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 ها آن آفرین ی از رفتار مشکلهمواره متحمل خسارات سنگینشهر قم بر روي رسوبات مارنی ساخته شده و

چینه اي شاخص داراي  هاي سنگ از واحداین رسوبات مارنی اغلب مربوط به سازند قم است که . شود می
هاي سازند قم باعث شده که  وجود امالحی مانند گچ و نمک در مارن. رسوبات مارنی در ایران مرکزي است

در این بررسی  .یادي را به سازه هاي مدفون در آن وارد کندو خسارات زها باال باشد  پتانسیل خورندگی در آن
مختلف مانند غلظت سولفات،  هاي شیمیایی بر مبناي ویژگی ي اطراف شهر قمها پتانسیل خورندگی مارن

و بررسی  )AASHTOو ASTM(هاي متداول در ایران  طبق استاندارد و درصد مواد آلی PHمقدار کلرید، 
 رهمچنین ب، بیش از حد مجاز استو غلضت کلرید بیشتر نمونه ها ها  غلظت سولفات همه نمونه شد که مشاهده
درصد  .غیر خورنده ارزیابی شدند AASHTOخورنده و بر مبناي  ASTMها طبق استاندارد  نمونه PHاساس 

 پتانسیل در نتیجه این بررسی .ها هم بسیار کمتر از حدي بود که تاثیري بر خورندگی بگذارد مواد آلی نمونه
ها  مخصوصاً فلزي در آنو ساخت سازه هاي بتنی و  باال ارزیابی شد شهر قمهاي مارنی اطراف  خاك خورندگی

  .هاي خاص جلوگیري از خورندگی است روش کارگیري بهمستلزم 
 

 PHسولفات، کلرید، رفتار مشکل آفرین، سازند قم، : کلمات کلیدي
  
 

   مقدمه  .1
واژة مارن کاربرد بسیار . اي داراي پتانسیل ایجاد مشکالت گوناگون، شهرت یافته است نوان نهشتهدار، مارن به ع هاي مسئله ها و سنگ در میان انواع خاك

هاي عمرانی  کاربرد بودن این واژه گستردگی زیاد رسوبات مارنی است و دلیل دیگر مشکالت متعددي است که در پروژه یکی از دالیل پر .زیادي دارد
از عوامل جوي  وحساسیت در مقابل آب شکفتگی و  واگرایی، ،تورم. کنند هاي گوناگون به سازه آسیب وارد می رسوبات مارنی از جنبه .کند ایجاد می

و وجود باال بودن مقدار امالح در رسوبات مارنی . استپدیدة خورندگی  ها کی از مهم ترین رفتار مشکل آفرین مارنی .جمله این موارد هستند
خاك تحت شرایط خاصی به  ها باال باشد پتانسیل خورندگی در آنباعث شده  یمارنهاي  در میان نهشتهد گچ و نمک هاي رسوبات تبخیري مانن الیه میان

                                                
 دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد١
 عضو هیئت علمی پژوهشکده آبخیزداري و فرسایش خاك وزارت جهاد کشاورزي٢
 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ٣و٤
 گاه تهراندانشجوي کارشناسی ارشد دانش ٥
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آید که نهایتاٌ سبب خوردگی فلزات  وجود می کند و جریان دائمی بین خاك و اجزاي فلزي و میلگرد بتن مدفون در آن به مثابه الکترولیت عمل می
  .و بتنی مدفون آسیب برساند هاي فلزي به سازهو  شود می

مقدار این امالح در . مقدار امالح سولفاته و کلروره باالست  در این نوع خاك. باالیی دارند pH، یعنی  هاي خورنده معموالً قلیایی هستند خاك
رسایش به تشکیل خاك خورنده منجر هاي گچی و نمکی در منطقه که بر اثر هوازدگی و ف رود، اوالً به دلیل گسترش سنگ خاك به دو دلیل باال می

  .شود گی می زمینی و تبخیر زیاد که موجب افزایش امالح در خاك و به تبع آن افزایش پتانسیل خورند شود و ثانیاً به دلیل باال بودن سطح آب زیر می
هاي  بنابراین پراکندگی خاك. نده و واگرا نام بردهاي خور کنندگان اصلی خاك توان به عنوان تولید هاي گچساران و قم و رازك را می در ایران سازند

هاي تبخیري و  هاي هرمزگان و خوزستان با توجه به گسترش سنگ در استان. بینی است هاي خوزستان، قم، مرکزي و فارس قابل پیش مذکور در استان
دهند تا از  هاي کوتاهی قرار می هاي نفت و گاز را بر روي پایه ند و لوله ساز هاي خورنده مسئله زمینی در بسیاري از نقاط خاك باال بودن سطح آب زیر

  .]١[ها جلوگیري شود شدن سطح آن ها با خاك و خورده تماس آن
خورندگی خاك در نواحی شهري . مسئله را دوچندان میکند همیتااین رسوبات  يهایی مانند قم و تبریز بر رو در این میان گسترش شهر

حاشیۀ  ها، جداول ها، پوشش بتنی کانال زمینی، پی ساختمان برق، مخازن آب و سوخت زیر هاي چراغ لزي آب، گاز، تیرهاي ف موجب پوسیدگی لوله
  .]٢[کند شود و سالیانه هزینۀ هنگفتی را به جامعه تحمیل می ها می ها و مانند این خیابان

  
  
 شناسی منطقه زمین  .2

سوبات مربوط به سازند قم هستند که یکی از واحد هاي شاخص داراي رسوبات مارنی در هاي مارنی اطراف شهر قم اغلب حاصل فرسایش ر خاك
هاي  آن را عموماً در کوه ۀنمون مقطعولی کنون برشی الگویی براي آن معرفی نشده،    اي زیاد این سازند، تا به دلیل تغییرات رخساره .ایران مرکزي است

 m1200در ناحیۀ قم، این سازند  .گیرند نظر می  در بآآباد و شور برادر، نرداقی، خور چاه، دو میل، دومانند کوه اي  در نواحیجنوب دشت قم  ۀحاشی
 GISافزار  رمننقشه زمین شناسی منطقه در محیط  ابتدا طی عملیات نمونه برداري .مارنی هستند fو  b،c1 ،eعضوهاي نه گانۀ آن  از میانضخامت دارد و 

برداري انتخاب و در  مناطق مناسب براي نمونه... مسیر دسترسی و ه به مواردي مانند وضعیت برونزد واحد هاي سنگی، شد، سپس با توج زمین مرجأ
برداري نشان داده شده  ناطق نمونههاي سازند قم در اطراف شهر و همچنین م برونزد مارن 1در شکل . آوري شد نمونه خاك مارنی جمع 16نهایت تعداد 

هر نمونه مشخص و  جنس شناسی منطقه با استناد به نقشه زمینآوري،  و مشخص کردن محل تقریبی جمع ها گذاري نمونه از نام پس 1جدول  در .است
  ط به کدام عضو سازند قم است که هر نمونه مربو شده اشاره

 
  برداري عضو، جنس و منطقۀ نمونه - 1جدول 

برداری منطقھ نمونھ  کد نمونھ عضو سازند جنس 
 l-m C1 QW-1 کوه کمر -غرب قم 

 m e QW-2 باالي الیه گچ -کوه کمر -غرب قم 
 l-m C1 QW-3 کوه کمر -غرب قم 
 m-s b QW-4 کوه کمر -غرب قم 
 l-m e QW-5 کوه خضر -شمال قم 
 m e QW-6 کوه کمر -غرب قم 
 l-m C1 D-2 کوه دوچاه -غرب قم 
 l-m C1 D-3 کوه دوچاه -غرب قم 
 m e D-6 مغنیه بلوار - جنوب قم 

 l-m C1 Q-1 کوه دوبرادران -جمکران 
 s-m b Q-2 کوه دوبرادران -جمکران 
 l-m f Q-3 کوه دوبرادران -جمکران 

 m e Q-4 کوه خضر -شمال قم 
 l-m e Q-5 کوه خضر -شمال قم 
 m e Q-6 بلوار مغنیه - جنوب قم 
 m e Q-7 منبع آب شهر - جنوب قم 
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  برداري سوبات مارنی در اطراف شهر و مناطق نمونهبرونزد ر – 1شکل 

  
  

  تعریف خورندگی  .3
خورندگی نوعی واکنش شیمیایی و الکتروشیمیایی بین خاك و اجسام مدفون در آن است که طی آن اجزاي بتنی یا فلزي مدفون در خاك نظیر 

ها وجود دارد، ولی  این پدیده تقریباٌ در همۀ خاك. رود بین می ند یا از بی ها بر اثر واکنش با خاك آسیب می ه هاي آب، گاز، فاضالب و پی ساز لوله
  .]٢[شدت و ضعف آن تابعی از خصوصیات خاك و محیط است

هاي محلول، اسیدیته، مقاومت الکتریکی، میزان  هایی نظیر رطوبت، بافت خاك، میزان نمک خورندگی فلزات بدون پوشش تابعی از پارامتر
هاي سدیم، منیزیم،  خورندگی بتن عالوه بر این پارامترها به درصد سولفات. هاي بیولوژیکی است ظرفیت تبادل یونی و فعالیت دسترسی به اکسیژن،

ها  کلرید و دیگر نمک. کند ترتیب بیشترین خورندگی را در بتن ایجاد می سولفات سدیم، منیزیم و کلسیم به. کلسیم و نیز خصوصیات بتن وابسته است
صورت غیر  ها با افزایش هدایت الکتریکی به هاي کلرید و سایر نمک نمک. شود شده تأثیري ندارد، اما سبب خورندگی اجزاي فلزي می تدر بتن سخ

در سال یا بیشتر در  µ 200در سال در شرایط مناسب تا  µ 20میزان خورندگی فلزات در خاك از   .]3[ گذارد مستقیم در خورندگی فلزات تأثیر می
  . ]4[ کند ي بسیار خورنده تغییر میها خاك

رنگ  هاي خاکستري اند خورندگی کمتري از خاك اي و زرد که اکسید آهن دارند و در شرایط اکسیدان تشکیل شده هاي قرمز، قهوه خاك
در . ی در خورندگی خاك استهم پارامتر مهم 1هاي مدفون نسبت به تراز آب زیرزمینی و منطقۀ موئینه موقعیت سازه. مربوط به محیط احیایی دارند

کننده در پدیدة  اکسید کربن و اکسیژن محلول در آب پارامترهاي تعیین زمینی نیز شرایط زهکشی، رطوبت خاك، میزان دي باالي تراز آب زیر
فعاالت شیمیایی و با افزایش درجۀ حرارت فعل و ان. از دیگر پارامترهاي محیطی مؤثر در خورندگی خاك، درجۀ حرارت است. خورندگی هستند

. کند ها را کنترل می پذیري مواد خورنده و نیز مقدار فعالیت میکروارگانیسم اسیدیتۀ خاك، میزان انحالل. یابد نتیجه خورندگی خاك افزایش می در
هاي اسیدي تأثیر  خاك .بیشتر است)  <1/9pH(هاي بازي  و خاك)  >5/4pH(هاي اسیدي  دارند و خورندگی خاك 8تا  5بین   pHها معموالً  خاك

. خصوص در اعماق زیاد دارند ها نقش مهمی در خورندگی خاك به ها و سایر میکروارگانیسم ها، جلبک باکتري. ]3[ بیشتري در خورندگی فلزات دارند
همچنین رشد ریشۀ گیاهان تخریب پوشش حفاظ فلزات و نیز . شود فعالیت بیولوژیکی به تولید اسیدهاي آلی و افزایش خورندگی خاك منجر می

  . تر از منطقۀ نفوذ ریشه قرار گیرد هاي فوق، باید در پایین از این رو سازه. آورد تخریب بتن را در پی دارد و شرایط را براي خورندگی لوله و بتن فراهم می
گیرد و  راحتی صورت می یابد و شستشوي خاك به راحتی جریان می دارند آب و هوا بهدانه نظیر شن و ماسه که نفوذپذیري باال  هاي درشت در خاك

نتیجه هدایت الکتریکی خاك نیز کم است، بنابراین از  هاي قابل حل، کمتر است و در ها غلظت نمک در این خاك. همچنین شرایط محیط هوازي است
هاي محلول بیشتر، پتانسیل خورندگی بیشتري  دلیل درصد رطوبت باالتر و نمک  دانه به هاي ریز در مقابل، خاك. نظر خورندگی پتانسیل کمتري دارد

شود و لذا پتانسیل  اکسید کربن و کاهش اکسیژن محلول در آب می بودن خاك منجر به انباشتگی دي دارد، اما از طرف دیگر کاهش تراوش و ساکن
  . ]3[یابد  خورندگی خاك کاهش می

                                                
1- Capilary Zone 
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نخورده  هاي دست است که در خاك  عات گسترده بر روي خورندگی فلزات مدفون در خاك، همچنین نظر دادهرومانف، براساس مطال
این دلیل که درصد اکسیژن در عمق چند متري زیر سطح زمین یا زیر سطح آب، بسیار کم است، پتانسیل خورندگی خاك،  نظر از بافت خاك به  صرف

معموالً نرخ خورندگی . یافته بیشتر است هاي انتقال زمینی و نیز در خاك گی خاك در باالي سطح آب زیرعوض پتانسیل خورند در. ناچیز خواهد بود
هاي  میزان مواد آلی موجود در خاك نیز از مشخصه. ]5[ کنند بیشتر از فلزاتی است که فقط با یک الیه تماس دارند فلزاتی که چند افق خاك را قطع می

 .ها بیشتر است ها از سایر خاك که زهکشی نشوند درصد رطوبت باالیی دارند و خورندگی آن هاي آلی در صورتی خاك. دیگر مؤثر بر خورندگی است

دهد که خاك  مقاومت الکتریکی پایین نشان می. که اشاره شد، مقاومت الکتریکی از عوامل مؤثر در تعیین پتانسیل خورندگی خاك است طور همان
مقاومت الکتریکی با افزایش درصد رطوبت و نیز حرارت کاهش . شود کند و سبب تشدید خورندگی فلزات مدفون می مشابه الکترولیت خوب عمل می

  . یابد می
  
  
 هاي ارزیابی درجۀ خورندگی معیار  .4

م بر مبناي قابلیت مستقی هاي غیر بر است، روش آزمایش مستقیم براي برآورد آن منطقی نیست و اغلب از روش اي زمان از آنجا که خورندگی پدیده
هاي  هاي مختلف و براي اهداف گوناگون محدوده در استاندارد. شود گیري امالح موجود، براي برآورد آن استفاده می هدایت الکتریکی یا اندازه

ها  ترین آن که متداول معیارهاي گوناگون براي ارزیابی درجۀ خورندگی خاك تعیین شدهنظر گرفته و  هاي خورنده در هاي خاك متفاوتی براي ویژگی
  .]5[بندي پتانسیل خورندگی خاك رومافف بر مبناي مقاومت ویژة الکتریکی آمده است  طبقه 2در جدول . بر مبناي مقاومت ویژة الکتریکی است

 
 اساس مقاومت ویژة الکتریکی بندي پتانسیل خورندگی خاك رومانف بر طبقه - 2جدول 

اومت محدوده تغییرات مق پتانسیل خورندگی
 مقاومت الکتریکی ویژه الکتریکی ویژه

>٢٠٠٠ زیاد  کم 
٢٠٠٠-١٠٠٠٠ متوسط  متوسط 

١٠٠٠٠-٢٠٠٠٠ کم  زیاد 
<٢٠٠٠٠ خیلی کم  خیلی زیاد 

  
  :خورده ارائه کرده است دست هاي خاك خورندگی تشخیصبراي  3را مطابق جدول  AASHTOاستاندارد  معیار 1مؤسسۀ مطالعات آب امریکا

 
  )AWWA, C105(خورده  هاي غیر خورندة دست خصات خاكمش - 3جدول 

 کد استاندارد پارامتر مورد بررسی محدوده تغییر
3000>  AASHTO T-288-91 مقاومت الکتریکی 

10-5  PH AASHTO T-289-91 
200<  ppm(  AASHTO T-290-91(سولفات  
100<  ppm(  AASHTO T-291-91(کلرید  

1%<  AASHTO T-267-86 مواد ارگانیک 
  

معیاري مطابق استاندارد  2001ت هم در سال کونASTM ارائه کرد 4 هاي بتنی به صورت جدول ترین خاك در اطراف سازه براي مناسب :  
 

   ]6[هاي بتنی خصوصیات خاك غیر خورنده اطراف سازه - 4جدول 
 کد استاندارد پارامتر مورد بررسی محدوده تغییر

8-6  PH ASTM G-51 
250<  ppm(  ASTM D-512(کلرید  
200<  ppm(  ASTM D-516(سولفات  

                                                
1- AWWA American Water Works Association 
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 مورد بررسی هاي نمونهبرآورد درجۀ خورندگی   .5

هایی که در این  ترین ویژگی مهم. ها استفاده شده است در ایران از آن AASHTOو  ASTM هاي استاندارد کاربرد بودن در این بررسی به دلیل پر
  . هستند pHآلی و  ، مادة  ، کلرید ها استفاده شده مقدار سولفات ز آنها براي برآورد خورندگی ا استاندارد

و براي مقادیر بیش از آن خاك خورنده  ppm 200محدودة مجاز از نظر مقدار سولفات AASHTO) 91-290(و  ASTM) D-512(اساس کد  بر
  . است

  
  نمودار ارزیابی پتانسیل خورندگی بر مبناي مقدار سولفات – 2شکل 

  
بر خالف سولفات، محدودة مورد تأیید براي یون . ها از نظر مقدار سولفات خورنده هستند شود که تمامی نمونه وضوح مشاهده می ررسی شکل باال بهبا ب

 91-291اساس  و بر ppm 250مقدار کلرید باید کمتر از  D-512 ASTMمطابق کد . متفاوت است AASHTOو ASTMکلرید در 
AASHTO  باید کمتر ازppm 100 باشد تا خاك رفتار خورنده از خود نشان ندهد .  

  
  نمودار ارزیابی پتانسیل خورندگی بر مبناي مقدار کلرید – 3شکل 
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نشان  5 هم در جدول ASTMوضعیت خورندگی بر مبناي مقدار کلرید طبق .  ها خورنده هستند تمام نمونه AASHTOاز نظر مقدار یون کلرید مطابق 
  .داده شده است

محدودة مجاز  G-51 ASTMدر .  است pHشود  همان طور که اشاره شد دیگر پارامتري که براي ارزیابی پتانسیل خورندگی استفاده می  
pH  91-289ذکر شده و مطابق 8تا  6بین AASHTO هاي داراي  خاكpH  مقادیر  5در جدول .  غیر خورنده هستند 10تا  5بینpH ها و  نمونه

  :ارائه شده است pHاساس  روضعیت خورندگیشان ب
 

 PHو  D-512 ASTMوضعیت خورندگی بر مبناي مقدار کلرید طبق استاندارد  - 5جدول 
AASHTO 281-91 

5<PH<10 
ASTM G 51 

6<PH<8 PH  پتانسیل
 خورندگی

مقدار کلرید 
)ppm( شماره نمونھ 

 QW-1 182.50 غیر خورنده 8.37 خورنده غیر خورنده
 QW-2 1971.00 خورنده 8.63 خورنده غیر خورنده
 QW-3 2190.00 خورنده 8.55 خورنده غیر خورنده
 QW-4 383.25 خورنده 8.41 خورنده غیر خورنده
 QW-5 255.50 خورنده 8.28 خورنده غیر خورنده
 QW-6 109.50 غیر خورنده 8.00 خورنده غیر خورنده
 D-2 419.75 خورنده 8.40 خورنده غیر خورنده
 D-3 109.50 غیر خورنده 8.02 ندهخور غیر خورنده
 D-6 200.75 غیر خورنده 8.41 خورنده غیر خورنده
 Q-1 5730.50 خورنده 8.21 خورنده غیر خورنده
 Q-2 1423.50 خورنده 8.51 خورنده غیر خورنده
 Q-3 41336.25 خورنده 8.99 خورنده غیر خورنده
 Q-4 3960.25 خورنده 8.41 خورنده غیر خورنده

 Q-5 1788.50 خورنده 8.90 خورنده ورندهغیر خ
 Q-6 365.00 خورنده 8.59 خورنده غیر خورنده
 Q-7 182.50 غیر خورنده 8.78 خورنده غیر خورنده

 
ها  هتمامی نمون ASTMخورنده هستند و بر مبناي  ها غیر تمامی نمونه AASHTOمتغییر است، بر مبناي  99/8تا  8ها بین  تمامی نمونه pHاز آنجا که 

  .اند خورنده برآورد شده
ها رسوباتی هستند که  ها در بسیاري از کشور مارن طبق تعریف. گذارد مقدار مادة آلی است دیگر پارامتري که بر پتانسیل خورندگی تأثیر می

مواد آلی کمتر  محدودة مجاز AASHTO 267-86 استاندارد در. گذارند ها می مقادیر زیادي مواد آلی دارند و این مواد آلی تأثیر بسیار بر رفتار مارن
   .رسد می 5/0%زحمت به  هاي مورد بررسی به این در حالی که مقدار مادة آلی در نمونه تعیین شده، 1%از 

  
 

 گیري بحث و نتیجه  .6
ط به اي مارنی همگی مربوه نمونه .اطراف شهر قم مورد بررسی قرار گرفت آوري شده از جمعمارنی نمونه خاك  16پتانسیل خورندگی در این مقاله 

 اسیدیته، و کلرید، غلظت سولفاتها یعنی  اي است تابع عوامل مختلف که در اینجا اصلی ترین آن ورندگی پدیدهخ. هاي مختلف سازند قم بودند عضو
خورنده ارزیابی AASHTO و ASTMدو استاندارد  بر مبناي هرها  ی نمونهماز نظر غلظت سولفات تما. ار گرفتومقدار وماد آلی مورد بررسی قر

نمونه مقدار  9،نمونه  16وع از مجم ASTMبر مبناي استاندارد . متفاوت است محدودة مجاز کلرید در دو استاندارد فوقبر خالف سولفات . شدند
در بحث اسیدیته  .ها بیش از حد مجاز کلرید دارند همه نمونه AASHTOد کلرید بیش از حد مجاز دارند و خورنده هستند در صورتی که طبق استاندار

ها غیر  نمونههمه  AASHTOها خورنده و مطابق همه نمونه ASTMطبق  بر اساس درجه اسیدیته .یید دو استاندارد متفاوت استأهم محدوده مورد ت
رایط اقلیمی در آخر مقدار مواد آلی هم به عنوان عامل ایجاد خورندگی بررسی شد که با توجه به محیط تشکیل رسوبات و ش .خورنده ارزیابی شدند

  .ها ندارد هیچ تاثیري در خورندگی نمونه و عمالً  )%1ر از کمت(ها مقدار چشمگیري نبود  در هیچ یک از نمونهخاص شهر قم 
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