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ــتان  ــتي آندها در چاه های آبي حفاظت كاتديك در اس ــك محيط زيس هدف از تحقيق حاضر، ارزيابي ريس
ــتقيم از يك منبع خارجي به  ــتم حفاظت كاتدی، جريان مس ــت. در سيس ــور اس زنجان برای اولين بار در كش
ــطح خارجي خط لوله اعمال و به آندهای نصب شده در چاه  های آبي منتقل مي شود؛ درنتيجه سطح لوله از  س
ــه نوع آند جهت حفاظت از خوردگي شامل آندهای  ــاس اطالعات موجود، س خوردگي محافظت مي  گردد. براس
ــيليس و آندهای موليبدني وجود دارد. نمونه  برداری از آب  ــده)، آندهای چدني پرس منيزيمي (از رده خارج ش
و رسوبات بستر چاه  ها در شهريورماه ۱۳۹۶ در ۱۱ چاه آبي موجود در استان زنجان با درنظر گرفتن تغييرات 
ــتفاده از دستگاه  ــي و عمر چاه  ها انجام گرفت و فلزات با اس ارتفاع، عمق آب زيرزميني، نوع آندها، زمين  شناس
ــان مي  دهد كه مقدار هيچ يك از فلزات بيش از مقدار استاندارد پيشنهاد  ــنجش شد. يافته ها نش جذب اتمي س
شده نمي باشد. اختالف معني  داری از نظر آماری در سطح ۰/۰۵ بين ايستگاه های شاهد و دارای آند وجود ندارد 
ــك  ــطوح ريس ــان داد اختالف معني  داری بين س (P-Value =۰/۰۸۱). همچنين نتايج آزمون من  ويتني يو نش
 .(P-Value =۰/۰۳۴) ــبت به موليبدني (۲۸/۷۰) وجود دارد ــده در آندهای چدني (۳۳/۸۵) نس ــبه ش محاس
ــاس اين نتايج، در حال  ــت؛ لذا براس ــتان كامًال قابل قبول اس ــك در هر دو آندهای موجود در اس مقادير ريس
ــكي از به كارگيری اين فناوری كه مشكالت ايمني محيط زيستي داشته باشد، وجود نداشته.  حاضر، هيچ ريس

اما استفاده از آندهای موليبدني و توسعه فضای سبز در ايستگاه های حفاظت كاتديك اكيداً توصيه مي  شود.
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ارزيابى ريسك محيط زيستى آندها در چاه هاى حفاظت كاتديك خطوط انتقال گاز 
استان زنجان

مقدمه

اطالعات مقالهچكيده

(j.aazami@znu.ac.ir) نويسند   ه ي عهد   ه  د   ار مكاتبات *

انتقال حامل های انرژی از طريق خطوط لوله يكي از اقتصادی ترين 
ــد، اما  ــای انتقال گاز طبيعي، نفت و فرآورده های نفتي مي باش روش ه
ــكالت انتقال  ــوط از ديرباز يكي از بزرگ ترين مش ــي اين خط خوردگ
خطوط گاز بوده است كه نه تنها سبب ايجاد هزينه های زياد تعميرات 
ــائل ايمني نيز  ــان تعميرات و مس ــه توقف توليد در زم ــود، بلك مي ش
ــه لوله خورده  ــي آورد[۱]. در جايي ك ــي به وجود م ــارات هنگفت خس
مي شود، جريان از فلز (لوله) به الكتروليت (خاک يا آب) جاری مي شود 
و در جايي كه جريان از الكتروليت به طرف لوله جاری مي شود سطح 
ــتم حفاظت كاتدی،  ــود. در سيس ــده و خورده نمي ش لوله كاتدی ش
جريان مستقيم از يك منبع خارجي به سطح خارجي خط لوله اعمال 
مي شود. زماني كه اين جريان به مقدار مناسب تنظيم گردد، با جريان 
ــطح لوله  ــاط آندی روی لوله مقابله كرده و بر س ــي از كليه نق خروج
ــطح لوله كاتدی  ــد. در اين صورت س ــه نقاط جريان مي ياب ــه كلي و ب
ــده و حفاظت كامل مي شود[۲]. براساس اطالعات موجود، سه نوع  ش
ــامل آندهای  ــي وجود دارند[۳] كه ش ــد جهت حفاظت از خوردگ آن
ــوند.  ــيليس و آندهای موليبدني مي ش منيزيمي، آندهای چدني پرس
ــازه هاي فلزي مدفون  ــت بيش تر از س ــاي منيزيم جهت حفاظ آنده
ــوص الكتريكي خاك، مي توانند،  ــك محدوده مقاومت هاي مخص در ي

ــتفاده شوند. تركيب شيميايي آندهای منيزيمي شامل: آلومينيوم،  اس
ــد. اين نوع آندها بسيار  ــيليكون، آهن، نيكل، مي باش منيزيم، مس، س
ــده اند. در استان زنجان  قديمي و تقريباً در تمام دنيا از مدار خارج ش
ــا (آندهای منيزيمي) جايگزين گرديده اند. آندهای  نيز تمام اين آنده
ــيليس متداول ترين آندهای مورد استفاده در سيستم های  چدني پرس
ــازه های فلزی و خطوط  ــق جريان جهت حفاظت از خوردگي س تزري
ــيليس از نظر تركيبات شيميايي  ــند. آندهای چدني پرس لوله مي باش
ــن و همچنين كبالت،  ــيم، منگنز، موليبدن، مس، آه ــامل: سيليس ش
ــيليس از آن دسته  ــوند. چدن های پرس كادميوم، نيكل، منيزيم مي ش
ــي پايين، سختي سطح  ــتند كه دارای استحكام كشش آلياژهايي هس
ــكننده مي باشند. آندهای چدني پرسيليس  باال و تا اندازه ای ترد و ش
نيز از جمله آندهای قديمي، سنگين وزن و با عملكرد پاييني هستند 
ــد[۴]. گرچه هنوز در  ــه در آينده نزديك، از مدار خارج خواهند ش ك
ــي مروری بر منابع تحقيق و  ــتان زنجان، اين آندها وجود دارند ول اس
ــت. شايد  بازديدهای نمونه برداری بيانگر لزوم جايگزيني اين آندهاس
مهم ترين دليل استفاده از اين نوع آندها، قيمت ارزان آن باشد وگرنه 
ــي های دوره ای، عملكرد فني و ميزان  ــر تعبيه در چاه ها، بازرس از نظ
طول عمر، مشكالت مهمي دارند. آندهای موليبدني ۱(MMO) كالسي 
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از آندهای به كار رفته در سيستم اعمال جريان حفاظت كاتدی هستند 
كه  امروزه جزو پرمصرف ترين آندها در سيستم چاه حفاظت كاتديك 
ــيار نازک (در حد چند  ــمار مي روند. پوشش آندهای MMO بس به ش
ــای مختلف قابل اعمال  ــوده و بر روی فلز پايه، به روش ه ميكرون) ب
ــته به نوع كاربرد مي تواند تلفيقي از دو يا چند  ــت. اين پوشش بس اس
ــيدهای ايريديوم، تانتاليوم، رتنيوم و اكسيد  ــيد فلزی شامل اكس اكس
ــبك، تعبيه آسان،  ــد. آندهای موليبدني به دليل جرم س تيتانيوم باش
ــهولت بازرسي ها مورد توجه اند[۵,۶].  عملكرد باال، طول عمر زياد و س
ــدن از چاه ها  ــهولت باال آم ــكل اين آندها، قيمت باالتر و س تنها مش
ــارقان براحتي مي توانند آن را باال كشيده و سيم های  ــد كه س مي باش
ــرقت كنند. درحالي كه  ــند، س رابط را كه غالباً از جنس مس مي باش
باال آوردن آندهای چدني پرسيليس به دليل جرمي باالتر از ۳۰ تا ۴۰ 
كيلوگرم، زمان بر، سخت و نياز به ابزارات خاصي است. قابل ذكر است 
كه جرم سيم های رابط به آندها نيز در چاه لحاظ شود، جرم كلي بيش 
از ۲۰۰ كيلوگرم خواهد بود كه عمًال باال آوردن با نيروی دست، سخت 
ــوع آند (آندهای چدني  ــت[۷] به هرحال با توجه به وجود هر دو ن اس
ــيليس و آندهای موليبدني) در سيستم حفاظت كاتديك استان،  پرس

ميزان ريسك های محيط زيستي هر دو مورد بررسي قرار گرفت.
ريسك عبارت است از احتمالي كه مخاطره باعث صدمه و خسارت 
ــارت. بنابراين ريسك، احتمال  ــود ضرب در شدت آن صدمه يا خس ش

بالفعل شدن يك خطر است. به صورت رياضي ريسك را از حاصل ضرب 
ــماني، حريق و  ــال يك واقعه نامطلوب خاص (مانند صدمه جس احتم

غيره) در پيامد آن واقعه به دست مي آورند[۸] 
Risk = P × C

ــه نامطلوب معموالً با احتمال  ــال يا تكرار رخداد يك واقع  P: احتم
ــخص يا فركانس آن (تعداد وقايع در واحد زمان)  آن در يك دوره مش

اندازه گيري و بيان مي شود و C: پيامد واقعه است.
ــيار اندكي در ارزيابي ريسك به صورت كلي در صنعت  مطالعات بس
ــور وجود دارد و از طرفي به طور تقريبي هيچ مطالعه ی در  گاز در كش
ــك های محيط زيستي ناشي از آندها در  ايران در موضوع ارزيابي ريس
چاه های حفاظت كاتدی انجام  نشده  است. بنابراين نتايج اين مطالعه، 
مي تواند بسيار كارآمد و ضروری باشد. هدف از مطالعه حاضر سنجش 
ــت. مقايسه مقادير به دست  ــازنده آندهاس مقادير مهم ترين عناصر س
ــتانداردهای ملي و بين المللي و سپس محاسبه ريسك های  آمده با اس

احتمالي از جمله اهداف اين پژوهش است.

مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه 

ــتان زنجان كه از آن به عنوان فالت زنجان نيز نام برده مي شود،  اس
ــرقي و عرض  ــور، بين ۴۸ درجه و ۳۱ دقيقه ش ــمال غربي كش در ش

 1   مشخصات نقاط نمونه برد ارى شده جهت سنجش ريسك هاى محيط زيستى موضوع تحقيق

 مقاومت الكتريكى وضعيت اند**سطح آب*نوع آندنام ايستگاهكد ايستگاه
ويژه خاك***

(UTM)ارتقاع از سطح مختصات جغرافيايى
كاربرى اراضى حاشيه د ريا

EN
د اخل شهر زنجان30C-27631940623171678چد نىكوچه مشكى1

حومه شهر زنجان (اراضى 49B45/628544840566801695چد نىد يزج آباد2
باير)

روستايى57B23/33166474089387625چد نىآب بر3

كوهستانىA6/175900241120751171موليبد نىسرچم4

باير90B11375340440548841492موليبد نىقره گل5

د اخل شهر ابهر42C34176940036701549چد نىشناط6

شاهد كوچه مشكى7

شاهد د يزج آباد8

شاهد سرچم9

شاهد آب بر10

رسوب آند ى كوچه مشكى11



ماهنامه ى  علمى- ترويجى اكتشاف و توليد نفت و گاز| شماره ى 161 

75

ــمالي واقع شده است. اين استان  جغرافيايي ۳۶ درجه و ۳۹ دقيقه  ش
از شمال به استان هاى اردبيل و آذربايجان شرقى، از جنوب به استان 
همدان، از شرق به استان هاى قزوين و گيالن و از غرب به استان هاى 
ــتان و آذربايجان غربى محدود است، كه شامل هفت شهرستان  كردس
ــان  به نام های زنجان، ابهر، طارم، خدابنده، خرمدره، ايجرود، و ماهنش
ــاحت ۲۲۱۶۴ كيلومترمربع و جمعيت  ــد. استان زنجان با مس مي باش
ــاحت و جمعيت  ۱۰۵۷۴۶۱ نفر به ترتيب ۱/۳۴ و ۱/۳۲ درصد از مس
ــهرهای استان ۲۱ شهر بوده كه  ــور را در برمي گيرد. تعداد كل ش كش
ــتند و بيش از ۲۸۰۰۰۰  ــش خدمات گازرساني هس تماماً تحت پوش

ــنجنده گاز در استان، مصرف خانگي جمعيت مذكور را اندازه گيری  س
ــنجنده صنعتي وجود دارد.  ــش از ۲۰ هزار س ــد. هم چنين بي مي كنن
ــتان، به نام های  ــطح اس ــود دو ناحيه صنعتي بزرگ و فعال در س وج
ايجرود و طارم و هم چنين ۱۱ شهرک مهم موجب شده است تا حجم 
ــال گاز جريان يابد، به طوری كه طول  گاز قابل توجهي در خطوط انتق
ــتان بيش از ۵۸۳ كيلومتر است  خطوط انتقال گاز موجود در اين اس
ــهرهای مختلف انجام مي دهد. در اين  ــاني را به ش كه عمليات گازرس
استان، ۶۳ نقطه چاه  حفاظت كاتديك (CPS) با توزيع زير وجود دارد 
ــدی، از آندها جهت  ــكل-۱). در تمامي اين چاه های حفاظت كات (ش
محافظت لوله استفاده مي گردد، گرچه برخي از اين آندها به طور افقي 
ــر جنس آندی نيز تفاوت هايي  ــدند و هم چنين از نظ در چاه تعبيه ش

دارند كه در بخش های قبلي به آن اشاره شده است.

نمونه بردارى
ــوبات بستر چاه ها در شهريورماه ۱۳۹۶ در  نمونه برداری از آب و رس
ــتگاه ها در جدول-۱ نشان  ــخصات ايس ۱۱ نقطه انجام گرفت كه مش

داده شده است. 
ايستگاه های شاهد به اين دليل انتخاب مي شوند كه به عنوان مقدار 
ــخص  ــرايط طبيعي را دارد مش كمي موجود در هر بازه يا نقطه كه ش
ــور طبيعي در منطقه  ــع آن بخش از آلودگي كه به ط ــردد و در واق گ
ــعه فعاليت يا آندهای موجود در چاه ها نسبت داده  وجود دارد، به توس

 2  حد مجاز پارامترهاى ارزيابى شد ه د ر آب شرب و كشاورزى بر اساس استاند ارد ملى ايران (IRST) شماره 1053، سازمان بهد اشت جهانى WHO، سازمان حفاظت 
.FAO  سازمان خواربار و كشاورزى آمريكا ،EPA محيط زيست آمريكا

نوع
مصرف 

نام پارامتر

آب كشاورزىآب شرب

(IRST)WHOEPAFAO(IRST)WHOEPA
pH6/5 – 96 – 8/56 – 8/56/5 – 86 – 8/56 – 8/56/5 – 8/4

2*50**55كد ورت
(μs cm-1) 15001500*700¬750700هد ايت الكتريكى*

(mg/L) 300100***كل مواد جامد معلق**
(mg/L) 5155*0/010/1سرب

(mg/L) 0/0030/0050/0050/010/050/010/01كادميوم
(mg/L) 2221-35روى
(mg/L) 211/30/20/20/20/2مس
(mg/L) 5355*0/30/1آهن
(mg/L) 0/220/20/2**0/07نيكل
(mg/L) 0/05*0/050/05***كبالت
(mg/L) 0/210/20/2*0/40/5منگنز
(mg/L) 10015025**5050منيزيم

 1  نقاط نمونه برد ارى د ر استان زنجان
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نشود. اين ايستگاه از چاه های آب اطراف منطقه انتخاب شدند.

مواد و دستگاه هاى نمونه بردارى
 GPS Garmin ــتفاده در اين پژوهش دستگاه دستگاه های مورد اس
ــتگاه  GOSX برای ثبت مختصات جغرافيايي محل نمونه برداری، دس

 HQd دستگاه پرتابل مولتي متر ،PWS نمونه برداری از عمق آب مدل
ــتگاه  ــرای اندازه گيری ويژگي های pH، EC، دس field case HACH ب

كدورت سنج مدل Turbidimeter HACH 2100، دستگاه طيفي سنج 
ــعله ای Varian مدل(AA 240)، برای اندازه گيری غلظت  جذب اتمي ش
ــنگين و ترازو (Electronic Balance FX 400)  جهت توزين  فلزات س

ــوب آندی از اسيد  ــند. در اين پژوهش برای هضم نمونه ی رس مي باش
ــرک) ۶۵ درصد  ــيد (م ــرک) ۳۷ درصد و نيتريك اس ــك (م كلريدري

استفاده شد.

آماده سازى نمونه ها در آزمايشگاه
برای اندازه گيری ويژگي كل مواد معلق جامد از روش توزين تفاضل 
استفاده شد. مقدار ۱۰۰ ميلي ليتر نمونه ی آب از ايستگاه های مختلف 
ــك و  ــپس كاغذ صافي خش ــا كاغذ صافي معمولي صاف گرديد. س ب
ــردن، مقدار كل مواد  ــي پيش و پس از صاف ك ــل كاغذ صاف از تفاض
ــت اندازه گيری  ــت آمد. جه ــب ميلي گرم بر ليتر به دس معلق بر حس
ــوب آندی كوچه مشكي بعد از  ــنگين در نمونه ی رس مقدار فلزهای س
ــد، سپس  ــدن، مقدار ۱ گرم از نمونه با ترازو توزين ش ــك ش هوا خش
ــش ۱۰ ميلي ليتر تيزاب  ــن ۵۰ ميلي ليتری ريخته و با افزاي درون ارل
ــك و ۱ درصد  ــيد كلريدري ــبت تركيبي ۳ درصد اس ــلطاني (با نس س
ــاعت زير هود آزمايشگاهي  ــيد) به نمونه، به مدت ۲۴ س نيتريك اس
نگهداری شد. پس از آن نمونه ی محلول حاصل، از كاغذ صافي واتمن 
عبور داده و به داخل بالن ۵۰ ميلي ليتر ريخته و با آب مقطر به حجم 
ــانده شد. سپس محلول حاصل در ظرف مخصوصي  ۵۰ ميلي ليتر رس

 3  نحوه ي ارزش گذاري ارجحيت د ر ماتريس مقايسه زوجي

توضيحتعريفامتياز
در تحقق هد ف، د و شاخص اهميت مساوى دارنداهميت مساوى1

تجربه نشان مى د هد كه براى تحقق هد ف، اهميت  iاند كى اهميت اندكى بيشي تر3
بيش تر از jاست

تجربه نشان مى د هد كه براى تحقق هد ف، اهميت  iبيش تر از jاستاهميت بيش تر5

تجربه نشان مى  د هد كه براى تحقق هد ف، اهميت  iخيلى بيش تر اهميت خيلى بيش تر7
از jاست

اهميت خيلى بيشتر  iنسبت به jبه طور قطعى به اثبات رسيد ه استاهميت مطلق9
هنگامى كه حالت ميانه وجود دارد.ترجيحات بينابين2،4،6،8

 4  نتايج بد ست آمد ه از ميانگين سه تكرار پارامترهاى سنجش شد ه

كد ايستگاه

نام پارامتر
1234567891011

pH6/656/635/686/237/658/877/757/717/107/37-
-8006041605/5951/304/202/591/02<116كد ورت

(μs cm-1) 138550044902410140677231833826902550هد ايت الكتريكى-
(mg/L) 13022720350160100160503011080كل مواد جامد معلق-

(mg/L) سربND0/02ND0/01NDND0/010/010/08ND0/58
(mg/L) 0/01كادميومNDNDNDNDNDNDNDNDND0/02

(mg/L) روىND0/030/01ND0/010/009ND0/030/290/0150/024
(mg/L) 0/01مسND0/16NDNDNDNDND0/02ND0/3
(mg/L) 480/064251/1آهنNDNDNDND0/5ND4885
(mg/L) نيكلNDNDNDNDNDNDNDNDNDND0/12
(mg/L) 0/01كبالتND0/04NDNDNDNDND0/02ND0/26
(mg/L) 1/011/22/160/36منگنزND0/32NDND0/04ND3/12
(mg/L) 27142573640/421/64269719/415منيزيم

*ND:غير قابل سنجش برای دستگاه اندازه گيری
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ريخته شد. برای اندازه گيری نمونه ی آب ايستگاه های مورد پژوهش 
ــر از نمونه ها در ظرف مخصوص  ــاف كردن، ۱۰۰ ميلي ليت بعد از ص
ريخته شد. در نهايت نمونه های آماده شده برای آناليز مقدار فلزهای 
ــرب، كادميوم، روی، مس، آهن، نيكل، كبالت،  ــنگين از جمله س س
ــتگاه جذب اتمي شعله ای مورد آزمايش  ــط دس منگنز، منيزيم، توس

قرار گرفت[۹] 

استانداردهاى مورد استفاده ملى و بين المللى 
ــتاندارد ملي ايران شماره  ــط اس ــتانداردهاي تعيين شده توس اس
ــت جهاني WHO، سازمان حفاظت  ۱۰۵۳ (IRST)، سازمان بهداش

محيط زيست آمريكا EPA در جدول-۲ آمده است[۱۰و۱۱] .

تجزيه و تحليل هاى آمارى
ــت آمده،  ــر داده های به دس ــاری بيش ت ــه ی آم ــور مطالع به منظ
ــای SPSS 23 و  ــتفاده از نرم فزاره ــای آماری مختلف با اس آزمون ه
ــد. از آن جايي كه پيش از طرح آزمون نيازمند  ــام ش Excel 2013 انج

ــي توزيع جامعه داده ها مي باشد، در بخش نخست به بررسي  به بررس
جامعه آماری داده های مورد مطالعه پرداخته شد. مقدار p برابر ۰/۰۵ 
يا سطح اطمينان ۹۵٪ برای معني دار بودن آماره ی آزمون ها انتخاب 
گرديد. تجزيه و تحليل مولفه های اصلي (PCA)، فرآيند تحليل سلسله 
ــه زوجي به صورت ارزش گذاري عنصر سطر  مراتبي (AHP) و مقايس
نسبت به عنصر ستون انجام شد. برای ارزش گـذاري نيـز معمـوالً از 
ــتفاده مي شود[۱۲] هرچه مقدار  يـك مقياس فاصله اي از ۱ تا ۹ اس
ــان دهنده ي اهميت و ارجحيت  ـــده بيـشتر باشد نش ارزش داده ش
ــت، به  طوري كه  ــبت به عنصر سـتوني اس ــتر عنصر سطري نس بيش
ــا ارجحيـت و  ــر و ارزش يك بيانگر بـ ــًال مهم ت ــر كام ارزش ۹ بيانگ
اهميت يكسان است. وزن هاي نـسبي هريـك از معيارهـا در سـتون 

آخـر جـدول درج شـده و مجموع آنها برابر صد است.

نتايج 
ــن، نيكل، كبالت،  ــرب، كادميوم، مس، آه ــر فلزات روی، س مقادي
منگنز و منيزيم كه مهم ترين اجزا سازنده آندها و موثر بر محيط زيست 

هستند، مورد آناليز قرار گرفت(جدول-۴).
ــرب، كادميوم، روی، آهن، مس،  ــنگين س اندازه گيری فلزهای س
ــان مي دهد كه مقدار  ــای نمونه برداری نش ــت و نيكل در چاه ه كبال
هيچ يك از فلزات در خارج از مقدار استاندارد پيشنهاد شده نمي باشد، 
ــد آثار  ــده به محيط طبيعي، به نظر مي رس لذا از نظر غلظت وارد ش

 5  ويژگى هاى آمار توصيفى در نمونه هاى آب

انحراف معيارميانگينبيشينهكمينهتعد ادويژگى

pH
186/18008/9207/1180/920نمونه چاه

127/0507/8007/4820/280نمونه شاهد

كد ورت
155/400604/100196/100217/445نمونه چاه

120/9204/302/2771/316نمونه شاهد

هد ايت الكتريكى
18499/9004490/1001827/1671372/718نمونه چاه

12317/9002690/1001474/0001198/096نمونه شاهد

كل مواد جامد معلق
1899/90022720/1003936/6678644/0894نمونه چاه

1229/900110/10067/50031/658نمونه شاهد

سرب
180/0020/0250/0070/006نمونه چاه

120/0020/0850/0250/033نمونه شاهد

كاد ميوم
180/00060/0150/0020/003نمونه چاه

120/00060/00080/00060/000نمونه شاهد

روى
180/00020/0350/0900/010نمونه چاه

120/00020/2950/0830/124نمونه شاهد

مس
180/0010/1650/0290/060نمونه چاه

120/0010/0250/0050/008نمونه شاهد

آهن
180/001425/10079/024160/217نمونه چاه

120/0010/6000/1260/229نمونه شاهد

نيكل
180/0020/0040/0030/0008نمونه چاه

120/0020/0040/0030/0008نمونه شاهد

كبالت
180/0010/0450/0100/014نمونه چاه

120/0010/0250/0070/008نمونه شاهد

منگنز
180/0062/2600/8420/743نمونه چاه

120/0060/0500/0150/015نمونه شاهد

منيزيم
1813/900257/10065/94088/368نمونه چاه

123/90097/10036/60037/36
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ــماره ۱۱ مربوط به رسوب آندی  ــته باشند. ايستگاه ش نامطلوبي نداش
ــاليان طوالني سبب  ــوب در طي س ــان مي دهد اين رس ــت كه نش اس
ــد كه در  ــود. برای فلز منگنز ديده ش ــنگين آب ش افزايش فلزهای س
ــت كه مي تواند  دو نمونه چاه ۲و ۳ مقدار منگنز بيش از حد مجاز اس
ــد. در اندازه گيری فلز منيزيم نيز  به دليل خوردگي آندهای چدني باش
در ايستگاه ۳ همين رفتار ديده شد. آند چاه شماره ۲ از جنس چدني 

ــا به طور دقيق در  ــت. به هرحال طول عمر آنده ــا طول عمر باالس و ب
دسترس نبود، اما پيش بيني مي شود كه طول عمر با خوردگي ارتباط 

مستقيمي داشته باشد.
ــتگاه های نمونه برداری  ــش ويژگي های كيفي آب ايس در اين پژوه
ــدورت، مجموع ذرات معلق  ــامل pH، هدايت الكتريكي (EC)، ك ش
(TSS)، و مقدار فلزهای سنگين از جمله سرب، كادميوم، روی، مس، 
ــده است. به منظور  آهن، نيكل، كبالت، منگنز، منيزيم اندازه گيری ش
ــای آمار توصيفي از  ــای مربوط، برخي از ويژگي ه ــازی داده ه ساده س
ــار، واريانس  ــينه ميانگين و انحراف معي ــداد، كمينه، بيش ــه: تع جمل
ــب در جدول-۵ آورده  ــوب آندی به ترتي نمونه های آب و نمونه ی رس

شده است.
ــه ويژگي هاي نمونه های آب در چاه های  ــي و مقايس به منظور بررس
ــاهد و چاه های حفاظت كاتديك از آزمون ناپارامتری من- ويتني يو  ش
ــد (جدول-۶). با توجه به مقدار p كمتر از ۰/۰۵ مي توان  ــتفاده ش اس
ــد معلق، آهن و  ــن pH، كدورت، كل مواد جام ــت كه در ميانگي گف
منگنز در دو گروه چاه نمونه بردای شده اختالف معني دار وجود دارد.

ــواره بين ۰ و ۱ در  ــج جدول باال، مقدار KMO هم ــل نتاي در تحلي
ــد، داده ها برای  ــت. در حالتي كه KMO كمتر از ۰/۵ باش ــان اس نوس
ــدار آن بين ۰/۵ تا ۰/۶۹  ــب نخواهند بود. اگر مق تحليل عاملي مناس
ــاخص بزرگتر از ۰/۷  ــط بوده و اگر مقدار اين ش ــد، داده ها متوس باش
ــرای تحليل عاملي  ــن داده ها ب ــتگي های موجود در بي ــد، همبس باش
ــب خواهند بود[۱۳]. الزم به يادآوری است مقدار KMO در اين  مناس
ــطح داده های متوسط را معرفي مي كند.  پژوهش ۰/۶۴۳ است كه س
ــتخراج شده و در شكل-۲ مولفه های  در جدول-۷ مقدار عامل های اس

اصلي نشان داده شده است. 
ــس از آزمون  ــتند و پ ــر يك داش ــي براب ــدا ارزش ــا در ابت ويژگي ه
ــدر بر روی ديگر  ــد كه هركدام از ويژگي ها چق ــتگي تعيين ش همبس
ــده  ــاير ويژگي ها پخش ش ــته و چقدر اثرش در س ويژگي ها اثر گذاش
ــت. فلز نيكل بيشتر از همه در ساير ويژگي ها پخش گرديده است.  اس
ــاير ويژگي ها دارا  ــدگي را در س در حالي كه فلز آهن كمترين پخش ش
ــه گروه عنصری متفاوت در  ــد. شكل-۲ بيانگر آن است كه س مي باش
ــت، منيزيم، مس،  ــامل گروه اول: كبال ــداد فلزها وجود دارد كه ش اع
ــوم: نيكل و كادميوم  ــرب و روی و گروه س آهن، منگنز، گروه دوم: س
قرار دارند. البته توزيع قرارگيری اين عناصر بر مولفه ی نخست آزمون 
(PC1) بيانگر تفاوت های معني داری است كه در مقادير نمونه ها مورد 

سنجش وجود دارد. برای مولفه دوم (PC2) نيز چنين استباطي وجود 

 6  مقايسه ميانگين ويژگى هاي نمونه هاى شاهد و نمونه هاى حقيقى (آزمون 
من-ويتنى يو)

Mann-Whitney UWilcoxon Wzpويژگى

pH55/500226/500-2/2230/026

4/3920/000-0/00078كد ورت

0/7620/446-90168هد ايت الكتريكى

4/1920/000-987كل مواد جامد معلق

1/9640/049-62233سرب

0/7940/427-90168كاد ميوم

1/8890/059-63/500234/500روى

0/4100/682-98/500176/500مس

2/3010/021-54132آهن

10818601نيكل

0/2800/0779-101/500179/500كبالت

3/6320/000-22/500100/500منگنز

1/5240/128-72150منيزيم

 7  مقد ار ويژه نخستين و مقد ار استخراج شد ه ى آنها 

مقدار استخراج شدهمقدار ويژه نخستينويژگى
Pb10/911
Cd10/834
Zn10/994
Cu10/998
Fe10/999
Ni10/830
Co10/997
Mn10/886
Mg10/996

 8  نتايج ماتريس ارزش گذارى معيارهاى كلى

وزن نهايى نرمال شد همحيط زيستايمنىبهد اشتمعيارها

13560/54بهد اشت
0/331329/15ايمنى

0/200/33110/31محيط زيست
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ــدم وجود ارتباط  ــا مي تواند بيانگر ع ــر فلزه ــه مقادي دارد، به طوری ك
معني داری با هم باشند. 

ــت كه از آنجايي كه موقعيت قرارگيری ايستگاه های  الزم به ذكر اس
ــناط در يك سفره آب زيرزميني بوده و  ــكي، ديزج آباد و ش كوچه مش
ــت، لذا حد مجاز  احتمال اختالط آب های زيرزميني با همديگر باالس
ــك آندها در چاه های مورد مطالعه، مبنای  ــرب جهت ارزيابي ريس ش
ــت  ــده اس ــه بود. احتمال تماس با اين توجيه در نظر گرفته ش مقايس
كه آب های زيرزمين به طور مداوم با محيط اطراف، در تماس هستند. 
البته اين سخت گيرانه ترين حالت است و بديهي است زماني كه مقدار 
ــه گردد و ميزان آن، دارای ريسك  ــرب، مقايس آلودگي با حد مجاز ش
ــد؛ برای محيط زيست يا بخش كشاورزی (آبياری كشاورزی) كه  نباش
مالک مقايسه در اين پژوهش نيز مي باشد، قطعاً بدون ريسك خواهد 

بود. 
ــك  براساس سنجش پارامترهای انجام شده به روش   ميانگين ريس
ــك در نمونه های مورد  ــام فاين[۱۴]  و نتايج ارزيابي جدول ريس ويلي

مطالعه در شكل-۳ آورده شده است.
ــيار بيشتر معيارهای   تحليل نتايج ارزيابي AHP بيانگر اهميت بس
ــت است. در واقع  ــبت به ايمني و در نهايت محيط زيس ــت نس بهداش
براساس نظرات كارشناسان و متخصصان، اهميت معيارهای بهداشتي 
نسبت به معيارهای ايمني در اولويت بيشتری در چاه های آبي حفاظت 
ــد،  كاتديك قرار دارد كه مي تواند همانطور كه در بخش قبلي بيان ش

كامًال نسبي باشد.

نتيجه گيرى
ــطح ۰/۰۵ بين ايستگاه دارای آندهای MMO و  از نظر آماری در س

رسوب آندی اختالف معني داری وجود دارد(P-Value =۰/۰۴۹)البته 
ــتا با مطالعه  ــن نتيجه همراس ــت و اي ــديد نيس اين اختالف خيلي ش
ــت[۱۵]. اختالف معني داری از نظر  ــكاران ۲۰۰۹ اس Rousseau و هم

آماری در سطح ۰/۰۵ بين ايستگاه های شاهد و ايستگاه دارای آندهای 
ــدارد (P-Value =۰/۰۸۱)؛ بنابراين علي رغم برخي  ــود ن چدني وج
ــكالت در نصب اين نوع آندها و بدون درنظر گرفتن كارايي آنها در  مش
حفاظت كاتدی، آلودگي خاصي از اين نوع آندها به محيط آبي موجود 
در چاه ها وارد نمي شود كه همراستا با نتايج ديگران نيز مي باشد.[۱۶]. 
ــتگاه شاهد و رسوب  ــطح ۰/۰۵ بين ايس به هرحال، از نظر آماری در س
آندی اختالف معني داری وجود دارد (P-Value =۰/۰۳۲) كه به دليل 
تجمع زياد آن در رسوب است. پتانسيل تجمع آلودگي  ها در بسترهای 
ــوبي و رسوبات نسبت به آب های راكد موجود در چاه ها قبًال اثبات  رس
ــق دارد[۱۷]. نتايج آزمون  ــت كه با نتايج اين مطالعه تطاب گرديده اس
ــك  ــطوح ريس ــان داد اختالف معني داری بين س ــن- ويتني يو نش م
محاسبه شده در آندهای چدني نسبت به آندهای موليبدني وجود دارد 
(P-Value =۰/۰۳۴)، ميانگين ريسك در آندهای چدني ۳۳/۸۵ بود، 
در حالي كه ميانگين ريسك برای آندهای MMO، عدد ۲۸/۷ به دست 
ــتند و نه تنها  ــك كمتری هس آمد. در واقع آندهای MMO، دارای ريس
به دليل ريسك كمتر سالمت محيط زيستي، بلكه به دليل آساني كاربرد 
ــيار  ــعه يافته بس ــورهای توس ــر در طول زمان، در كش ــي بهت و كاراي
پركاربردتر هستند]۱۸و۱۹[.   آنچه از نتايج برمي آيد بيانگر عدم وجود 
ــتفاده شده در  ــتاندارد در همه آندهای اس آلودگي های بيش از حد اس
چاه های حفاظت كاتديك است. گرچه هيچ يك از آندها، دارای ريسك 
ــك های محيط زيستي  ــاس نتايج اين پژوهش ريس باال نبودند اما بر اس
ــت. در  ــاير آندهاس ــيار كمتر از س ــي از آندهای جديد MMO بس ناش

 3  ميانگين ريسك محاسباتى به روش ويليام فاين
 2  نقشــه ى مولفه ها در فضاى چرخيد ه د ر تحليل فلزهاى ســنگين بد ون توجه به 
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ــود كه آندهای MMO نسل جديد  ــت توضيح داده ش اين باره الزم اس
آندهای حفاظت كننده هستند و علي رغم سبكي و سهولت در استفاده 
و كارگذاری در چاه ها از نظر محيط زيستي نيز اثرات نامطلوب كمتری 
ــت كه عمر اين  ــه مهم و قابل ذكر اين مقوله اين اس ــد. البته نكت دارن
ــبت به ساير آندها (چدني پر سيليس و فوالدی) بسيار كمتر  آندها نس
است. بهرحال آنچه علم دنيا ثابت كرده است نه تنها كارايي باالتری از 
ــتفاده وجود دارد بلكه قطعا از نظر محيط زيستي، اين  اين آندها در اس
ــتند[۲۰]  . نتيجه گيری بعدی اين  ــا دارای مزايای مختلفي هس آنده
ــت عمدتاً  ــت كه نقطه تماس آندها با اجزاء محيط زيس تحقيق آن اس

ــتند و تا به  ــورت عمودی و در اعماق زمين به صورت چاه ها هس به ص
ــان دهند، فاصله زيادی  ــند و عوارض نامطلوب خود را نش ــان برس انس
ــت. در واقع خود اجزاء طبيعت به قدری پتانسيل خود بااليي دارد  اس
ــي از توسعه و فناوری انتقال گاز  كه مقادير عددی اين پارامترهای ناش
تا حد زيادی كنترل و كاهش مي دهد و لذا از نظر شاخص های سالمت 
ــي نتايج اين مطالعه هيچ تهديد خاصي  جامعه در حال حاضر با بررس
وجود ندارد. با اين حال توسعه ی فضای سبز در خود ايستگاه با كاشت 
ــاني جهت تأمين  ــتگاه های گاز رس ــه ايس ــي درختان در محوط برخ

محيط زيست سالم تر توصيه مي شود.
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