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  چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

رايزنر و از دو شاخص النژيلر  به اين منظوراست.  خوردگي آب گذاري ورسوب ،يكي از مشكالت مديريت كيفي و مديريت شبكه توزيع آب

بهار  -گذاري منابع آب زيرزميني دشت همداناساس تعادل شيميايي بين امالح موجود در آب براي تعيين سطح خوردگي و رسوب بر

هاي آب زيرزميني از ديدگاه النژيلر در درصد از نمونه 25/64گذاري در نشان داد ميزان خوردگي و رسوبمطالعات . نتايج گرديداستفاده 

گذاري كم بودند. درصد خوردگي و هاي آبي داراي پتانسيل خوردگي و رسوبدرصد از نمونه 2/85ه رايزنر نيز حد كم است. از ديدگا

تواند ناشي از حذف بخشي از اين امر ميعلت ها كمتر بود. گذاري منابع آب زيرزميني قنوات در مقايسه با منابع آب زيرزميني چاهرسوب

پر نشان داد تيپ و رخساره هاي مسير را حذف نموده است. از طرفي نمودار پيد كه حالليت نمكمسير به واسطه نقب زدن در قنوات باش

%)، سولفات 6كربنات منيزيك (%)، بي3%)، سولفات كلسيت (15كربنات سديك (%) بي70كربنات كلسيت (منابع آب زيرزميني دشت، بي

كربنات كلسيت گذاري به واسطه وجود بيدهنده مشكالت عمده رسوب%) است. تيپ و رخساره آب نشان3%) و كلرات كلسيك (3سديك (

تواند ها ميهاي موجود در آب در فعل و انفعاالت فيزيكو شيميايي با لولهكربنات سديك و تغييرات دمايي محيط است. شركت يونو بي

كند. در مجموع منابع آب يي را بازي ميخوردگي ضعيفي را براي رسوبات ايجاد شده در پي داشته باشد كه در واقع نقش خودشو

گذاري در سيستم آبرساني نسبت گذاري و خوردگي قرار گرفت. ليكن رسوبزيرزميني دشت همدان بهار در محدوده كم تا متوسط رسوب

 ،اقتصادي يضررهاهاي مسير را در پي دارد. لذا با توجه به تر است كه سبب كاهش سطح مقطع جريان شده و افتبه خوردگي محسوس
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