالت
آب از کربنات کلسیم اشباع خواهد بود و آب رسوبگذاراست
و بر عکس اگر LSI< 0باشد آب خورنده است.
اگر شاخص رایزنر کمتر از  1/5باشد آب تمایل به
رسوبگذاري دارد و بر عکس اگر این شاخص از  1/5بیشتر
شود آب خورنده است [ .]8جدول  0درجات مختلف
خورندگي و رسوبگذاري را نشان ميدهد.
براي مقایسه شاخصها در دو آبخوان از آزمون  tمستقل
استفاده شد .محاسبات آماري در محیط استاتیستیکا
( )STATISTICA 8.0از شرکت استات سافت
( ،]03[ )StatSoft Inc.انجام شد.

استواری و بیگی هرچگانی

مهندسی آب و محیط زیست ایران /سال  /2931دوره  /2شماره1

21

شکل -2موقعیت و محدوده دشت لردگان (سمت راست) و نقشه زمینشناسی دشت (سمت چپ)

جدول  2درجات مختلف خورندگی و رسوبگذاري آب [.]22

رفتار آب

مقدار شاخص RSI

رفتار آب

مقدار شاخص LSI

رسوبگذاري ضعیف

5-1

رسوبگذاري کم

1 - 1/5

رسوبگذاري وخورندگي ناچیز

1-9

رسوبگذاري متوسط

1/5 – 0

خورندگي متوسط

9 -9/5

رسوبگذاري شدید

0-3

خورندگي زیاد

< 9/5

 -9نتایج و بحث
جدول  3خالصه آماري شاخصهاي  LSIو  RSIو مولفههاي
موثر بر آنها را در آبخ وان دش ت لردگ ان نش ان م يده د.
مطابق ج دول  ،3مق دار  pHدر دو آبخ وان منطق ه لردگ ان
همیشه ب ازي ب وده و از ح داقل  9/91ت ا ح داکثر  8/11در
آبخوان دشت لردگان و از حداقل  9/53ت ا ح داکثر  9/79در

آبخوان دشت جمال تغییر ميکند .قلیائیت در دو آب سفرهي
زیرزمیني لردگان از متوسط تا خیلي زیاد متغی ر اس ت []09
ولي با توجه به می انگین ( )319 mg/Lآن در آبخ وان دش ت
لردگ ان و می انگین ( )071mg/Lدر آبخ وان دش ت جم ال
قلیائیت آبها زیاد است [.]09
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معموالً قلیائیت و  pHیک آب ارتباط نزدی ک و مس تقیم
با یکدیگر دارند و آبهایي که  pHبین  9تا  8/5دارند معموالً
داراي قلیائیت متوسط تا زی اد هس تند .ب ا توج ه ب ه کمین ه
سختي کل آب لردگان آبي سخت است و گ اهي ه م در رده
خیلي سخت قرار ميگیرد [ .]09در آبخ وان دش ت لردگ ان
مقدار  LSIدر تمام نمونهها مثبت بوده که نشان دهنده تمایل
به رسوبگذاري آب زیرزمین ي لردگ ان ب ر اس اس ش اخص
النژلیه است (ج دول .)3در آبخ وان دش ت جم ال می انگین
مقدار شاخص النژلیه  1/31شد که پتانسیل رسوبگذاري کم
را نشان ميدهد (جدول .)3
مقدارشاخص  LSIتنها در  01درصد نمونههاي آب دشت
جمال منفي بود که پتانسیل خورندگي ک م ای ن نمون هه ا را
نشان ميدهد .در آبخ وان دش ت لردگ ان در  95/1درص د از
نمونهه اي آب و در آبخ وان دش ت جم ال در  95درص د از
نمونههاي آب شاخص LSIبین  1تا  1/5ب ود ک ه تمای ل ب ه
پتانسیل رسوبگذاري کم را نش ان م يده د (ج دول .)0در
آبخوان دشت لردگان در  09درصد از نمون هه ا و در آبخ وان
دشت جمال در  05درصد مانده نمونهها مقدار ش اخص LSI
بین  1/5تا 0بوده که حاکي از تمایل متوسط به رسوبگذاري
ميباش د .تنه ا در آبخ وان دش ت لردگ ان در  9/9درص د از
نمونهها مقدار شاخص  LSIبین  0تا  3بود ک ه نش اندهن ده
رسوبگذاري شدید این نمونهها است (جدول.)0
در دو آبخوان منطق ه لردگ ان می انگین مق دار ش اخص
پایداري رایزنر  9/0بوده که پتانسیل خورن دگي متوس ط آب
این دو آبخوان را نشان ميدهد (جدول .)3در آبخ وان دش ت
لردگان مقدار شاخص رایزنر در  9درصد نمونهها بین  5ت ا 1
بوده بیانگر پتانسیل رسوبگذاري ضعیف این نمونهه ا اس ت.
شاخص  RSIدر آبخوان دشت لردگان در  09درصد نمونهها و
در آبخوان دشت جمال در  31درصد نمونهها بین  1تا  9بوده
که پتانسیل رسوبگذاري و خوردگي ناچیز ای ن نمون هه ا را
نشان ميدهد .در آبخوان دشت لردگ ان ش اخص  RSIدر 08
درصد از نمونهه ا و در آبخ وان دش ت جم ال در  11درص د
نمونهها بین  9تا  9/5بوده بین  9تا  9/5ب وده ک ه پتانس یل
خوردگي متوسط را نشان ميدهد .همچن ین مق دار ش اخص
 RSIدر  08درصد از نمونهها در آبخوان دش ت لردگ ان و در
 31درصد نمونهها در آبخوان دشت جمال بزرگتر از  9/5بوده
که پتانسیل خوردگي شدید این نمونهها را نشان ميدهد .ب ر
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اساس  LSIحدود  %91نمونهها تمایل به رسوبگ ذاري و ب ر
اساس  %91 RSIنمونهها تمایل به خورندگي دارند.
در هر دو آبخوان منطقه لردگان ضریب تغیی رات عوام ل
موثر بر شاخصهاي پایداري  LSIو  RSIعموماً کمت ر از %01
است که نشان دهن دهي یکن واختي نس بي آنه ا در س ط
آبخوان است [ .]2در هر دو آبخوان ضریب تغییرات قلیائیت از
 %01بیشتر است که نشاندهنده تغییرات مکاني بیش تر ای ن
مولفه در هر دو آبخوان است .ضریب تغییرات  LSIبزرگت ر از
ضریب تغییرات  RSIو عوامل موثر بر این دو اس ت .بن ابراین
شاید بتوان گفت که  LSIشاخص حساستري در مقایس ه ب ا
 RSIاست.
مقایسه خالصه آماري شاخصهاي آبخوان دشت لردگ ان
و شاخصهاي دش ت جمال(ج دول  )3نش ان م يده د ک ه
میانگین  THو  TAدر هر دو آبخ وان تف اوت معن يداري ب ا
یکدیگر نداشتند ( .)p<1/15این موضوع ميتوان د ب ه دلی ل
تشابه در نوع کانيهاي سازندهاي تشکیل دهنده آنها باش د
[ .]05در هر دو آبخوان نوع سازندهاي عمده کربناتي ب وده و
به دلیل تأثیر کربناتها بر  THو  ، TAمقدار این دو ش اخص
در این دو آبخوان تفاوت معنيداري با یکدیگر نداشتند [.]05
میانگین  pHدر آبخوان دشت جم ال از می انگین  pHدر
آبخوان دشت لردگان بیش تر اس ت ( .)p<1/15ب ا توج ه ب ه
تش ابه در ن وع س ازندهاي کربن اتي موج ود در ه ر
دو آبخوان ،این موضوع ميتواند به دلیل تغذیه آبخوان دش ت
لردگان با آب چشمه برم ( )pH=9/9باشد .همچنین تشکیالت
تبخیري گچساران در تغیی ر کیفی ت آب زیرزمین ي قس مت
شمال غ رب دش ت لردگ ان ت أثیر داش ته و می زان ه دایت
الکتریکي و مقدار یون  SO42-این منابع را به ش دت اف زایش
ميدهد که ميتواند یک ي از دالی ل ک اهش مق دار  pHای ن
آبخوان نسبت به آبخوان دشت جمال باشد [.]5
میانگین  TDSآبخ وان دش ت لردگ ان از می انگین TDS
آبخوان دشت جمال بیشتر است ( .)p>1/15در آبخوان دشت
لردگان ،به دلیل وجود و اثر سازندهاي گچي و شور گچساران
و نی ز وج ود س ازندهاي کربن اتي  ،می زان  ECو  TDSدر
مقایسه با آبخوان دشت جمال بیشتر است[.]5
با توجه به تشابه در نوع سازندهاي کربناتي موجود در هر
دو آبخوان ،این موضوع ميتواند به دلیل تغذیه آبخوان دشت
لردگان با آب چشمه برم ( )pH=9/9باشد .همچنین تشکیالت
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تبخیري گچساران در تغییر کیفیت آب زیرزمیني قسمت
شمال غرب دشت لردگان تأثیر داشته و میزان هدایت
الکتریکي و مقدار یون  SO42-این منابع را به شدت افزایش
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ميدهد که ميتواند یکي از دالیل کاهش مقدار  pHاین
آبخوان نسبت به آبخوان دشت جمال باشد [.]5

جدول  1خالصه آماري شاخصهاي RSI ، LSIوعوامل موثر برآنها در دو آبخوان منطقه لردگان
شاخص

واحد

میانگین

میانه

—
mg/L
mg/L
mg/L
—
—

9/11
319
071
338
1/95
9/0

9/51
097
091
301
1/03
9/5

دهک اول

کمینه

بیشینه

دهک
آخر

انحراف معیار

ضریب
تغییرات ()%

آبخوان دشت لردگان (n=(018
pH
*

TA
TDS
*

TH
LSI
RSI

9/99
001
000
080
1/30
1/03

9/91
009
390
059
1/0
5/3

8/11
083
510
097
0/9
9/7

9/85
097
981
375
1/71
9/8

1/01
91
18
97
1/00
1/9

3/3
09
08
33
91
01

آبخوان دشت جمال (n=(93
pH
*

TA
TDS
*

TH
LSI
RSI

—
mg/L
mg/L
mg/L
—
—

9/95
071
011
339
1/31
9/0

9/99
091
375
339
1/30
9/0

9/15
037
319
089
1/11
1/9

9/53
89
397
080
-1/35
1/0

9/79
001
951
005
1/81
8/3

9/71
395
003
311
1/10
9/9

1/17
11
93
03
1/35
1/9

0/35
03
09
09
70
1

* سختيکل و قلیائیت کل برحسب mg/Lمعادل کربنات کلسیم

میانگین  TDSآبخوان دشت لردگان از میانگین
آبخوان دشت جمال بیشتر است ( .)p>1/15در آبخوان دشت
لردگان ،به دلیل وجود و اثر سازندهاي گچي و شور گچساران
و نیز وجود سازندهاي کربناتي  ،میزان  ECو  TDSدر
مقایسه با آبخوان دشت جمال بیشتر است[.]5
شوري و  TDSباالدر قسمت شمال غربي آبخوان دشت
لردگان از سایر قسمتهاي آبخوان بیشتر است .زیادي میزان
 ECو  TDSدر این قسمت آبخوان دشت لردگان ميتواند به
دالیل زیر باشد )0( :در بخش شمال و شمال غربي دشت
لردگان سازند شور و گچي گچساران دیده ميشود .بخشي از
آبهاي ورودي به دشت لردگان در مسیر خود از سنگهاي
این سازند عبور ميکنند .با توجه به حضور امال گچ در این
سازند کیفیت آبهایي که در مسیر خود از این سنگها عبور
ميکنند ،به لحاظ انحالل گچ و سایر امال به شدت کاهش
TDS

ميیابد .حضور امال گچي به صورت رگه نیز ميتواند سبب
کاهش کیفیت آبهایي شود که در مسیر خود از این سازند
عبور کرده و وارد دشت لردگان ميشوند و ( )3تغذیه این
بخش از آبخوان با آب رودخانه شور نیسان ،که از گنبدهاي
نمکي دشت مجاور خانمیرزا عبور و وارد دشت لردگان
ميشود [.]5
میانگین شاخص  LSIآبخوان دشت لردگان از میانگین
شاخص  LSIآبخوان دشت جمال بیشتر است ( .)p<1/15در
آبخوان دشت جمال حداکثر شاخص النژلیه  1/8بود در حالي
که در آبخوان دشت لردگان حداکثر شاخص النژلیه  0/9بود
که پتانسیل رسوبگذاري شدیدتر این آبخوان را نشان
ميدهد .این تفاوت ميتواند به دلیل وجود سازند گچي
گچساران واقع در دشت لردگان باشد .به دلیل حاللیت باالي
ترکیبات گچي ،میزان امال محلول افزایش یافته و پتانسیل
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رسوبگذاري افزایش ميیابد [ .]9میانگین شاخص
آبخوان دشت لردگان با میانگین شاخص  RSIآبخوان دشت
جمال تفاوت معنيداري نداشت ( .)p>1/15در آبخوان دشت
لردگان بر اساس کمینه شاخص  RSIدر تعدادي از نمونهها
پتانسیل رسوبگذاري کم دیده ميشود در حاليکه در
آبخوان دشت جمال بر اساس شاخص  RSIدر هیچکدام از
نمونهها پتانسیل رسوبگذاري دیده نميشود.
RSI

 -2-9ارتباط شاخصهاي النژلیه و رایزنر با مولفهها در
دو آبخوان لردگان
شکل  3رابطهي شاخص  LSIبا  ،pHسختي کل ،قلیائیت
کل و جامدات محلول را در دو آبخوان دشت لردگان نشان
ميدهد .در آبخوان دشت جمال بین  LSIبا هر چهار مولفه
TH ،TA ،pHو  TDSارتباط مستقیم و خطي دیده ميشود
(شکل .)3این ارتباط در مرجع]  [8نیز مشاهده شده است .در
بین این  9مولفه TA ،ارتباط قويتري با  LSIدارد .در آبخوان
دشت لردگان نیز همانند آبخوان دشت جمال بین  LSIبا
 TH ،pHو  TAارتباط مستقیم و خطي دیده شد (شکل.)3
در این آبخوان بین  TDSبا  LSIارتباطي دیده نشد (شکل.)3
شکل  0رابطه شاخص  RSIبا  ،pHسختي کل ،قلیائیت
کل و جامدات محلول در دو آبخوان دشت لردگان را نشان
ميدهد .در دو آبخوان بین  RSIبا  0مولفه  TA ،pHو TH
ارتباط خطي معکوس دیده شد (شکل .)0در آبخوان دشت
لردگان بر خالف آبخوان دشت جمال بین  RSIبا TDS
ارتباط خطي خوبي دیده نشد (شکل .)0این ارتباط در مرجع
 8نیز مشاهده شده است .ارتباط  RSIبا  THو  TAبه ویژه در
آبخوان دشت جمال بسیار مشخص است (شکل .)0از
آنجائیکه بین  LSIو  RSIبا مولفههاي TH ،TA ،pHو TDS
یک ارتباط خطي دیده شد ،لذا در جدول 0ضریب همبستگي
اسپیرمن شاخصهاي  ،TH ،TDS ،pHقلیائیت LSI ،و RSI
دو آبخوان دشت لردگان نشان داده شده است.
در هر دو آبخوان منطقه لردگان بین  pHبا سختي کل و
قلیائیت کل همبستگي مثبت معنيدار و نسبتاً قوي وجود
دارد و همبستگي  pHبا قلیائیت قويتر از همبستگي آن با
سختي کل است (جدول TDS .)p<1/15 ،0با سختي و
سختي با قلیائیت به هم وابستهاند ( .(p<1/15تشابه
همبستگي مثبت معنيدار و نسبتاً قوي سختي کل با  pHو
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 Ca2+و Mg2+

 TDSاحتماالً از آنجا ناشي ميشود که دو یون
کاتیونهاي عمده تشکیل دهندهي سختي و جامدات حل
شده در آب زیرزمیني منطقه لردگان بوده و احتماالً همین دو
یون  pHآب را نیز بازي و حدود  9/11در آبخوان دشت
لردگان و حدود  9/95نگه ميدارند(جدول.)3
از طرف دیگر قلیائیت کل نیز با سختي و  pHآن
همبستگي دارد 8[ .و  ]01نیز همبستگي معنيدار قلیائیت
کل و سختي کل را گزارش کردهاند .در هر دو آبخوان منطقه
لردگان شاخصهاي پایداري  LSIو  RSIبا شاخصهایي که
بر اساس آنها محاسبه شدهاند (یعني TDS ،pH؛  THو )TA
به ترتیب همبستگي مثبت و همبستگي منفي نشان ميدهند
که در این میان همبستگي این دو با  TDSکم بوده
( )p>1/15و بر عکس با قلیائیت کل بسیار قوي است
(جدول .)p<1/15 ،0بنابراین به نظر ميرسد که دو شاخص
 LSIو  RSIبا تغییرات قلیائیت کل در تغییر است اگرچه
تغییرات  LSIبا قلیائیت آب رابطهي مستقیم و با تغییرات
 RSIبا قلیائیت آب رابطهي معکوس دارد (جدول.)0
قلیائیت با شاخص  RSIهمبستگي بیشتري نسبت به
شاخص  LSIدارد ( )p<1/15بنابراي ميتوان نتیجه گرفت
که شاخص  RSIبا قلیائیت ارتباط بیشتري دارد.
مقایسه ضرایب اسپیرمن شاخصها دشت لردگان با
ضرایب اسپیرمن شاخصهاي نظیر دشت جمال (جدول)0
نشان ميدهد که بر خالف آبخوان دشت لردگان که بین pH
با  TDSهمبستگي وجود ندارد ( ،)p>1/15در آبخوان دشت
جمال همبستگي نسبتاً قوي معنيداري بین  pHبا TDS
وجود دارد . .همچنین در آبخوان دشت لردگان بین  TDSبا
 LSI ،TAو RSIهمبستگي وجود ندارد ولي بین TDSبا ،TA
 LSIو  RSIدر آبخوان دشت جمال همبستگي مثبت معنيدار
نسبتاً قوي وجود دارد (.)p<1/15
در آبخوان دشت لردگان بین  pHبا  THهمبستگي نس بتاً
قوي معنيداري وج ود دارد در ح اليک ه در آبخ وان دش ت
جمال بین این مولف ه ه مبس تگي معن يداري وج ود ن دارد
( .)p>1/15ض رایب ه مبس تگي ب ین  pHب ا  RSIو  LSIدر
دشت لردگان با ضرایب همبستگي ب ین pHب ا  RSIو  LSIدر
دش ت جم ال تف اوت ندارن د ( .)p>1/15همچن ین ض رایب
همبستگي بین  THبا  RSIو  LSIنی ز در دو آبخ وان تف اوتي
نداشتند ( .)p>1/15ضرایب ه مبس تگي ب ین  TAب ا  RSIو
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LSIدر آبخوان دشت جم ال از ض رایب ه مبس تگي متن ا ر
آبخوان دشت لردگان قويتر است (.)p<1/15
 -1-9ارتباط  LSIبا  RSIدر دو آبخوان
گاهي اوقات مفید یا الزم خواهد بود که به توان مقدار
شاخص رایزنر را از مقدار شاخص النژلیه تخمین زد .مانند
هنگامي که مقدار شاخص النژلیه گزارش شده ولي مقدار
برخي مولفهها گزارش نشده باشد که محاسبه شاخص RSI
را غیر ممکن ميسازد .در این صورت با وجود رابطهي واقعي
بین دو شاخص النژلیه و رایزنر ميتوان مقدار شاخص رایزنر
را در صورت نیاز برآورد کرد.
رابطهي نظري شاخص النژلیه و شاخص رایزنر با توجه به
معادالت ( )8و ( )7به صورت زیر است:
RSI= pH–2LSI

که با استفاده از آن ميتوان شاخص النژلیه را از روي شاخص
رایزنر یا بالعکس حساب کرد منوط به اینکه  pHنمونه آب در
دسترس باشد .اندازهگیري pHچندان سخت نیست ولي
نمونهگیري از آب ممکن است راحت نباشد .در آن صورت
وجود رابطهي بین دو شاخص نیاز به دانستن یا اندازهگیري
pHرا هم مرتفع ميکند .در شکل ( )9رابطهي این دو شاخص
در دو آبخوان همراه با معادالت رگرسیوني مربوط دیده
ميشود.
رابطهي معکوس  LSIو ( RSIشکل )9دور از انتظار
نیست .زیرا طبق معادله ( )00بایستي این دو به طور
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معکوس ،و از نظر تئوري ،با شیب  -3و عرض از مبدئي برابر
 pHآب به هم مربوط باشند .عرض از مبدأ معادالت میل به
میانگین  pHآب هر سفره و شیب خطوط میل به  -3دارند.
روابط رگرسیوني بسیار معنيدار بوده ( )p<1/10و با توجه به
ضریب تعیین بسیار باالي هر دو معادله ميتوان در هر دو
آبخوان شاخص  RSIرا از ( LSIیابالعکس) برآورد کرد.

 -4نتیجه گیري
در این پژوهش شاخصهاي النژلیه و رایزنر در درجه حرارت
میانگین ساالنه آب زیرزمیني دشت محاسبه شد .بنابراین
شاخصهاي فعلي براي نشان دادن پتانسیل رسوبگذاري و
خوردگي در درجه حرارت طبیعي آب است .میانگین شاخص
 LSIدر آبخوان دشت لردگان  1/5و در آبخوان دشت جمال
 1/39شد که به مفهوم پتانسیل متوسط رسوبگذاري است.
میانگین شاخص  RSIدر هردو آبخوان دشت لردگان و دشت
جمال  9/0شد که بر اساس این شاخص آب زیرزمیني هر دو
دشت پتانسیل متوسط خورندگي دارند .در آبخوان دشت
لردگان  TDSفقط با THهمبستگي دارد و با  LSIو  RSIو
دیگر مولفهها همبستگي ندارد در حالي که در آبخوان دشت
جمال  TDSبا  LSIو  RSIو سایر مولفهها همبستگي
معنيداري دارد .در هر دو آبخوان  LSIو  RSIبا  TAنسبت به
سایر مولفهها همبستگي بیشتري دارند که تأثیر بیشتر این
مولفهها را بر این دو شاخص نشان ميدهد.

شکل  4ارتباط شاخص LSIبا  RSIدر آب زیرزمینی دشت جمال (راست) و درآب زیرزمینی دشت لردگان (چپ)
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جدول  9ضرایب همبستگی اسپیرمن  ،TH ،TDS ،pHقلیائیت LSI ،و  RSIدر دو آبخوان منطقه لردگان
آب زیرزمیني دشت لردگان (( n=018
TDS
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pH
1/03

TH

*1/11

TH

LSI

TA

*1/10

TA

*

1/05

*1/18

LSI

1/81

*

1/09

*1/17

RSI

-1/93

*

-1/01

TDS

pH
*1/97

TH

1/09

*1/98

TA

1/51

*

*1/13

*1/90

LSI

1/91

*

*1/10

*1/99

RSI

-1/15

*

*

*-1/80

1/90

*-1/90

*1/81
*

-1/73

*-1/70

آب زیرزمیني دشت جمال (( n=93
TDS

-1/10

قدردانی
بدین وسیله از دانشگاه شهرکرد جهت تأمین منابع
مالي این پژوهش تشکر و قدرداني ميشود.
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Abstract
One important aspect of water quality is the potential for scaling and/or corrosion. The occurrence of either
of these processes can increase maintenance costs and decrease the lifespan of storage, conveyance, and
distribution systems used in drinking, agricultural and industrial sectors. The main aims of this study were to
(i) evaluate the potential for scaling and corrosion; (ii) assess components of scaling/corrosion; and (iii)
compare potential indices and components in two aquifers of the Lordegan region located in Charmahal-vaBakhtiari province. For this purpose, data collected from 32 wells, 5 qanats and 5 springs located in the
Lordegan plain and 15 wells from the Jamal plain were used to calculate Langelier and Ryznar indices.
Correlation analysis indicated that, at both aquifers, Langelier index was positively related with pH, total
dissolved solids, hardness and alkalinity,and Ryznar index was linearly but reversely and strongly related to
the same variables except for total dissolved solis in the Lordegan aquifer. At both aquifers, the Langelier
and Ryznar indices were best correlated to total alkalinity indicating alkalinity's primary effect on either of
indices
Keywords: Lordegan plain, Jamal plain, Langelier index, Ryznar index, alkalinity, hardness, TDS.

