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چکیده
زمینه و هدف :خاك مي تواند در اثر عوامل شیمیایي و میکروبي موجب خوردگي در لوله شود و اثرات زیان بار شدیدي را به پروژههاي انتقال
آب وارد نماید .هدف از انجام این تحقیق بررسي پتانسیل خورندگي در خاك مجاور خطوط لولههاي آبرساني شهرهاي آبادان و خرمشهر بود.
مواد و روشها 20 :نقطه بصورت تصادفي از نواحي لوله گذاري شده در سطح شهرهاي آبادان و خرمشهر انتخاب و از خاك کنار لولهها
نمونهبرداري انجام گرفت .نمونهها ي خاك بالفاصله به آزمایشگاه منتقل و میزان رطوبت ،همچنین پس از هوا خشک و کوبیده شدن ،برخي
خصوصیات فیزیکي ،شیمیایي و تنفس میکروبي آنها اندازهگیري شد .در نهایت همبستگي هر کدام از پارامترها با میزان تنفس میکروبي
بررسي گردید.
یافتهها :نتایج نشان داد که بین هدایت الکتریکي و میزان سدیم با دي اکسید کربن حاصل از تنفس میکروبي همبستگي مثبت و معنيدار به
ترتیب برابر با  0/633و  0/673در سطح  1درصد آزمون آماري وجود دارد .لیکن بین میزان رطوبت خاك در زمان نمونهبرداري و تنفس
میکروبي همبستگي معنيداري وجود نداشت .همچنین نتایج تحقیق نشان داد که  pHخاك همبستگي مثبت و معنيدار با میزان قلیائیت کل
دارد.
بحث و نتیجهگیري :خاك نواحي لولهگذاري شده در ایستگاههاي  11 ،10و  17به دلیل پایین بودن مقاومت الکتریکي ،ایستگاههاي  8و  10به
واسطهي قلیائیت زیاد و ایستگاههاي  19 ،18 ،17و  20به دلیل باال بودن تنفس میکروبي از بیشترین پتانسیل خورندگي برخوردار بودند.
واژههاي کلیدي :خورندگي ،تنفس میکروبي ،قلیائیت ،لولههاي آبرساني ،آبادان و خرمشهر

 -1دانشجوي کارشناسي ارشد رشته ي آب و فاضالب ،گروه محیط زیست ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اهواز ،ایران
 -2گروه خاکشناسي ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اهواز ،ایران
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Abstract
Background and Objective: Soil can cause corrosion of the pipes as a result of chemical and microbial
factors and, therefore, make extremely harmful effects happen on water transfer projects. The aim of this
study was the evaluation of corrosion potential of the soil at the Periphery of Water Supply Pipes in
Abadan and Khorramshahr cities.
Materials and Methods: 20 points were randomly selected from the areas in the cities of Abadan and
Khorramshahr where pipelines had been installed and then the soil in the close vicinity of the pipelines
were sampled. The soil samples were immediately sent to laboratory where the moisture was measured.
Also, after the soil was dried and crushed at the ambient temperature, its physical, chemical
characteristics and soil’s microbial respiration were measured. Finally, the correlations between each of
the parameters with the microbial respiration rate were investigated.
Results: The results indicated that there is a positive and significant correlation, 0.633 and 0.673 in a 1%
level of the statistical tests, respectively, between the electrical conductivity (EC) and the amount of
Sodium with the carbon dioxide present as a result of microbial respiration but no significant correlation
was found between the soil moisture at sampling time and microbial respiration. Also, the study results
showed that the soil’s pH is positively and significantly correlated with the total alkalinity rate.
Conclusion: The Soil at the Periphery of Water Supply Pipes in the stations of 10, 11 and 17 Due to the
low electrical resistance, stations of 8 and 10 Due to the high Alkality and stations of 17, 18, 19 and 20
Due to the high microbial respiration had the greatest potential corrosion.
Keywords: Corrosion, Microbial Respiration, Alkality, Water Supply Pipes, Abadan and Khorramshahr
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ارزیابي پتانسیل خورندگي در خاك مجاور....

زمینه و هدف
پدیده خوردگي در خطوط لولههاي انتقال آب یکي از معضالت

خورده ميشود .بنابراین به منظور تعیین نرخ خوردگي لولهها در

مهم جهان امروز بوده که در این بین خورندگي خاك یکي از

زیر خاك تعیین مقاومت الکتریکي خاك از اهمیت ویژهاي

اصليترین عوامل آن در لولههاي انتقال آب ميباشد .این پدیده

برخوردار است ( .)2این عامل نقش تعیین کنندهاي در میزان

وابسته به تغییرات شرایط محیطي مانند خورندگي خاك ،استفاده

خورندگي خاك دارد ،بطوريکه هر چه میزان مقاومت الکتریکي

از لولههاي غیرهمسان در خطوط انتقال و همچنین جریانهاي

خاك بیشتر باشد میزان خورندگي خاك کمتر خواهد بود .عوامل

پراکنده الکتریکي ميباشد ،این شرایط باعث به وجود آمدن سلول

متعددي در مقاومت الکتریکي خاك تاثیر گذارند .مهمترین این

هاي الکتروشیمیایي شده و ایجاد خوردگي نقطهاي در لولههاي

عوامل عبارتند ا ز رطوبت و ترکیب شیمیایي خاك .هرچه میزان

چدن داکتیل و خوردگي گرافیتي در لولههاي چدني خواهد شد.

رطوبت و مقدار یونهاي موجود در خاك بیشتر باشد ،رسانایي

نوع دیگر خوردگي ،خوردگي بیولوژیکي است که از طریق باکتري

خاك بیشتر و مقاومت الکتریکي خاك کمتر خواهد بود ،طوري

هاي غیرهوازي موجود در محیط اطراف لوله اتفاق ميافتد (.)1

که اگر مقاومت الکتریکي خاك کمتر از  1000ohm.cmباشد

فاکتورهاي زیادي در تعیین میزان پتانسیل خورندگي خاك نقش

خوردگي شدیدي براي خطوط لوله فوالدي قابل پیش بیني است.

دارند ،از جمله این فاکتورها به  ،pHدرصد رطوبت ،غلظت

در pHهاي قلیایي مقادیر زیادي از نمکهاي غیرقابل حل در

اکسیژن محلول ،میزان مقاومت الکتریکي خاك و خوردگي

خاك وجود دارد و معموالً خاك داراي  )8/5-14( pHبوده که در

میکروبیولوژیکي ميتوان اشاره کرد .بررسي این فاکتورها و ارائه

این شرایط خاك داراي مقاومت کمي ميباشد .میزان رطوبت

راهکار جهت کاهش آنها به منظور جلوگیري از انهدام سازههاي

خاك نیز عاملي است که باعث تشدید فرایند خوردگي ميگردد.

درون خاك مانند لولههاي انتقال آب از اهمیت بسیار باالیي بر

این عامل بسته به شرایط محیطي و لوله گذاري ،همچنین باال

خوردار است .الیههاي خاك با مقاومت الکتریکي متفاوت باعث

بودن سطح آب زیرزمیني در طول سال بسیار متغیر ميباشد (1و

ميشوند که لوله فلزي قرار گرفته در خاك دچار خوردگي

.)3

گالوانی کي شود .بخشي از لوله که در خاك با مقاومت الکتریکي

از آنجایي که اکسیژن محلول یک پذیرنده مهم الکترون ميباشد

باال قرار دارد به عنوان کاتد و بخشي از لوله که در خاك با

(معادالت  1تا  )4ميتواند در اکسیداسیون آهن دو ظرفیتي

مقاومت الکتریکي پایین قرار دارد به عنوان آند عمل کرده و

( )Fe+2یا رسوب آن موثر بوده و موجب خوردگي آهن شود،
طوريکه نرخ خوردگي با افزایش اکسیژن محلول ،افزایش ميیابد
( 4و .)5

( )1

–Fe(metal) + 0.5O2 + H2O  Fe+2 + 2OH

()2

)Fe+2 + 0.25O2 + 0.5H2O + 2OH–Fe(OH)3(s

()3

3FeCO3 (s) + 0.5O2 Fe3O4(s) + 3CO2

()4

)4Fe3O4(s) + O26Fe2O3 (s

4
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گنجعلي دشتي و همکار

از موارد دیگر موثر در خوردگي ،یونهایي مانند کلسیم ،منیزیم،

اندیسها با جداول موجود براي تفسیر آنها نشاندهنده این بود

سدیم و پتاسیم بوده که ميتوانند با کربنات و بيکربنات موجود

که آب زیرزمیني منطقه صنعتي اشترجان در ابتدا حالت

در خاك ترکیب شده و رسوبات کربناتي پایدار بر روي سطح لوله

خورندگي داشته ولي در طول مسیر حرکت آب زیرزمیني خاصیت

ایجاد کنند که موجب کاهش نرخ خوردگي ميگردد .بنابراین

خورندگي آن کم شده و تقریبا به شرایط رسوبگذاري رسیده است

حضور این یونها در خاك مفید بوده و به کاهش نرخ خوردگي

(.)6

کمک ميکند.

تیموري و همکاران ( )1391پتانسیل خورندگي و یا رسوب گذاري

با توجه به مطالب گفته شده ميتوان نتیجه گرفت که با تغییر

در منابع تامین ،مخزن و شبکه توزیع آب شهر کیان را با استفاده

ترکیب شیمیایي ،pH ،درصد یونهاي قلیایي ،درصد یونهاي

از دو شاخص النژلیه و رایزنر بررسي کردند ،نتایج نشان داد که

خورنده ،مقاومت الکتریکي و  ...در طول مسیر خط انتقال ،میزان

کلیه پارامترهاي موثر در برآورد شاخصهاي خورندگي به استثناي

خورندگي خاك تغییر ميکند.

میزان متوسط دما و  ،pHبیش از حد استاندارد بودند .همچنین

در خوردگي میکروبیولوژیک نیز تعدادي از موجودات تک سلولي

محاسبات مربوط به اندیسهاي خورندگي النژلیه و رایزنر نشان

مثل باکتريهاي آهنخوار و باکتريهاي سولفاتخوار بر روي

داد که میزان متوسط خوردگي به ترتیب  0/68و  8/52بود که

سطح لوله چسبیده  ،رشد کرده و با تولید رسوب و یا ایجاد

این ویژگي به تدریج در طول شبکه افزایش یافت (.)7

خوردگي در روي سطح لوله باعث کاهش آبدهي لوله و یا تخریب

زارع ابیانه و همکاران ( ،)1389خوردگي و رسوبگذاري آبهاي

خط انتقال آب ميگردند .این باکتريها همچنین ميتوانند با

زیرزمیني دشت همدان را مورد بررسي قرار دادند .نتایج حاصل از

مصرف اکسیژن ،باعث تغییر در  pHموضعي محیط گردند و یا با

این مطالعه نشان داد که میزان خوردگي و رسوبگذاري در

تولید  H2Sنرخ خوردگي را افزایش دهند.

 %64/25از نمونههاي آب زیرزمیني از دیدگاه النژلیر در حد کم

با توجه به اینکه هدف از انجام این تحقیق بررسي پتانسیل

است .از دیدگاه رایزنر نیز  %85/2داراي توان خوردگي و

خورندگي در خاك مجاور خطوط لولههاي آبرساني (عوامل خارج

رسوبگذاري کم بودند .درصد خوردگي و رسوب گذاري منابع آب

از لوله) شهرهاي آبادان و خرمشهر بود و تحقیقات چنداني در این

زیرزمیني قنوات در مقایسه با منابع آب زیرزمیني چاهها کمتر

زمینه انجام نگرفته ،بنابراین تعدادي از مطالعات انجام شده در

بود .دلیل این امر را ناشي از حذف بخشي از مسیر به واسطه نقب

ارتباط با عوامل دروني لوله که باعث ایجاد خوردگي ميگردند

زدن در قنوات دانستند که حاللیت نمکهاي مسیر را حذف

مورد بررسي قرار ميگیرد.

نموده است (.)8

پورزماني و همکاران ( )1384به منظور تعیین پتانسیل خوردگي

ززولي و همکاران ( )1391پتانسیل خورندگي و رسوبگذاري منابع

در آب زیر زمیني منطقه صنعتي اشترجان ،پارامترهاي دما،pH ،

آب شرب شهر یاسوج را مطالعه نمودند .نتایج حاصل از این

سختي کل ،قلیائیت و  TDSرا مورد سنجش قرار داده و بر

مطالعه نشان داد که مقدار کلسیم و جامدات محلول در محدوده

اساس مقادیر پارامترها ،اندیسهاي خوردگي النژلیه ،رایزنر،

استانداردهاي ایران و  WHOنميباشند .همچنین میزان شاخص

خوردگي و پوکوریوس محاسبه نمودند .مقدار اندیس النژلیه از

النژلیه در تابستان بین  -0/91تا  -0/43و در زمستان  - 0/66تا

 0/34تا  0/45اندیس رایزنر از  66/6تا  ،25/8اندیس خوردگي از

 -0/25بود .میانگین شاخص رایزنر در تابستان و زمستان به

 52/11تا  48/12و اندیس پورکوریوس از  92/5تا  83/7متغیر

ترتیب  8/61و  8/48بوده و متوسط شاخصهاي تهاجم،

بوده است .همچنین م قایسه نتایج بدست آمده از محاسبه این

پوکوریوس و الرسون به ترتیب  8/13 ،11/58و  0/29بود که

5

ارزیابي پتانسیل خورندگي در خاك مجاور....

نشان ميدهد بیشتر آبها تمایل رسوبگذاري ندارند و خورندگي

بدون کربن آلي مصرفي و خاك اره به دست آمد ،بنابراین در

مالیمي دارند (.)9

نقاطي که میزان مواد آلي خاك زیاد باشد حضور میکروارگانیسم

مظلومي و همکاران ( )1387پتانسیل خورندگي و رسوبگذاري آب

ها بیشتر بوده و خوردگي لولهها در اثر شرایط اسیدي ایجاد شده

شرب شهر شیراز را مورد بررسي قرار دادند .نتایج حاصل از این

به واسطه ي انجام تنفس میکروبي دور از انتظار نخواهد بود (.)15

مطالعه نشان داد که آب آشامیدني شهر شیراز در اکثر موارد

روش بررسي

داراي پتانسیل رسوبگذاري بوده و تنها در موارد کمي داراي

آبادان و خرمشهر با مساحت  37400هکتار در شمال غربي خلیج

پتانسیل خورندگي در حد کم ميباشد (.)10

فارس در محل تالقي دو رودخانه اروند رود و کارون در ʹʹ22ʹ 30

درگاهي و همکاران ( )1395در بررسي پتانسیل خورندگي و

 º30عرض شمالي و ʹʹ º48 12ʹ 30طول شرقي واقع شده و ارتفاع

رسوبگذاري منابع آب شرب شهر دهلران با اندیسهاي خورندگي

آن از سطح دریا  2متر است .خاك آبادان به دلیل آبرفت رودهاي

دریافتند که آب آشامیدني شـهر دهلـران خورنـده بـوده و لـذا

کارون و دجله رسوبي ریز بافت ميباشد ولي به خاطر عبور این دو

بایسـتي کیفیت آب موجود در شبکه توزیع بهطور مستمر مورد

رودخانه پرآب و رسوبگذاري مداوم باعث تغییر بافت خاك

پایش قرار گیرد (.)11

گردیده است.

ابراهیمي و همکـاران ( )2012در بررسـي پتانسیل خورندگي و

آبرساني شهرهاي آبادان و خرمشهر از دو رود بهمنشیر و اروند بعد

رسوبگذاري آب شرب شهر کوه دشـت با استفاده از اندیسهـاي

از تصفیه مقدماتي و فیلتراسیون و عبور از  PACو در نهایت با

خورنـدگي ،نشـان دادند کـه آب داراي خصوصیت خورندگي بوده

کلرزني وارد لولههاي آبرساني ميشود .جنس لولههاي آبرساني

و بایستي اقـدامات کنترلـي در زمینه تعادل  pHو تثبیت آب

معموال از آزبست ،پلي اتیلن و  GRTميباشد و همچنین عمق

انجام گیرد (.)12

لولهگذاري از  3متر در لولههاي اصلي تا  40سانتيمتر در

متاقي و اکبر ( )2013اثرات خورندگي میکروبي چرخه گوگرد بر

انشعابات اختالف دارند .میزان سطح ایستایي از  1-2متر در کنار

فوالد کربني در محیط خاك را بررسي و بایو فیلم هتروژن ناشي

رودخانه متفاوت مي باشد.

از تعامل باکتريها در غلظتهاي مختلف اکسیژن را منجر به

نمونهبرداري از خاك

افزایش سرعت نرخ خورندگي دانستند (.)13

انتخاب محل نمونهبرداري به صورت تصادفي و در زماني که اداره

جدیبي و مبارکي ( )2013نشان دادند که باکتريها نقش مهمي

آب و فاضالب در هر قسمت از سیستم آبرساني تعمیرات یا حفر

در خورندگي فوالد کربني  x 60داشته و مجموعه فعل و انفعاالت

خاك داشت از عمق کارگزاري لولهها انجام گرفت .نمونههاي

الکترونیکي در محیطهاي خاکي به وضوح نشان داده شد (.)14

خاك پس از برداشت در هواي آزاد خشکانده شد و سپس توسط

از آنجایي که یکي از پارامترهاي مورد اندازهگیري در این تحقیق

چکش الستیکي کوبیده شده و از الک شماره  10عبور داده شد.

میزان تنفس میکروبي در خاك اطراف لولهها بود بررسي منابع

از این خاك حدود  1کیلوگرم به آزمایشگاه منتقل و تجزیههاي

راجع به این مهم نیز الزم به نظر رسید ،در تحقیقي که توسط

فیزیکي و شیمیایي روي آن انجام گرفت.

وفایي و همکاران ( )1395انجام گرفت ،دریافتند که یشترین

بافت خاك به روش هیدرومتري pH ،خاك در گل اشباع توسط

مقدار تنفس میکروبي از مصرف  3درصد کربن آلي از منبع

 pHمتر ،هدایت الکتریکي در عصاره گل اشباع توسط دستگاه

ضایعات خرما بدون مصرف گچ حاصل شد که برابر با 296/34

هدایت سنج ( ،)16میزان کلسیم محلول از طریق تیتراسیون با

میلي گرم کربن بود و کمترین مقدار تنفس میکروبي از تیمارهاي

 ،EDTAمیزان سدیم محلول با استفاده از دستگاه فلیم فتومتر،
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گنجعلي دشتي و همکار

رطوبت خاك به روش وزني و براي اندازهگیري میزان تنفس

میليگرم بر کیلوگرم بیشترین مقدار و ایستگاه  7به میزان 6211

میکروبي بصورت زیر اقدام گردید (:)17

میليگرم بر کیلوگرم کمترین مقدار سدیم را دارا بود .کمترین

ابتدا  15گرم نمونه خاك مرطوب توزین و سپس درون بشر قرار

میزان کلسیم در ایستگاه  3به میزان  300میليگرم بر کیلوگرم و

داده شد .نمونه خاك را در ظرف شیشهاي بزرگتري قرار داده و در

بیشترین مقدار آن  2850میليگرم بر کیلوگرم مربوط به ایستگاه

شیشه بزرگتر ،یک لوله آزمایش حاوي  20میليلیتر 0/1 NaOH

 4بدست آمد .بیشترین میزان قلیائیت در ایستگاه  16به میزان

موالر قرار گرفت .درب ظرف را محکم بسته (در این مرحله تنفس

 680میليگرم بر کیلوگرم و کمترین مقدار مربوط به ایستگاه  6به

خاك صورت ميگیرد و  CO2ایجاد شده توسط سود جذب مي

میزان  278میليگرم بر کیلوگرم اندازهگیري شد .بیشترین میزان

شود) .پس از نگهداري در دماي  25درجه و به مدت  24ساعت

مواد جامد محلول مربوط به ایستگاه  18به میزان  5316میليگرم

بشر را برداشته و سپس به نمونه  3میليلیتر کلرید باریوم اضافه

بر لیتر و کمترین مقدار مربوط به ایستگاه  1به میزان 271

ميگردد و بصورت کربنات باریوم رسوب ميکند .سپس  3تا 5

میليگرم بر لیتر ميباشد .بیشترین مقدار دي اکسید کربن مربوط

قطره شناساگر فنل فتالین به نمونه اضافه نموده و باقیماندهي

به ایستگاه  17به میزان  383میليگرم بر کیلوگرم و کمترین

هیدروکسید سدیم با استفاده از هیدروکلریک  0/1موالر تیتر مي

مقدار مربوط به ایستگاه  8به میزان  174میليگرم بر کیلوگرم

گردد .تمام این مراحل براي نمونه شاهد نیز انجام ميگردد.

بدست آمد.

محاسبه  CO2با فرمول زیر انجام ميگیرد (:)17

اندازهگیري هدایت الکتریکي در ایستگاههاي مورد مطالعه نشان
داد که بیشترین مقدار شوري مربوط به ایستگاههاي 19 ،18 ،17
و  20با مقادیر به ترتیب  10408 ،10408 ،10400و  10403و

 = Cمیزان اسید مصرفي براي نمونهي شاهد = S ،میزان اسید

کمترین مقدار مربوط به ایستگاههاي  1و  2با مقادیر به ترتیب

مصرفي براي نمونه = SW ،وزن اولیه خاك مرطوب ،و = 2.2

 574و  577ميباشد .بیشترین میزان واکنش خاك ( )pHمربوط

فاکتور تبدیل (  1میلي لیتر از  HCl 0.1موالر معادل  2.2میلي

به ایستگاه  12به میزان  7/21و کمترین مقدار مربوط به

گرم  CO2ميباشد) .در نهایت دادههاي بدست آمده با استفاده از

ایستگاههاي  8و  16به میزان  8/93و  8/97بود .همچنین

نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلیل گردید.

اندازهگیري میزان رطوبت در ایستگاههاي مورد مطالعه نشان داد

یافتهها

که بیشترین مقدار مربوط به ایستگاههاي  10و  11به میزان  23و

در جدول  1برخي خصوصیات شیمیایي اندازهگیري شده در

 24درصد و کمترین مقدار مربوط به ایستگاههاي  13و  15به

نمونههاي خاك مجاور لولهها آورده شده است .چنانچه نشان داده

میزان  4/3و  4/1درصد بود.

شده بیشترین مقدار رطوبت مربوط به ایستگاههاي  10و  11به

در جدول  2میزان همبستگي پیرسون براي تک تک پارامترها با

میزان  23و  24درصد و کمترین مقدار مربوط به ایستگاههاي 13

یکدیگر مورد بررسي قرار گرفته است .چنانچه نشان داده شده

و  15به میزان  4/3و  4/1درصد به دست آمد .همچنین

است  pHخاك همبستگي مثبت و معنيدار با میزان قلیائیت کل

اندازهگیري میزان سدیم خاك در ایستگاه  17به میزان 24300

دارد.
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جدول  - 1مشخصات محل نمونه برداري و برخي خصوصیات فیزیکوشیمیایي خاك مجاور لولهگذاري شهرهاي آبادان و خرمشهر
ردیف
pH

محل نمونهبرداري

EC

رطوبت

))µs/cm

جرمي ()%

)CO2(Biologic

Ca2+

TALK

Na+

TDS

R
Ohm.c

()mg/kg

m
عرض شمالي

طول شرقي
1

30/341473110370

48/305580966194

8.62

574

6.4

196

580

400

6494

271

0/0017

2

30/342658294714

48/301439635475

8.64

577

5.3

210

580

410

6328

279

0/0017

3

30/362174734911

48/256035201271

8.1

1001

6.3

308

300

430

8243

545

0/00099

4

30/360008491037

48/252172822898

8.21

1540

6.1

300

2850

430

10491

730

0/00065

5

30/376467038697

48/246744029243

7.88

3243

15

200

2500

280

9954

1649

0/00031

6

30/392996851120

48/229685179908

7.43

3358

15.1

194

2313

278

9853

1675

0/00029

7

30/366803300347

48/281290881355

8.4

654

6.7

180

2412

450

6211

324

0/0015

8

30/351231935248

48/298263900002

8.93

1540

7.1

174

340

620

6408

784

0/00065

9

30/352939797997

48/295882098396

8.81

1450

7.1

183

355

610

6328

729

0/00069

10

30/434059380816

48/178058020790

8.32

7956

23

312

1844

280

16234

3900

0/00013

11

30/433763363127

48/164925925455

8.28

7898

24

308

1823

291

16321

3884

0/00013

12

30/444234442579

48/177714698036

7.21

4543

7.8

282

2200

320

14240

2524

0/00022

13

30/434244391416

48/216681830605

8.24

6243

4.3

330

1800

430

18431

3988

0/00016

14

30/435687462051

48/188786856849

8.73

6313

4.7

323

1800

434

18810

4123

0/00015

15

30/436500492474

48/175311438759

7.95

6308

4.1

343

1812

427

18439

4212

0/00016

16

30/447453241012

48/161836020668

8.97

7030

14

229

1824

680

20230

3500

0/00014

17

30/435835468087

48/190245978554

8.13

10400

20

383

2450

350

24300

5243

0/0000

18

30/435169439151

48/183379523475

8.34

10408

19.5

328

2482

348

23216

5316

0/0000

19

30/43346734453871

48/17067658158135

8.43

10408

18.5

326

2430

350

24124

5247

0/0000

20

30/437463519670022

48/201403968055956

8.53

10403

16

347

2435

344

24123

5168

0/0000

میانگین

8/22

4488/82

10/3146

267/12

1665

391/86

13151/8

2351/86

0/00022

حداکثر

8/97

10408

24

383

2850

680

24300

5316

0/0000

حداقل

7/21

574

4/1

174

300

277

6133

271

0/0017
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جدول  -2ماتریس ضریب همبستگي پیرسون بین متغیرهاي مورد مطالعه
EC

TDS

متغیر

pH

pH

1

EC

-0/143ns

1

TDS

-0/148ns

**0/987

1

رطوبت جرمي

-0/140ns

**0/656

**0/559

)CO2(Biologic

-0/111ns

**0/633

**0/671

0/192

رطوبت

)CO2(Biologic

2+

Ca

T.Alka

+

Na

جرمي

1
ns

1

Ca2+

**-0/520

**0/571

**0/559

**0/496

0/170ns

1

T.Alka

*0/352

0/056ns

-0/032ns

**-0/388

-0/237ns

-0/222ns

1

Na+

-0/097ns

**0/955

**0/969

**0/461

**0/673

**0/520

0/113ns

** و * به ترتیب درسطح  1درصد و  5درصد معنيدار است.

1

 :nsمعنيدار نیست.

بحث و نتیجهگیري
با توجه به این نکته که هر چقدر میزان رطوبت و مقدار یونهاي

خاك همبستگي خاص وجود دارد .اگر غلظت امالح در خاك

موجود در خاك بیشتر باشد ،رسانایي خاك بیشتر شده و مقاومت

کمتر از  4گرم در لیتر باشد pH ،چنین محلولي معموالً از 8

الکتریکي خاك کاهش ميیابد ،بنابراین چون بیشترین مقدار

کمتر است .هرچه میزان امالح افزایش یابد ،میزان قلیائیت رو به

رطوبت در خاك ایستگاههاي  10و  11به میزان  23و  24درصد

کاهش ميگذارد .خاكهاي بسیار شور در مناطقي ایجاد ميشوند

اندازهگیري گردید ،انتظار ميرود در این ایستگاهها میزان

که آب زیرزمیني فوقالعاده شور بوده ،قلیائیت آن بسیار اندك

خورندگي نسبت به سایر ایستگاهها بیشتر باشد (1و .)2در ایستگاه

است و خاكهاي قلیایي نیز در مناطقي تشکیل ميشوند که

 4میزان یونهاي سدیم و کلسیم زیاد بوده لیکن بخاطر پایین

مقدار امالح آنها کمتر باشد .لیکن بین هدایت الکتریکي و میزان

بودن درصد رطوبت خاك پتانسیل خورندگي خاك ضعیف مي

دي اکسید کربن همبستگي مثبت و معنيدار در سطح  1درصد

باشد ،این در حالیست که چنانچه رطوبت خاك افزایش یابد خاك

مشاهده شد ،این یافته بیانگر اینست که احتماالً در خاك منطقه

این منطقه باعث خوردگي لولهها شده و خسارات زیادي را در پي

مورد مطالعه باکتري هاي مقاوم به شوري زیاد بوده و یا اینکه با

خواهد داشت.

توجه کمبود بارندگي و زیادي تبخیر و تعرق در منطقه منجر به

در تحقیق حاضر بین شوري و قلیائیت خاك همبستگي معنيدار

شور شدن خاك ها در طي گذر زمان گردیده و این امر باعث

مشاهده نگردید .این در حالي است که مطالعات دانشمندان در

گردیده میکروارگانیسمهاي موجود در خاك نسبت به شوري

نقاط مختلف دنیا ،حاکي از این است که بین شوري و قلیائیت

مقاوم گردند ،نتایج این بخش از تحقیق با نتایج آزمایشات جعفري

9
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و همکاران ( )1393که نشان دادند تاثیر سطوح شوري برتنفس و

تنفس میکروبي در خاك شاهد ،کوکوپیت و خاك اره کاهش

کربن زیتوده میکروبي خاك معنيدار و تلقیح باکتري در سطوح

( )49-72%ولي در دو تیمار سوپرجاذب افزایش ()188- 221%

مختلف شوري باعث افزایش آنها گردید مطابقت دارد (.)18

ميیابد ،مطابقت دارد (.)19

بنابراین در صورتي که چنین اتفاقي در خاك رخ داده باشد انتظار

با توجه به همبستگي مثبت و معنيدار  pHخاك با میزان

ميرود در ایستگاههاي  19 ،18 ،17و  20جمعیت اینگونه

قلیائیت کل ،با افزایش  pHمیزان قلیائیت خاك افزایش یافته که

باکترها نیز زیاد بوده و تنفس میکروبي افزایش یابد که طي آن

به نوبه خود بر روي خورندگي لولههاي بکار رفته در آن ناحیه اثر

میزان بیشتري  CO2آزاد شده و این میزان دي اکسید کربن در

بسیار زیادي دارد ،بنابر نتیجه بدست آمده از این مبحث مشخص

ترکیب با آب تبدیل به اسید کربنیک شده و باعث خوردگي

ميشود که در ایستگاههاي  8و  16که به ترتیب داراي 8/93 pH

لولههاي موجود در آن نقاط گردند ( .)19چنانچه در جدول 2

و  8/97بودند از نظر اثر واکنش خاك از خورندگي باالتري نسبت

نشان داده شده است بین میزان سدیم و تنفس میکروبي رابطه

به نقاط دیگر برخوردار هستند.

مثبت و معنيداري بدست آمد بنابراین انتظار ميرود در ایستگاه

در نهایت ميتوان گفت با توجه به نتایج حاصل از اندازهگیريهاي

 17که میزان سدیم محلول  24300میليگرم بر کیلوگرم بود

به عمل آمده از خاك اطراف لولههاي مناطق مورد مطالعه در

بیشترین مقدار تنفس میکروبي رخ داده و خوردگي لولهها در این

شهرهاي آبادان و خرمشهر ميتوان نتیجهگیري نمود که در

منطقه بیشتر باشد .نتایج این بخش از تحقیق با یافتههاي

نواحي لولهگذاري شدهي اطراف ایستگاههاي  10و  11به واسطه

حسیني ( )1390که دریافت؛ بیشترین مقدار تنفس میکروبي به

باال بودن رطوبت و هدایت الکتریکي ،مقاومت الکتریکي خاك

میزان  74/41میلي گرم  C-CO2در روز در  100گرم خاك از

کاهش یافته و خاك این نواحي از پتانسیل خورندگي براي لولهها

خاك با  SAR=35و کمترین مقدار تنفس میکروبي به میزان

برخوردار هستند ،همچنین در نواحي اطراف لولهگذاري شدهي

 39/20میلي گرم  C-CO2در روز در  100گرم خاك از خاك با

ایستگاه  8به دلیل باال بودن میزان یونها مانند سدیم و کلسیم،

 SAR =5بدست آمد ،مطابقت دارد .همچنین این محقق در

پیشنهاد ميگردد در این نواحي اقدامات الزم جهت خشک نگه

پژوهش خود دریافت که افزایش میزان تنفس میکروبي در خاك

داشتن خاك اطراف لولهگذاري انجام گیرد .با توجه به اینکه در

با کاربري بکر بیشتر از کاربري زراعي بود (.)20
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