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  چکیده

هاي شهري به عنوان منبع آبی نامتعارف نقش مؤثري در کاهش فشار بر منابع آب شرب محدود شهرها دارند و رواناب 

شهري به منظور آبیاري  استفاده از آن نیازمند بررسی خصوصیات کیفی است. از این رو در این پژوهش کیفیت رواناب

شهري اردبیل مورد ارزیابی قرار گرفت. تناسب کیفیت رواناب براي آبیاري، با  2فضاهاي سبز در حوزه آبخیز منطقه 

نمونه رواناب تهیه شده از خروجی هر یک از  SO4 (12و  pH ،EC ،TDS ،TSS ،THهاي کیفی (گیري پارامتراندازه

) و بر اساس استانداردهاي خواروبار و WQIورد مطالعه در قالب شاخص کیفیت آب (هاي حوزه آبخیز شهري مزیرحوضه

هاي رواناب تهیه شده کیفیت درصد از نمونه 90) مشخص گردید. نتایج نشان داد که FAOکشاورزي ملل متحد (

  مناسبی براي آبیاري فضاهاي سبز شهري دارند.

  

  اردبیل.، WQIرواناب شهري، فضاي سبز،  کلیدي: گانواژ
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  مقدمه - 1

با توجه به بحران آبی رو به افزایش در کشور و لزوم مدیریت جامع و پایدار منابع آبی، استحصال، ذخیره و استفاده از 

ها در ترین گزینههاي تولید شده از سطوح نفوذناپذیر شهري به عنوان یک منبع آبی نامتعارف، از جمله اساسیرواناب

هاي ریزيها و برنامهگذاريآب است که متأسفانه از ذهن مدیران و مسئوالن به دور بوده و در سیاستچهارچوب مدیریت منابع 

دلیل عدم وجود کشور بسیار کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این درحالی است که در بسیاري از شهرهاي کشورمان به

هاي باال در حد شرب تصفیه و توزیع شده است، هزینهاي از آب شهري که با صرف سیستم آبرسانی تفکیک شده، بخش عمده

- وساز و ... در محیط شهري مصرف میهاي ساختوشوها، آبیاري فضاهاي سبز، سایتهاي غیرشرب مانند انواع شستدر بخش

دیگر واسطه افزایش جمعیت و گسترش شهرها از یک سو و کاهش منابع آبی در دسترس از سوي شود. افزایش این مصارف به

  حساسیت امر را دوچندان کرده است.

طبق آمار ارائه شده توسط شرکت آب و فاضالب شهرستان اردبیل، تعداد یل نیز از این قضیه مستثنی نیست و شهر اردب

به حدود  1385میلیون مترمکعب در سال  23انشعاب و  103500کل انشعابات شهري و حجم آب فروشی به ترتیب از حدود 

رسیده است. لذا با توجه به مقدار بارش ساالنه قابل توجه (حدود  1395میلیون مترمکعب در سال  29ب و انشعا 199500

تواند نقش مؤثري در کاهش فشار بر منابع آبی این شهر داشته هاي شهري میآوري و استفاده از روانابمتر)، جمعمیلی 290

یفی رواناب سطحی شهر اردبیل به منظور تأمین مصارف آبیاري باشد. از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی خصوصیات ک

  .شهر اردبیل انجام شد 2فضاهاي سبز شهري است که به صورت پایلوت در یک حوزه آبخیز شهري در بخش متراکم منطقه 

  

  هامواد و روش - 2

  معرفی منطقه مورد مطالعه - 2-1

ستان اردبیل و بخش شمال غربی ایران واقع شده است. شهر اردبیل مرکز استان اردبیل بوده و در بخش مرکزي ا 

) تشکیل شده است. حوزه آبخیز شهري در بخش 1منطقه شهري (شکل  4هکتار بوده و از  5600شهر حدود این مساحت 

شهري به عنوان منطقه مورد مطالعه در این پژوهش انتخاب گردید. منطقه مورد مطالعه در بخش جنوبی شهر  2متراکم منطقه 

شرقی واقع شده  º48 19'تا  º48 16'شمالی و طول جغرافیایی  º38 14'تا  º38 13'اردبیل و در حدفاصل عرض جغرافیاي 

متر میلی 290بارندگی و دماي متوسط ساالنه آن به ترتیب حدود و هکتار بوده  570است. مساحت منطقه مورد مطالعه حدود 

هاي نه چندان زیاد، و بارندگی بودهاین منطقه بر اساس روش آمبرژه داراي اقلیم نیمه خشک سرد  .گراد استدرجه سانتی 9و 

اي خاص به هر ساالنه حجم قابل توجهی از رواناب را تولید کرده و موجب آب گرفتگی معابر شهري شده که بدون استفاده

  نشان داده شده است. 1مورد مطالعه در شکلشود. موقعیت منطقه نحوي از دسترس خارج می
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  موقعیت منطقه مورد مطالعه و نقاط برداشت نمونه رواناب شهري) 1شکل (

 

  بررسی کیفیت رواناب شهري - 2-2

نمونه رواناب سطحی ناشی از واقعه  12وضعیت کیفی رواناب شهري در منطقه مورد مطالعه، تعداد  بررسیبه منظور 

مورد مطالعه تهیه  )1(شکل  هاي تشکیل دهنده حوزه آبخیز شهرياز خروجی زیرحوضه 30/10/1396بارندگی در تاریخ 

)، TSS)، کل مواد معلق (TDS)، کل مواد محلول (EC)، هدایت الکتریکی (pHها شامل اسیدیته (گردید. پارامترهاي کیفی نمونه

- دانشگاه کاشان مورد آنالیز و اندازهو علوم زمین ) در آزمایشگاه آب دانشکده منابع طبیعی SO4) و سولفات (THسختی کل (

   گیري قرار گرفت.

) استفاده WQIتناسب کیفیت رواناب شهري براي مصارف آبیاري، از روش شاخص کیفیت آب ( وضعیتجهت تعیین 

گردید. شاخص کیفیت آب اثر ترکیبی پارامترهاي مختلف کیفی را در قالب یک امتیاز تعیین کننده کیفیت کلی آب نشان 

  براي هریک از نمونه رواناب تهیه شده طی مراحل زیر تعیین گردید:  WQI). مقدار Chakraborty ،2015و  Batabyalدهد (می

  

  ها در کیفیت کلی آب.گیري شده بر اساس اهمیت نسبی آنهاي کیفی اندازهبه هریک از پارامتر )�( اختصاص وزن اولیه -1

  .1هریک از پارامترهاي کیفی با استفاده از رابطه ) �( محاسبه وزن نسبی -2

)1 (                                                                                                                        �� =
��

∑ ��
�
���

�  

  گیري شده است.تعداد پارامترهاي کیفی اندازه �و  ام�وزن اولیه پارامتر  ��، ام�وزن نسبی پارامتر  ��که در آن 

  .2) هریک از پارامترهاي کیفی با استفاده از رابطه qتعیین امتیاز نسبی ( -3

)2 (                                                                                           q� = �
(�� − ���)

(�� − ���)� � ∗ 100  

غلظت  ��ام در آب مقطر و �آل پارامتر غلظت ایده ���ام در نمونه آب، �غلظت پارامتر  ��ام، �امتیاز نسبی پارامتر  �qکه در آن 

و اکسیژن محلول (که به ترتیب برابر  pHهاي کیفی آب بجز براي همه پارامتر ���ام است. مقدار �استاندارد مجاز براي پارامتر 

، Puttaiahو  Yogendra(و  )Chakraborty ،2015و  Batabyalباشد (گرم در لیتر است) برابر با صفر میمیلی 6/14و  7با 

2008.(  

براي هریک  ��به منظور بررسی تناسب کیفیت رواناب شهري براي آبیاري فضاهاي سبز شهري، مقادیر  پژوهشدر این 

گیري شده از جداول استانداردهاي کیفی آب کشاورزي ارائه شده توسط سازمان خواروبار و کشاورزي از پارامترهاي کیفی اندازه

گیري شده هاي اندازهگیري هر یک از پارامترسبی و واحد اندازه) استخراج گردید. غلظت استاندارد، وزن نFAOملل متحد (

  است. 1مطابق جدول 

  گیري شدههاي کیفی اندازهگیري پارامترغلظت استاندارد، وزن نسبی و واحد اندازه) 1جدول (

  وزن نسبی  غلظت استاندارد  گیريواحد اندازه  عالمت  پارامتر کیفی

  pH -  4/8  – 5/6  19/0  اسیدیته

  EC  μS/cm  3000  29/0  هدایت الکتریکی

  TDS  mg/L  2000  23/0  کل مواد محلول

  TSS mg/L  1000  1/0  کل مواد معلق

  TH mg/L  1000  14/0  سختی کل

  SO4 mg/L  500  05/0  سولفات
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و تعیین کالس تناسب کیفیت رواناب شهري براي آبیاري  3ها با استفاده از رابطه براي هریک از نمونه WQIمحاسبه مقدار  -4

  .2با استفاده از جدول 

)3(                                                                                                                        ��� = ∑ ����
�
���  

- تعداد پارامترهاي کیفی اندازه �ام و �وزن نسبی پارامتر  ��ام، �امتیاز نسبی پارامتر  ،�qشاخص کیفیت آب ���که در آن 

  گیري شده است.

  )Raziuddin ،2002و  Chaterjeeتعیین کالس تناسب کیفیت آب ( )2جدول (

WQI تناسب کیفیت آب  

  عالی  25کمتر از 

  خوب  50تا کمتر از  25

  ضعیف  75تا کمتر از  50

  خیلی ضعیف  100کمتر از تا  75

  غیر قابل استفاده  و بیشتر 100

  نتایج و بحث - 3

) و کالس تناسب کیفیت رواناب WQIگیري شده، شاخص کیفیت آب (هاي کیفی اندازهنتایج مربوط به غلظت پارامتر

  است. 3هاي رواناب شهري مطابق جدول براي آبیاري در هریک از نمونه

  

  هاي رواناب شهريو کالس تناسب کیفیت در هریک از نمونه WQIگیري شده، کیفی اندازههاي پارامتر) 3جدول (

  تناسب کیفیت pH EC TDS TSS TH  SO4  WQI  شماره نمونه

 خوب  51/47  43/142  230  810  1406  2010  23/7  1

 خوب  08/41  26/149  270  720  1087  1555  34/7  2

 خوب  84/42  30/99  190  760  1260  1802  25/7  3

 ضعیف  69/65  17/199  250  400  2189  3130  18/7  4

 خوب  38/42  67/116  220  960  1128  1613  35/7  5

 خوب  05/49  43/189  250  870  1357  1840  43/7  6

 خوب  90/37  62/222  360  240  964  1378  36/7  7

 خوب  56/35  85/108  210  580  850  1215  52/7  8

 خوب  51/30  93/81  130  680  816  1167  28/7  9

 خوب  54/33  20/146  220  880  855  1222  22/7  10

 خیلی ضعیف  37/95  22/192  370  1080  2867  4100  73/7  11

 ضعیف  40/52  93/114  270  2000  1182  1690  57/7  12

  

-، به دلیل وجود کاربري12و  11، 4هاي شماره ، کیفیت نسبی پایین در نمونه3با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 

هاي مربوطه است که منجر به باال بودن هدایت داري خودروها) در زیرحوضه(عمدتاً مرتبط با تعمیرات و نگه هاي صنعتی

  ها شده است.الکتریکی، مواد معلق و مواد محلول موجود در رواناب خروجی از آن

والت زراعی، با احتساب با توجه به حساسیت نسبتاً پایین گیاهان فضاهاي سبز به کیفیت آب آبیاري در مقایسه با محص

- هاي کیفی اندازههاي رواناب مورد بررسی بر اساس پارامتردرصد نمونه 90توان گفت که هاي با کالس کیفیت ضعیف مینمونه

هاي داراي کیفیت رواناب براي آبیاري فضاهاي سبز منطقه دارند. رواناب تولیدي از زیرحوضه قابل قبولیگیري شده کیفیت 

هاي متناسب با کیفیتشان مورد ها در کاربريتولیدي آن ها خارج شده و یا روانابنند از سیستم ذخیره روانابتواپایین می

  استفاده قرار گیرند.
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  نتیجه گیري - 4

شود. بخشی از این در حوزه آبخیز شهري مورد مطالعه، ساالنه حجم قابل توجهی از رواناب شهري در منطقه تولید می

هاي با شدت خانه فاضالب، در بارندگیشبکه فاضالب شهري شده و عالوه بر افزایش بیش از حد ورودي تصفیهها وارد رواناب

شود. بخش دیگر خانه فاضالب میها فنی در شبکه انتقال و تصفیهباال منجر به نشت فاضالب در منازل مسکونی و ایجاد آسیب

طحی و زیرزمینی تخلیه شده که عالوه بر ایجاد مشکالت زیست نیز در شبکه زهکشی سطحی جاري شده و در منابع آب س

ها عالوه بر شود. لذا ذخیره این روانابهاي با شدت باال منجر به ایجاد سیالب و آبگرفتگی معابر شهري میمحیطی، در بارندگی

اهش فشار بر منابع آبی هاي آبی غیرشرب شهري و ککاهش مشکالت مذکور، نقش مؤثري در تأمین بخش قابل توجهی از نیاز

. عالوه ی براي آبیاري فضاهاي سبز شهري داردکیفیت مناسبرواناب تولید شده ، مطابق نتایج این پژوهشموجود خواهد داشت. 

وساز و حتی هاي ساختها، سایتشوییوشوي معابر و فضاهاي شهري، ماشینبر آبیاري فضاهاي سبز، رواناب شهري در شست

هاي اجرایی زیربط شود که دستگاهتواند مورد استفاده قرار گیرد. لذا پیشنهاد میزراعی حاشیه شهر نیز میهاي آبیاري زمین

هاي آوري و استفاده از رواناباي به جمعوفاضالب توجه ویژهازجمله شهرداري، سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت آب

محیطی، هاي مختلف زیستینه و مدیریت منابع آبی موجود از جنبهشهري داشته باشند. چراکه این امر عالوه بر استفاده به

  تواند مد نظر قرار گیرد.نیز می هاي ذخیره شدهمنظرسازي شهري و حتی ایجاد منبع درآمدي پایدار از طریق فروش رواناب
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Assessing the quality of urban runoff in order to green spaces 
irrigation (Case study: 2nd municipal district of Ardabil city) 

 
Abstract 
Urban runoff as an unconventional water source plays an effective role in reducing the 
pressure on drinking water resources of cities and its useage requires qualitative 
characterization. Therefore, in this study, the quality of urban runoff were evaluated for 
using in irrigation of urban green spaces in the urban watershed area of 2nd district of 
Ardabil city. The suitability of runoff quality for irrigation was determined by 
measuring quality parameters (pH, EC, TDS, TSS, TH and SO4) of 12 urban runoff 
samples which were prepared from the outlet of each sub-basin of the urban watershed 
and determining a Water Quality Index (WQI) based on water quality standards of 
United Nations Food and Agriculture Organization (FAO). The results showed that 90% 
of the runoff samples provided a usable quality for irrigation of urban green spaces. 
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