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3

مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت ،گروه مهندسي بهداشت محيط ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي همدان
 2گروه مهندسي بهداشت محيط ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
 1گروه مهندسي بهداشت محيط ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز
(دريافت مقاله -32/2/2 :پذيرش مقاله)32/3/2 :

چكيده
زمينه :تعيين شاخصهاي خورندگي آب يكي از راهبردهاي مؤثر در مديريت منابع آب شرب ميباشد .خورندگي آب ميتواند باعث
آسيبهاي اقتصادي ،كاهش عمر مفيد تأسيسات آبرساني و بيماري در مصرف كنندگان گردد .هدف اين مطالعه بررسي ويژگيهاي

كيفيت شيميايي و تعيين پتانسيل خورندگي شبكه آب آشاميدني شهر بوشهر است.
مواد و روشها :در اين مطالعه كه از نوع توصيفي -مقطعي ميباشد طي يكسال از  7ايستگاه كه بهصورت تصادفي انتخاب شده بودند
نمونهبرداري انجام گرديد .سپس بر اساس مقادير پارامترهاي كيفي نمونههاي آب ( ،pHكل جامدات محلول ،سختيهاي دائم ،موقت و
يافتهها :ميانگين پارامترهاي  ،pHكل جامدات محلول ،دما و همچنين قليائيت به ترتيب برابر  7/5ميليگرم در ليتر 526/22 ،ميليگرم در
ليتر 13/6°C ،و  66/32ميليگرم در ليتر كربنات كلسيم بهدست آمد .ميانگين شاخصهاي خوردگي النژليه  ،3/22رايزنر ،7/21

خورندگي  32/32و پوكوريوس  7/23محاسبه شد.
نتيجهگيري :آب شرب شهر بوشهر بر اساس شاخص رايزنر اندكي رسوبگذار و ساير شاخصها نشاندهنده خورنده بودن آب است.
در كل كيفيت آب متمايل به خورنده بوده و توصيه ميشود خطوط انتقال و توزيع آب از جنس مقاوم انتخاب شود يا اقداماتي همچون
پوشش ديواره داخلي لوله يا اصالح كيفيت آب انجام گيرد.
واژگان كليدي :كيفيت شيميايي ،شاخص خورندگي ،رسوب گذاري ،بوشهر
* بوشهر ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
E-mail :ramavandi_b@yahoo.com
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كل و همچنين قليائيت) ،پتانسيل خورندگي آب با محاسبه شاخصهاي النژليه ،رايزنر ،خورندگي و پوركوريوس مشخص شد.
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توزيعی (متوسط جهانی  8درصد) به علت پوسيدگی

مقدمه
خوردگی واکنش فيزيکی -شيميايی است که در اثر

حاصل از خورندگی لولههاي انتقال و توزيع به هدر

تماس مواد با محيط اطراف ايجاد و باعث تغيير

میرود .بديهی است هزينههاي تعويض و ترميم

خواص ماده می شود .در حوزه مهندسی مواد،

لولههاي فرسوده اين زيان را چند برابر خواهد نمود

و يا واکنش

( .)4-6از سوي ديگر کادميوم و سرب موجود در

الکتروشيميايی است .در نوع اول عوامل فيزيکی

اتصاالت ،شيرآالت و لولهها در مجاورت آب خورنده

نظير برخورد مواد جامد معلق آب يا فاضالب با

وارد آب شده و باعث مشکالت بهداشتی میشود.

ديواره لوله عامل تخريب لوله است در حالی که

ساير محصوالت جانبی خوردگی با تجمع و رسوب

نوع دوم حاصل تشکيل پيل الکتريکی و انجام

در شبکههاي توزيع باعث حفاظت ميکروارگانيسمها

خوردگی حاصل از فرسايش

1

واکنش الکتروشيميايی بين ماده و محيط می باشد.
خوردگی نوع اول در لوله هاي فلزي و غيرفلزي
نظير بتونی مسلح و نوع دوم در لوله هاي فلزي

از اثر گندزداها و توليد طعم و بو میشوند ( .)2پايش
منظم و مستمر کيفيت شيميايی و وضعيت تعادل
آبهاي آشاميدنی با هدف جلوگيري از خوردگی و

خوردگی داخلی لوله می تواند در اثر عوامل متعددي

باعث افزايش عمر مفيد تأسيسات و کاهش احتمال

همچون کيفيت ميکروبی آب ،کيفيت فيزيکی-

نشت آب بهويژه در مناطق کم آب کشورمان مانند

شيميايی آب (غلظت اکسيژن ،غلظت و نوع کلر

بوشهر میشود .رسوبگذاري آب در جدار لولهها

باقيمانده و غلظت يون هاي کلرور ،سولفات ،کلسيم،

سبب افت فشار در سيستم توزيع و نارضايتی

دماي آب و  ،)pHشرايط هيدروليکی آب در لوله

مصرفکنندگان ،افزايش هزينه پمپاژ و سوخت در

(سرعت جريان) و جنس لوله تأثير بپذيرد ( .)2البته

سيستمهاي گرمايشی خواهد شد ( 7و  .)8تمايل آب

وجود يون هايی نظير  CrO-2 ،SiO3-و  OH-در آب

به خورندگی و رسوبگذاري با بررسی پايداري آب

باعث کاهش خورندگی می گردد (.)3

مشخص میشود .آب پايدار تمايل به خورندگی و

در حال حاضر مسايل مربوط به خورندگی و

رسوبگذاري کمی دارد و مقادير آن براي نوع استفاده

رسوبگذاري درصد قابل توجهی از درآمد ساليانه

متفاوت است ( .)7کاربرد شاخصهاي خورندگی

کشورها را به خود اختصاص میدهد .در ايالت متحده

روشی غيرمستقيم در اندازهگيري و تشخيص ساده

آمريکا ساالنه بيش از  333ميليارد دالر (بيش از  4تا 5
درصد توليد ناخالص ملی آمريکا) صرف زيانهاي
ناشی از خورندگی و جلوگيري از آن میشود .با
وجود عدم آمار دقيق خسارات ناشی از خوردگی و
رسوبگذاري در ايران ،بررسی تلفات آب تصفيه شده
شهري نشان میدهد ساالنه بيش از  33درصد آبهاي

تمايل آب به خورندگی و رسوبگذاري میباشد.
شاخصهاي متداول عبارتند از :شاخصهاي اشباع
3

2

النژليه ( ، )LSIشاخص پايداري رايزنار (، )RSI
4

شاخص خورندگی ( )AIو شاخص پوکوريوس
5

( .)8( )PIبهرهگيري همزمان از چند شاخص
2

Langelier Saturation Index
Ryznar Stability Index
4
Aggressive Index
5
Puckorius Index
3

Erosion
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بيشتر است (.)1

رسوبگذاري از اين ديدگاه حائز اهميت است که

بررسي كيفيت شيميايي و شاخصهاي خورندگي 155/

عسگري و همكاران

خورندگی میتواند با اطمينان بيشتري وضعيت تعادل

چاه آهکی که در کوه هاي مهرباش کازرون واقع اند

آب را براي انجام اقدامات کنترلی ارائه دهد ( .)9بر

و خط انتقال کوثر که از سد کوثر واقع در استان

جمله

چهارمحال و بختياري منشعب می شود ،می باشد.

استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست اياالت

جنس خطوط انتقال از فوالد و اخيراً در بعضی

متحده ،آبهاي مصرفی نبايد خورنده باشند (.)13

بخش ها از لوله هاي شيشه اي ( )GRPاستفاده شده

طبق معيارهاي جهانی شاخصهاي کنترل خورندگی و

است .جنس خطوط شبکه توزيع آب شهر بوشهر از

رسوبگذاري حداقل بايد هر دو سال يکبار براي

چدن می باشد و در صورت نياز به تعمير و يا

شبکههاي توزيع با منبع سطحی و سالی يکبار براي

تعويض از لوله هاي سنتتيک مانند پلی پروپيلن

شبکههاي توزيع با منبع زيرزمينی تعيين شود ( .)11در

استفاده می گردد .نمونه برداري از ابتداي سال  93تا

کشور ما متأسفانه تاکنون پتانسيل خوردگی آب

اوايل سال  91به مدت يکسال از  7ايستگاه که در

آشاميدنی شهرها و اندازهگيري ميزان آن در شبکههاي

شکل  1نشان داده شده است ،انجام شد.

اساس

استانداردهاي

معتبر جهانی از

توزيع آب بهصورت مناسبی بررسی نشده است و
اطالعات کمی در اين زمينه وجود دارد .در
استانداردهاي مصوب کيفيت آب نيز موضوع عدم
خورنده بودن آب در نظر گرفته نشده است ( .)12با
توجه به عدم وجود چنين تحقيقی در شهر بوشهر
انجام اين مطالعه جهت کاهش هزينههاي نگهداري و
بهره برداري شبکه آبرسانی و تأمين آب شرب سالم
ضروري به نظر میرسد .همچنين نتايج اين مطالعه

شکل  ) 1نقشه شهر بوشهر که در آن محل برداشت نمونه آب (با عالمت *)

ارزيابی وضعيت خورندگی و رسوبگذاري آب شرب

اين ايستگاه ها نقاطی هستند که کيفيت آب

در کشور مفيد باشد .اين تحقيق با هدف شناخت

آشاميدنی آن ها توسط مراکز بهداشت شهرستان

وضعيت کيفی و تعيين خورندگی يا رسوبگذاري آب

بوشهر دوبار در طول سال مورد پايش قرار می گيرد.

شرب شهر بوشهر و ارائه راهکارهاي اصالحی جهت

 11نمونه تصادفی لحظه اي از ايستگاه هاي انتخاب

حل مشکالت احتمالی انجام پذيرفت.

شده طبق دستورالعمل هاي مذکور در کتاب
روش هاي استاندارد آزمايشات آب و فاضالب

مواد و روشها

برداشت شد ( .)13نمونه ها در ظروف پالستيکی

در مطالعه توصيفی -مقطعی حاضر کيفيت شيميايی

 3/5ليتري مخصوص نمونه برداري شيميايی آب

و وضعيت خورندگی و يا رسوب گذاري آب شرب

جمع آوري و به آزمايشگاه منتقل شد .حفاظت،

شهر بوشهر بررسی گرديد .منابع عمده آب

نگهداري و آزمايش نمونهها نيز بر اساس

آشاميدنی استان بوشهر سد چشمه ساسان 43 ،حلقه

دستورالعمل مندرج در کتاب استاندارد متد انتخاب
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میتواند در توسعهي الزامات قانونی و استاندارد براي

مشخص شده است.
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شد ( .)13کل جامدات محلول با روش وزن سنجی،

بوشهر از شاخص هاي اشباع النژليه ،شاخص

اجزا سختی و قليائيت آب با روش تيتراسيون بر

پايداري رايزنار ،شاخص خوردگی و شاخص

اساس دستور دستورالعمل هاي 2323-B ،2543-C

پوکوريوس استفاده شد .خالصه اين شاخص ها و

و  2343-Cکتاب استاندارد متد اندازه گيري شدند.

تفسير آن ها در جدول  1آمده است .در محاسبه

درجه حرارت و  pHبا استفاده از  pHمتر مجهز به

شاخص هاي

دماسنج در محل ( )Hach Co. USAو آنيون ها و

(pHs=A+B-log[Ca++]-log ( )Saturation pH

کاتيون ها با اسپکتروفوتومتر (مدل -DR5000

 )total Alkalinityسنجش شد .در فرمول محاسبه

 )Hach Co. USAتعيين مقدار گرديد .تمام مواد

 ،pHsپارامترهاي  Aو  Bبه ترتيب با درجه حرارت

شيميايی مورد استفاده در آزمايش هاي شيميايی آب

و غلظت کل جامدات محلول نمونه مرتبط

محصول شرکت مرک ( )Merckآلمان بود.

می باشند (.)14

خوردگی

پارامتر

pH

اشباع

در اين تحقيق براي تعيين پتانسيل خورندگی و
رسوبگذاري آب شبکه توزيع آب آشاميدنی شهر
جدول  )3خالصه شاخصهاي پايداري آب در اين مطالعه
شاخص

معادله
LSI=pH-pHs

شاخص اشباع النژلير
RSI=2pHs-pH
شاخص پايداري رايزنر

مقدار شاخص
LSI<3

آب فوق اشباع بوده و تمايل به رسوب  CaCO3دارد.

LSI=3

حالت تعادل (آب تمايل به رسوبگذاري و خورندگی ندارد).

LSI>3

آب زير اشباع بوده و پتانسيل تجزيه  CaCO3را دارد.

RSI>6

آب فوق اشباع بوده و تمايل به رسوب  CaCO3دارد.

6<LSI<7

حالت تعادل (آب تمايل به رسوبگذاري و خورندگی ندارد).

RSI<6

آب زير اشباع بوده و پتانسيل تجزيه  CaCO3را دارد.

AI>13

آب بسيار خورنده است.

13<AI<12

آب خورندگی متوسط دارد.

AI>12

آب فاقد خورندگی است.

PI=2pHs-pHeq

PI>6

آب خورنده است.

pHeq=1.465log(T.ALK)+4.54

PI<6

آب رسوبگذار است.

])AI=[pH+log[(A)(H
شاخص خوردگی
شاخص پوکوريوس

تفسير

در جدول  2نتايج حاصل از بررسی پارامترهاي کيفيت

شاخصهاي النژليه ،رايزنر خورندگی و پوکوريوس

شيميايی آب شهر بوشهر ارائه شده است .قليائيت کل،

بهترتيب  12/32 ،7/24 ،3/28و  7/81محاسبه گرديد.

سختی ،pH ،دما و درجه حرارت آب پارامترهاي

کيفيت آب شرب بوشهر بر اساس شاخص النژليه

اصلی در محاسبه شاخصهاي تعيين پتانسيل

جزيی رسوبگذار و بر اساس شاخصهاي رايزنر،

خوردنگی و رسوبگذاري آب میباشند .براساس

خورندگی و پوکوريوس خورنده میباشد .با توجه به

آناليزهاي شيميايی ارائه شده در جدول  2و روابطی که

ميانگين مقادير شاخصهاي محاسبه شده ،کيفيت آب

در جدول  1ارائه شده مقادير  pHsو شاخصهاي

آشاميدنی شهر بوشهر متمايل به خورنده میباشد.

خورندگی و رسوبگذاري محاسبه گرديد .نتايج اين
http://bpums.ac.ir
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يافتهها

محاسبات در جدول  3نشان داده شده است .مقادير

بررسي كيفيت شيميايي و شاخصهاي خورندگي 157/

عسگري و همكاران

جدول  )2كيفيت شيميايي آب شرب شهر بوشهر در طي نمونهبرداري
پارامترها

استاندارد ايران

استاندارد EPA

واحد

حداقل

حداكثر

ميانگين

دما

◦C

25

35

33/6

pH

mg/l
CaCO3
mg/l

6/8

8/2

7/5

7-8/5

18

133

66/92

-

-

63/8

1167

586/82

533

1533

533

SO42-

mg/l

17

123

58/33

233

633

253

Cl-

mg/l

63/9

248/5

173/34

233

433

253

Ca2+

mg/l

43/38

163/32

135/24

75

253

-

Mg2+

mg/l

4/88

29/28

28/92

53

153

-

mg/l
mg/l
CaCO3

3

1/21

3/38

1/5

1/7

-

133/2

433/8

263/1

153

533

-

T.ALK
TDS

Fسختی

مقدار مطلوب

مقدار مجاز
6/5-9/2

-

6/5-8/5

جدول  )1نتايج پتانسيل خورندگي آب شرب شهر بوشهر بر اساس شاخصهاي خورندگي
شاخص

نمونه

pHs

1

7/28

3/52

2

7/21

3/59

6//62

3

7/43

3/37

7/36

4

7/76

3/34

7/72

11/7

LSI

RSI

AI

PI

6/75

12/26

7/26

12/24

7/32

11/94

7/39
8/2

5

7/39

3/41

6/98

12/24

7/38

6

8/42

-3/62

9/34

11/23

13/46

7

7/4

3/4

7

12/18

7/66

8

7/36

3/44

6/92

12/25

7/48

9

7/94

3/4

7

12/18

7/66

13

7/3

3/5

6/8

12/3

7/27

11

7/78

3/32

7/76

11/82

8/35

ميانگين

7/57

3/28

7/24

12/32

7/81

نتيجه

-

جزيی رسوبگذار

خورنده

خورندگی متوسط

خورنده

و

اين آنيون در آب شرب شهر بوشهر کمتر از محدوده

رسوبگذاري بهکار برده میشوند ،در خورندگی

استاندارد ايران و سازمان حفاظت محيط زيست آمريکا

تأسيسات آبرسانی تأثير دارند ( .)15همانطوري که

( )EPAمیباشد .وجود يون فلورايد در آب آشاميدنی

نتايج نشان میدهد حداکثر غلظت يون کلرور بيشتر از

از نظر بهداشتی حائز اهميت است .نتايج ارائه شده در

حد مطلوب استانداردهاي ارائه شده براي اين آنيون

جدول  2حاکی از آن است که غلظت اين آنيون کمتر

میباشد .آنيون سولفات از نظر خورندگی بيولوژيکی

از استاندارد ارائه شده میباشد.

که

در

محاسبه

http://bpums.ac.ir

شاخصهاي

خورنددگی
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آنيونهاي کلرور و سولفات ،عالوهبر پارامترهاي اصلی

حائز اهميت است .نتايج حاکی از آن است که غلظت

/ 152طب جنوب

بحث

سال هجدهم /شماره  /2خرداد و تير 3131

بوشهر يکسان میباشد ،اما نتايج اين تحقيق با نتايج

بر اساس نتايج آزمايشگاهی و محاسبات انجام شده،

ارائه شده در خصوص شرايط آب شيراز مطابقت

آب شرب شهر بوشهر با توجه به شاخص النژليه در

ندارد ( .)11علل مختلفی میتواند باعث ايجاد رسوب

محدوده رسوبگذار جزيی و بر اساس ديگر

و خورندگی آب گردد که روابط بين اين علل بسيار

شاخصها (رايزنر ،خورندگی و پوکوريوس) در

پيچيده است .اگرچه بخشی از منبع تأمين آب استان

محدوده خورنده میباشد .محوي و همکاران در سال

فارس و بوشهر يکسان میباشد ،اما طول خط انتقال،

 87در بررسی آب شرب بندرعباس همراه با

سرعت آب ،نحوه اجرا سيستمهاي توزيع ،دماي

اندازهگيري پارامترهاي شيميايی دريافتند شاخص LSI

محيط ،غلظت اکسيژن محلول و کلر باقيمانده و غيره

در  6/6درصد نمونهها متعادل و در  93/4درصد

میتواند در خورندگی و رسوبگذاري تأثيرگذار باشد

خورنده میباشد و شاخص  RSIدر 23درصد نمونهها

( 15و  .)17آب بعد از انتقال از منابع تأمين وارد

متعادل و  83درصد خورنده میباشد .پارامترهاي

مخازنی در شهر بوشهر شده و به سيستم شبکه توزيع

شيميايی اندازهگيري شده در تحقيق اخير با اين مطالعه

تزريق میگردد .زمان نگهداري در مخازن و سن آب

مطابقت دارد ( .)16رضايی کالنتري و همکاران در

در شبکه توزيع نيز از عوامل تأثيرگذار در کيفيت آب

سال  91در مطالعهاي با اعالم مقادير ميانگين

هستند .همچنين منابع تأمين آب شهر بوشهر از

شاخصهاي RSI ،)11/626( AI ،)1/62( LSI

آبهاي سطحی و زيرزمينی میباشد .بنابراين با توجه

( )13/5و  )12/33( AIEنشان دادند آب آشاميدنی

به موارد اشاره شده ،نتايج اين مطالعه با مطالعه انجام

روستاهاي استان قم وضعيت خورنده دارد ( .)17در

شده در سال  1386همخوانی ندارد ،اما روند مطالعه و

مطالعهاي که توسط چيين ( )Chienو همکاران با

پارامترها مورد مطالعه با بيشتر مطالعات انجام شده

هدف بررسی وضعيت کيفيت باکتريولوژيکی و

همخوانی دارد.

از نظر تشکيل رسوب و خورندگی انجام شد به اين

مجارستان با ساخت مدل تشکيل رسوب و خوردگی در

نتيجه رسيدند که کيفيت شيميايی آب شرب شهر از

آبهاي ژئوترمال وضعيت آب را بررسی و رسوبگذار

شرايط مطلوبی براي خورندگی برخوردار میباشد که

اعالم نمودند که با نتايج اين مطالعه همخوانی ندارد.

با نتايج اين مطالعه مطابقت دارد (.)18

مجاورت منطقه تحت مطالعه با دريا و نفوذ آن به منابع

بررسی آب آشاميدنی شهر شيراز در سال  1386نشان

آب میتواند باعث تغيير وضعيت آب به سمت

داد شاخصهاي  LSIو  RSIدر آب آشاميدنی شهر

خورندگی و تفاوت نتيجه باشد ( .)19الراواجفه و

شيراز به ترتيب حدود  3/42و  6/7بود و بر اساس

الشمايله ( )Al-Rawajfeh and Al-shamailehدر

شاخص  95 ،LSIدرصد نمونهها رسوبگذار و بر

سال  2336در مطالعهاي پتانسيل تشکيل رسوب و

اساس شاخص  82 ،RSIدرصد نمونهها وضعيت

خورندگی آب شرب در استان تفيال (در جنوب اردن) را

متعادل و  12درصد وضعيت خورنده داشتند .با توجه
به اين که بخشی از منبع تأمين آب استان فارس و
http://bpums.ac.ir

با استفاده از شاخصهاي  LSIو  RSIمورد بررسی و
آناليز قرار دادند .مقادير  LSIمنفی و در محدوده
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شيميايی آب شبکه لولهکشی يکی از شهرهاي تايوان

پاتزاي ( )Patzayو همکاران در سال  1998در بوداپست

عسگري و همكاران

بررسي كيفيت شيميايي و شاخصهاي خورندگي 153/

( -3/39تا  )-1/5و مقادير  RSIدر محدوده ( 8/7تا )9/8

با استانداردهاي ملی و جهانی احتمال عدم تعادل

قرار داشت که بيانگر خورندگی آب میباشد و علت آن

کيفيت شيميايی آن وجود دارد و برآيند اين پارامترها

گرمايش و تبخير آب همراه با آزاد شدن  CO2نسبت

میتواند وضعيت نهايی آب را مشخص نمايد .عدم

داده شد .شرايط جغرافيايی بوشهر و دماي باالي محيط

تعادل آب يک عامل اساسی در مديريت ،بهرهبرداري

در اکثر ماههاي سال (ميانگين دماي ساليانه )25/7◦C

و نگهداري شبکههاي انتقال و توزيع آب شرب بوده

باعث تبخير آب و رها شدن  CO2و در نتيجه خورندگی

که میتواند صدمات اقتصادي و بهداشتی بسياري

آب میگردد ( .)23با توجه به عدم يکنواختی

ايجاد نمايد .بر اين اساس الزم است مسئولين حداقل

شاخصهاي استفاده شده در مطالعات ارائه شده در

سالی يکبار با کنترل دقيق ويژگیهاي شيميايی آب و

خصوص رسوبگذاري و خورندگی آب میتوان

ارائه راهکارهايی همچون تعديل  ،pHهوادهی و

نتيجهگيري کرد ،استفاده از يک شاخص نمیتواند

استفاده از لولههاي با جنس مناسب (نظير لوله

وضعيت خورندگی يا رسوبگذاري آب را تعيين نمايد،

پلیپروپيلن) از بروز اين مشکالت جلوگيري نمايند.

بنابراين الزم است چند شاخص بهطور همزمان بررسی
شوند .با وجود توجه بسيار کم به بررسی وضعيت
خورندگی و رسوبگذاري منابع آب در کشور ،نتايج
بررسیها و مطالعات اخير تا حدودي وضعيت يکسانی
را در منابع آبی اغلب استانهاي کشور نشان میدهد.
نتيجه گيري

سپاس و قدرداني
اين تحقيق با مساعدت و همکاري کارشناسان واحد
بهداشت محيط و حرفهاي مرکز بهداشت و درمانی
خيبر و کارشناسان آزمايشگاه شبکه بهداشت و درمان
بوشهر انجام گرديد .بدينوسيله مراتب تقدير و تشکر
خود را اعالم مینماييم.

نتايج حاصل از اين مطالعه و مطالعات مشابه نشان
میدهد که علیرغم مطابقت پارامترهاي شيميايی آب
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Abstract
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Background: Determination of water corrosion indexes is one of the affecting approaches on drinking
water management. Corrosion can causes economical problems, reduce the useful life of water facilities,
and health damages to consumers. The aim of this study was to survey of chemical quality and
determination of the corrosion potential of the water distribution system in Bushehr city.
Materials and Methods: In this cross sectional study, the sampling was carried out during one year from
7 stations. Values of Langelier, Ryznar, corrosivity and Puckorius indexes were calculated by using such
parameters as pH, total dissolved solids, temperature, permanent and temporary hardness, and alkalinity.
Results: The average values for pH, total dissolved solids, temperature, and alkalinity was obtained 7.5,
586.82 mg/L, 66.92 mg/L CaCO3. The corrosion indexes were calculated Langelier 0.28, Ryznar 7.24,
corrosivity 12.02, and Puckorius 7.81.
Conclusion: Bushehr city water is tends to be slightly scaling based on Ryznar index and corrosive based
on other studied indexes. Overall, the water quality was tending to corrosive and, therefore, recommended
to use corrosion resistance pipes in water transmission and network or lining the inner wall of pipes or
correction the water quality.
Key words: Chemical quality, Corrosion index, Scaling, Bushehr
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