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  چكيده 
گيري  خورندگي خاكها به عوامل مختلفي وابسته است، با اين حال يكي از روشهاي ارزيابي غيرمستقيم خورندگي خاك، اندازه

وثر بر خورندگي ها و در بر داشتن اثرات بسياري از پارامترهاي م مقاومت الكتريكي محيط است كه به دليل سهولت در ارزيابي
ساختگاه مورد مطالعه در شهرك صنعتي خيرآباد اراك، در حاشيه درياچه . گيرد خاك بدين منظور مورد استفاده قرار مي

. نقطه و براي فواصل الكترودي مختلف به انجام رسيده است ٣٣ميقان قرار داشته و داده برداري مقاومت سنجي با آرايه ونر در 
متر، حاشيه غربي محدوده مورد مطالعه داراي خورندگي  ٥مقاومت ترسيم شده براي اعماق تا بر اساس نقشه هاي هم 

متوسط، بخشهاي مياني داراي خورندگي كم و حاشيه شرقي داراي خورندگي ناچيز بوده و مقدار خورندگي در اعماق بيشتر تا 
ك در حاشيه غربي ساختگاه وجود درياچه نمك عامل اصلي ايجاد پتانسيل خورندگي خا. يابد متر اندكي كاهش مي ١٠عمق 

  .باشد كيلومتري ساختگاه مي ٢ميقان در فاصله كمتر از 
  .خورندگي، مقاومت الكتريكي، آرايه ونر، درياچه ميقان :هاي كليديواژه
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Abstract 
Soil corrosivity depends on several factors, however, one of the indirect methods for soil corrosion evaluation is 
the measurement of the electrical resistivity of the soil, which is usual and effective. The site under study is 
located at the Kheir Abad industrial town, margin of the Mighan Lake and the resistivity measurements have 
been carried out with the Wenner array at 33 points for different electrode spacing. Based on the resistivity maps 
of the for depths up to 5 meters, the western margin of the study area has a moderate corrosivity, middle part has 
low corrosivity and the eastern margins have a slight corrosivity potential, where the corrosivity potentials in 
lower depths of up to 10 m slightly decreased. The main cause of the corrosivity potential of soil in the western 
part of the site is the salty Mighan Lake, at a distance of less than 2 km from the site. 
Keywords: Corrosivity, Electrical Resistivity, Wenner Array, Mighan Lake. 

 مقدمه    ١

پديده خوردگي بر روي تاسيسات فلزي و بتني يكي از معضالت صنعتي و اقتصادي است و در صورت خورنده بودن خاك براي 
سازي و  اگرچه با استفاده از مدل. شود اي در نظر گرفته مي حفظ و نگهداري تاسيسات مدفون شده در خاك تمهيدات ويژه

هاي قابل توجه  ، اما معموال هزينه)٢٠١١يحيي و همكاران، (خاك را تخمين زد توان خورندگي انجام آزمايشات مستقيم مي
گيري پارامترهاي برخي روشها تركيبي از اندازه. آزمايشهاي مستقيم سبب توسعه روشهاي ارزيابي غيرمستقيم شده است

رد انجمن كارهاي آبي آمريكا امتيازي در استاندا ١٠روش . باشد مختلف موثر بر خورندگي خاك و امتيازدهي به آنها مي
برخي روشهاي . از جمله اين روشهاست) ٢٠١٢(امتيازي اسپايكلمر  ٢٥و روش  C105/A21.5به شماره استاندارد ) ٢٠٠٥(

  ).٢٠١١ويدودو و همكاران (هاي شيميايي مواد محيط استوار هستند  ديگر نيز بر تجزيه و تحليل
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د جامد، توزيع اندازه ذره، كاني شناسي، تخلخل، آرايش حفرات و ارتباط آنها، عوامل مختلفي نظير طبيعت تشكيل دهنده موا
بر خورندگي خاك موثر ... درجه اشباع آب، الكتروليت و نوع مواد محلول، ميزان مواد محلول و غلظت نمكها، دما، اسيديته و 

خورندگي خاك كه اثرات بخش مهمي از عوامل  ترين روش براي ارزيابي، اما متداولترين و ساده)١٩٨٩چاكر و پالمر، (هستند 
در مطالعه . باشد كه به طور كلي با ميزان خورندگي خاك رابطه عكس داردموثر را در بردارد، ارزيابي مقاومت ويژه خاك مي

ك سنجي الكتريكي در محدوده كارخانه آندسازي ارا هاي صحرايي مقاومت گيري حاضر خورندگي خاك با استفاده از اندازه
خورندگي بر اساس مقادير مقاومت الكتريكي صحرايي در اعماق مختلف ارزيابي و نقشه هم مقاومت در . بررسي شده است

  .اعماق مختلف ارائه گرديده است
  منطقه مورد مطالعه    ٢

اراك و  كيلومتري از شهر ٢٠هكتار در شهرك صنعتي خيرآباد در فاصله حدود  ٢٠محدوده طرح با داشتن وسعتي در حدود 
اي نشان موقعيت طرح را در شمال شرقي شهر اراك و بر روي عكس ماهواره ١شكل . در حاشيه شرقي درياچه ميقان قرار دارد

كيلومتري محل پروژه كارخانه آندسازي اراك به درياچه نمك ميقان، خورندگي زياد خاك در  ٢با توجه به فاصله . داده است
  . رسد اين منطقه محتمل به نظر مي

شناسي ساختاري، منطقه مورد مطالعه در زون ايران مركزي واقع شده است و بر مبناي  بندي زمين بر اساس تقسيم
نشست مواد  شناسي سطحي متعلق به كواترنري و نتيجه رسوب و ته شناسي عمومي محدوده طرح، همه واحدهاي زمين زمين

رسوبي عمدتاً ريزدانه بوده و شامل خاكهاي سيلتي و رسي و در مناطق  مواد. باشند توسط سيالبهاي وارده به درياچه ميقان مي
سطح آب ). ١٣٩٤شركت مهندسين مشاور پژوهش عمران راهوار، (هاي نمكي هستند  نزديك به حاشيه درياچه شامل پهنه

  .رسد ح زمين ميمتر از سط ١٠زيرزميني در محدوده مورد مطالعه در فصول مختلف متغير بوده و در فصل خشك به حداكثر 
  داده برداري و تحليل    ٣

سنجي بر اساس استاندارد  به منظور شناسايي ارزيابي خورندگي خاك در محل ساختگاه، از داده برداري ژئوالكتريكي مقاومت
ASTM G57 گيري اختالف  سنجي با تزريق جريان الكتريكي به داخل زمين و اندازه در روش مقاومت. استفاده شده است

سنجي از آرايه ونر استفاده شده  گيري مقاومت به منظور اندازه. گردد نسيل در نقاط مختلف مقدار مقاومت زمين محاسبه ميپتا
سنجي و راستاي  گيري مقاومت موقعيت نقاط اندازه ٢شكل . و مقادير مقاومت در فواصل الكترودي مختلف به دست آمده است

نقطه به انجام رسيده و به جز چند مورد، چينش  ٣٣سنجي در  گيري مقاومت اندازه. دهد چينش الكترودها را نشان مي
 BST-ET103سنجي  داده برداري با استفاده از دستگاه مقاومت. جنوب غربي بوده است –ها در راستاي شمال شرقي الكترود

 .انجام شده است BESANTEKشركت كانادايي 

  

  

 .سنجي محل نقاط داده برداري مقاومت. ٢شكل  .يموقعيت محل احداث كارخانه آندساز. ١شكل 
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متر به انجام رسيده است، اما با توجه به اين كه هدف پژوهش حاضر ارزيابي  ٤٠اگر چه طي مطالعات پروژه، بررسيها تا عمق 
ها صورت گرفته در اين پژوهش به اعماق كمتر باشد، بررسي مدفون ميهاي هاي متناظر با پي و سازه خورندگي خاك در عمق

متر را نشان  ١٠تا  ٥متر و  ٥تا  ٠بندي مقادير مقاومت الكتريكي ميانگين در اعماق  پهنه ٣شكل . متر محدود شده است ١٠از 
دليل اصلي اين كاهش قرار . يابد شود، در هر دو نقشه مقاومت الكتريكي از شرق به غرب كاهش مي چنان كه ديده مي. دهد مي

عالوه بر اين . كيلومتري آن واقع گرديده است ٢گيري درياچه نمك ميقان در حاشيه غربي ساختگاه است كه در فاصله حدود 
دليل اين افزايش مقادير باالي نمك . دهد كه مقدار مقاومت ويژه با افزايش عمق افزايش يافته است مقايسه دو نقشه نشان مي

 .باشد هاي فوقاني مي وري خاك در اليهو ش

 
  

  
 .متري ١٠تا  ٥و  ٥تا  ٠مقاومت ويژه الكتريكي در اعماق . ٣شكل 

 
  

اند؛ خاكهايي با مقاومت  خاكها از نظر خورندگي به سه رده تقسيم شده ،BS-7361با شماره ) ١٩٩١(بر اساس استاندارد بريتانيا 
متر، در  اهم ١٠٠تا  ١٠كهاي با خورندگي شديد، خاكهايي با مقاومت الكتريكي بين متر، در رده خا اهم ١٠الكتريكي كمتر از 

متر است، در رده خاكهاي با خورندگي  اهم ١٠٠رده خاكهاي با خورندگي متوسط و خاكهايي با مقاومت الكتريكي بزرگتر از 
بر اساس . راي خورندگي خاك توصيه نموده انداي را ب درجه ٦نيز يك رده بندي ) ٢٠٠١(پيبودي و بيانچتي . گيرند كم قرار مي

 ١٠متر، خورنده بسيار شديد، خاكهاي با مقاومت الكتريكي بين  اهم ١٠رده بندي اخير خاكهايي با مقاومت الكتريكي كمتر از 
تا  ٥٠ي بين متر خورنده، خاكهاي با مقاومت الكتريك اهم ٥٠تا  ٣٠متر، داراي خورندگي شديد و خاكهاي با مقاومت  اهم ٣٠تا 

متر، داراي خورندگي كم و خاكهاي  اهم ٢٠٠تا  ١٠٠متر، داراي خورندگي متوسط، خاكهايي با مقاومت الكتريكي بين  اهم ١٠٠
بر اين اساس در اعماق . شوند بندي مي متر، داراي خورندگي ناچيز يا عمال غيرخورنده رده اهم ٢٠٠با مقاومت الكتريكي بيش از 

از خاكهاي حاشيه غربي ساختگاه داراي خورندگي متوسط، بخش زيادي از قسمتهاي مياني ساختگاه داراي متر، بخشي  ٥تا  ٠
متر به جز حاشيه غربي كه داراي  ١٠تا  ٥همچنين در اعماق . باشد خورندگي كم و حاشيه شرقي ساختگاه غيرخورنده مي

اگر چه توجه به اين نكته الزم است . ناچيزي هستند باشد ساير بخشهاي ساختگاه داراي خورندگي پتانسيل خورندگي كم مي
 .ها در فصل خشك به انجام رسيده و صرفا براي شرايط فصل خشك معتبر هستند گيري كه اندازه
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  نتيجه گيري    ٤
هرك گيري مقاومت الكتريكي خاك در اعماق مختلف ساختگاه كارخانه آند سازي واقع در ش خورندگي خاك با استفاده از اندازه
مقادير مقاومت از شرق به غرب محدوده طرح كاهش . متر محاسبه شد ١٠تا  ٥و  ٥تا  ٠صنعتي خيرآباد اراك در دو عمق 

يابد، با اين حال روند كاهش مقاومت به سمت غرب  همچنين مقاومت ويژه الكتريكي در اعماق پايين تر افزايش مي. يابد مي
ويژه مرتبط با درجه شوري خاك و متاثر از درياچه ميقان در غرب ساختگاه و در  كاهش مقاومت. ساختگاه همچنان وجود دارد

بر اساس معيارهاي معرفي شده در مراجع معتبر، خاكهاي كم عمق ساختگاه در بخش حاشيه . باشد كيلومتري آن مي ٢فاصله 
اتخاذ . اراي خورندگي ناچيز هستندغربي داراي خورندگي متوسط، در بخشهاي مياني داراي خورندگي كم و در حاشيه شرقي د

  .سازي ضرورت دارد هاي كارخانه آند تمهيدات متناسب با درجه خورندگي خاك در بخشهاي مختلف در احداث سازه
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