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 تاریخ پذیرش:
 

 چکیده 
رواناب شهري به عنوان یکی از منابع آب قابل احیا و با ارزش در بسـیاري از نقـاط خشـک و نیمـه     و هدف: زمینه

یـن  ادر  مهم و حیاتی اسـت.  بهداشتی امرياست. درك چگونگی استفاده از این منابع به صورت  خشک جهان مطرح
 بود. براي مصارف آبیاري زاهدانناب سطحی شهر فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی رواژوهش هدف تعیین خصوصیات پ

در  اي در دو رخـداد بارنـدگی  برداري به صورت لحظـه مقطعی بود. نمونه -تحقیق یک مطالعه توصیفی این ها:روش
ـ یو م ییایمیشـ  ،یکـ یزیف ير پارامترهاظن ها ازنمونه .محل تقاطع مسیل آذرخشی و پاسداران گرفته شد طبـق   یکروب

و  گرفتنـد  قـرار  یبررس مورد ياریآبی فیک يهاشاخصهمینطور  فاضالب وو  آب شاتیاستاندارد آزما يهاکتاب روش
 .شدمقایسه براي آب کشاورزي  FAOمحیط زیست ایران و  ج حاصله با استانداردنتایسپس 

و میانگین فلـزات سـنگین نیکـل، روي،     6/56و  mg/l  359ترتیببه BOD5  و COD پارامترهايمیانگین  نتایج:
بـود.   5/92و mg/l 8/6 ،66/66 ،1 ،2/2  ،93/8 ،1/5 ترتیـب کادمیوم، سرب، مس، کروم، آهن در بخش محلول بـه  

هـاي کیفـی آبیـاري از جملـه     مشاهده شد. همچنین میانگین شاخص MPN/100 ml 38333 هامیانگین کل کلیفرم
SAR   وNa%   بود. %2/59و  1/20به ترتیب 

هاي اصـلی زاهـدان  از نظـر بسـیاري از پارامترهـا از      نتایج تحقیق نشان داد که رواناب سطحی مسیل گیري:نتیجه
 ، سـدیم، کـل    TSS،TDSکـدورت،  همینطـور   وجملـه فلـزات سـنگین ماننـد نیکـل، روي، سـرب، مـس و کـروم         

 قرار دارد.صارف کشاورزي ي مبرا FAOو  DOEاز تعیین شده  جباالتر از حداکثر م  CODها وفرمکلی

 :  ها واژه دیکل
فلــزات  ،روانــاب ســطحی

 زاهدان، سنگین

 

 يشـر بـرا  نحقوق  یتمام
 یدانشگاه علـوم پزشـک  

محفــوظ  تربــت حیدریــه
 است.

 مقدمه 

تـر، کمبـود آب   متوزیع نامناسب آب در سطح جهان و از همه مه

زیـادي را  هـاي  مختلفی از جهان نگرانی طسالم و شیرین در نقا

دهـد تـا   هاي علمـی نشـان مـی   تایج یافتهنبه وجود آورده است. 

ش از سه چهارم جمعیت جهان به شدت تحت تاثیر بی 2050سال

کشور ایران بـه دلیـل   . )1( کمبود آب شیرین قرار خواهند گرفت

گرفتن در کمربنـد خشـک و نیمـه خشـک زمـین، بـا میـزان        قرار

ــدگ ــوان   یبارن ــه عن ــر یکنواخــت ب ــم و غی ــرین ک یکــی از بزرگت

شـود. کـاهش   مطـرح مـی   کشورهاي درگیر بحران آب در آینده

برابر بیشتر از استاندارد  3/6سالیانه منابع آب شیرین در ایران 

 .)2( جهانی است

شهر زاهدان به دلیل قرار گرفتن در مناطق خشک و نیمه خشـک  

حجم قابل  ،زیع نامناسبوهاي جوي ناچیز با تهمچنین ریزشو 

هـاي سـیالبی از   دي را  به صورت جریاناز رواناب تولی توجهی

اده مجدد از برداري و استفدهد، در چنین شرایطی بهرهیدست م

هاي منطقی جهت فائق آمـدن بـر مسـئله    حلها یکی از راهسیالب

 .)3( آبی استکم



 
2 

  

 
 1398 تابستان .2شماره  .7دوره             دریهجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیم

 و همکاران پیراسته                                                                هاي سطحی شهر زاهدانرواناب بررسی کیفیت

در  احیا قابل شیرین و رواناب شهري به عنوان یکی از منابع آب

ده و بـا  و نیمه خشـک جهـان مطـرح بـو    بسیاري از نقاط خشک 

 حـال حاضـر  درخواهـد شـد.   بیشتر گذشت زمان اهمیت آن نیز 

حواشی شهرهاي بـزرگ  کشور به ویژه سطح  مناطق وسیعی از

هـاي برگشـتی بـراي کشـت     هـا و آب از پساب هاو مراکز استان

 نندکمی جات به صورت غیر اصولی استفادهسبزیجات و صیفی

تجمع آلودگی در خاك و انتقال آن بـه   ،آلودگی محیط زیست که

 .)4( را به دنبال دارد تولیديغذایی محصوالت 

سـطوح   آسفالت شـده و  وسیعمناطق  به طور کلی شهرها داراي

ها هستند کـه پـس از یـک    ها و بزرگراهغیر قابل نفوذ مانند جاده

اي بـه  ودگی غیر نقطهلرویداد بارش، رواناب به عنوان یک منبع آ

هـاي  و یا زمین هاي پذیرندهسمت آبجهت شیب  به  سرعت در

هـاي مختلـف کـه طـی بـاران از      کند و آالینـده حرکت می زراعی

 .)5( کنـد حمل مـی نیز با خود  شوند راسطوح مختلف شسته می

شـهري داراي   هـاي به دلیل عبـور از مسـیل   سطحی هايرواناب

واد هـا از جملـه، فلـزات سـنگین، مـ     هطیف گسـترده اي از آالینـد  

از میـان   .)6( باشـند هاي زیستی و رسوبات میمغذي، ارگانیسم

ــده ــن آالین ــداري و   ای ــمیت، پای ــت س ــه عل ــنگین ب ــزات س ــا فل  ه

تهدیدي جدي براي انسان  ،در محیط ناپذیريتجزیهخصوصیات 

هـاي  فلزات سنگین در رواناب جاده .)5( سایر موجودات استو 

ماننـد سـاییدگی    هـاي ترافیکـی  عمـده از فعالیـت   رشهري به طو

الستیک خودرو، سایش و خـوردگی قطعـات خـودرو، آسـفالت     

ن، خوردگی وسایل نقلیه، جاده، احتراق سوخت، روانکاري ماشی

 تولیـد  هـاي سـاختمانی   وسایل نقلیـه و همچنـین سـایت    ،ترافیک

، هـا نآبسته به نوع  هاآنفلزات سنگین و ترکیبات  .)8, 7( شوندمی

یستم تنفسـی و یـا گوارشـی جـذب     ، ستوانند از طریق پوستمی

  .)10, 9( شوند

ي بـا منشـاء   هـا بـاکتري  ،هابه غیر از فلزات سنگین، هیدروکربن

جامـدات کـل، کـل جامـدات      ،)هاي مـدفوعی کلیفرم (مانند انسانی

 مـورد نیـاز   )، اکسیژن بیوشـیمیایی DO( معلق، اکسیژن محلول

)BOD( مورد نیاز اییاکسیژن شیمی و )CODر قابـل  ) در مقادی

 کـــه حـــایز اهمیـــت  شـــوندهی در روانـــاب یافـــت مـــیتـــوج

تـرین  امالح موجود در آب و میـزان سـدیم از مهـم    .)5( باشدمی

 هاي کیفی موثر در رشد گیاه و نفوذپـذیري خـاك هسـتند   معیار

هاي نامناسـب موجـب بـروز مشـکالتی در     آبیاري با آبچرا که 

 .)4( شودله شوري و سمیت میجمخاك و گیاه از 

در گذشته هدف اصلی مـدیریت روانـاب شـهري، جمـع آوري و     

رواناب به منظور جلوگیري از سیالبی شدن تر دفع هر چه سریع

کـه امـروزه اسـتفاده    هـا بـوده اسـت    ها  به بیرون از شهرشهر

توانـد تـا حـدود    مجدد از این رواناب ها عالوه بر اهداف فوق می

 .)11( دزآبی یک اجتماع را بر طرف ساز زیادي  نیا

ــا ــه لح ــاز  ب ــی از نی ــه بخش ــهرظ اینک ــی ش ــط ز آب ــدان توس  اه

) با میـزان  تکنولوژي اسمز معکوسهاي آب شیرین کن (دستگاه

بـه  پسـاب   میـزان باشـد کـه ایـن    مـی تولیـدي  قابل توجه پساب 

هـاي حاصـل از دیگـر    صورت رواناب و در ترکیـب بـا روانـاب   

بیـاري  و بـراي آ  ودشـ میج شهر هدایت خارهاي شهر به مسیل

 یـرد گمورد استفاده قـرار مـی  هاي کشاورزي حاشیه شهر نزمی

که با توجه بـه اهمیـت سـالمت جامعـه، حفـظ محـیط زیسـت و        

ها امري مهم و ضروري به کمبود منابع آبی توجه به این رواناب

 رسد.نظر می

 شـهر هاي سـطحی  این مطالعه، بررسی کیفیت روان آباز دف ه

و  بیولـوژیکی   ،کـی، شـیمیایی  فیزیهـاي  از نظـر پـارامتر  زاهدان 

 هاي سازمان حفاظت محیط زیست ایرانیسه آن با استانداردمقا

)Department of Environmentهــاي ســازمان ) و رهنمــود

 جهــت) بــراي اســتفاده از پســاب FAO(خواربــار و کشــاورزي

ار نگرفته باشد که تاکنون مورد توجه قرمصارف کشاورزي می

 . است

 اهشرو 
اطالعات مقـدماتی  عی است که مقط -مطالعه از نوع توصیفی نیا

هـاي شـهري بـا    ي روانـاب از قبیل موقعیت جغرافیـایی و نقشـه  

. همچنـین موقعیـت   گردیـد زاهـدان تهیـه   مراجعه بـه شـهرداري   

-نقطـه اي و غیر نقطه ، ورود منابع آالیندههاي اصلی شهرمسیل

گیري در هنگـام  همشکالت مربوط به نمون ها ولاي در مسیرکانا

. مورد بررسی قرار گرفتت عینی در میدان عمل بارش به صور
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 بردارينقطه نمونههاي شهر و موقعیت مسیل .1 شکل

 

 یفیـت روانـاب،  در کی ه به دخالت  انسان و عوامـل انسـان  با توج

 محل تقاطع دو مسـیل بـزرگ  اي دریري به صورت لحظهگنمونه

 .)1(مطابق شکل  جام شدنا (آذرخشی و پاسداران) شهر

 آوري در کمترین زمان ممکن و در شـرایط ها پس از جمعنمونه

 هـاي برداشـت  نمونـه  .شـدند  مناسب به آزمایشگاه منتقلیی دما

هـاي میکروبـی در اسـرع    آزمایش جهتدر ظروف استریل شده 

ر اکث(حـد  و تـا زمـان آزمـایش   ل شـدند  وقت به آزمایشگاه منتقـ 

 يهاهنمون. شدند گراد نگهداريسانتیدرجه 4در دماي  ساعت)2

کـروم، روي، سـرب،    (کـادمیوم،  فلزات سـنگین  مربوط به آنالیز

) در ظروف پلی اتیلنی با افزودن اسید نیتریـک  و آهن نیکل، مس

و تا زمان آزمایش  شدنداسیدي  2ربه زیpH  به منظور رساندن

کلیـه   .شـدند  داريگـراد نگهـ  درجـه سـانتی   4در دماي کمتـر از  

هـا،  ها و آنیونفسفر، کاتیون کدورت، فلزات سنگین،ها (زمایشآ

BOD ،COD ،PH هـاي  مطابق با روش )هاي میکروبیوآزمایش

هـاي  توصیه شده در کتاب استاندارد متد انجام گرفـت. پـارامتر  

یز مطـابق بـا   ) نSAR( و نسبت جذب سدیم) Na%( درصد سدیم

ــبه شـــد.2و1( روابـــط موجـــود انگین ایـــت میـــدر نه ) محاسـ

اسـتانداردهاي سـازمان حفاظـت    ا بـ  همحاسـبه شـد   يپارامترها

ــران  ــت ای ــیط زیس ــذا و دارو DOE( مح ــازمان غ ) FAO( ) و س

 مقایسه شد.

 :1رابطه 

 
 :2رابطه 

Na%=[Na+] × 100/[[Ca2+] + [Mg2+] + [Na2+] + [k+]] 

ل رضـایت  کلیـه نکـات اخالقـی شـام     حاضـر مقالـه    نویسندگان

هاي انسانی انجام  مطالعه بر روي نمونهورتی که آگاهانه (در ص

رفتــار (در صــورتی کــه مطالعــه بــر روي  شــده اســت)، حســن

هاي انسانی یا حیوانات آزمایشـگاهی انجـام شـده اسـت)،      نمونه

سازي را  ها و داده عدم سرقت ادبی، انتشار دوگانه، تحریف داده

ــن مدر ا ــرده یـ ــت کـ ــه رعایـ ــد قالـ ــالق: ( انـ ــوبه اخـ ــد مصـ  کـ

IR.ZAUMS.REC.1397.91(. 

 نتایج 
هاي اندازه گیري شده از کیفیـت  نتایج حاصل از میانگین پارامتر

و  هــاي آذرخشــی و پاســداران ســطحی تقــاطع مســیل روانــاب

 هـاي سـازمان محـیط زیسـت    همچنین مقایسه آن بـا اسـتاندارد  

ــران ــراي مصــارف ) FAO( داروو ) و ســازمان غــذا DOE( ای ب

 عــالوه بــر ایــن بــه .شــده اســت ارائــه 1 در جــدولشــاورزي ک
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دلیل اهمیت خاص فلزات سنگین و اثر بر سالمتی انسان، خاك و 

هـاي سـازمان   گیاه، میانگین این فلزات و مقایسه آن با استاندارد

 در جدولبراي مصارف کشاورزي  FAOمحیط زیست ایران و 

 ده است.ارائه ش 2

 FAOو DOE هاي استفاده مجدد پساب در کشاورزيل آذرخشی و پاسداران با استانداردفیت رواناب سطحی تقاطع مسیسه کیمقای .1 جدول

 FAOاستاندارد  DOE استاندارد میانگین واحد پارامتر

COD mg/l 359 200 _ 

BOD5 mg/l 6/56 100 _ 

TSS mg/l 440 100 _ 

pH _ 55/7 5/8-6 8-5/6 

 _ NTU 197 50 تورکد

 _ _ mg/l 421 کلسیم

 _ mg/l 432 100 ممنیزی

 _ _ mg/l 68/11 پتاسیم

TP mg/l 71/2 _ _ 

 _ MPN/100ml 38333 1000 کل کلیفرم

 mg/l 4525 _ 450 کل مواد محلول

 mg/l 1082 _ 70 سدیم

SAR _ 1/20 _ 3 

 50 _ 2/59 _ درصد سدیم

 

هاي استفاده مجدد پساب در و پاسداران با استاندارد رواناب سطحی تقاطع مسیل آذرخشی ن فلزات سنگینمقایسه میانگین میزا .2 جدول

 FAOو DOEکشاورزي 

 FAOاستاندارد  DOEاستاندارد  میانگین واحد پارامتر

 Cd( mg/l 1 05/0 01/0کادمیوم(

 Cr( mg/l 13/5 1 1/0کروم(

 Pb( mg/l 20/2 1 5سرب(

 Ni( mg/l 80/6 2 2/0نیکل(

 Zn( mg/l 6/66 2 2(روي

 Cu( mg/l 90/8 2/0 2/0مس(

 Fe( mg/l 5/92 3 5آهن(
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 بحث   
هـاي  بـه دسـت آمـده از نمونـه      PHمیـانگین   ،1براساس جدول 

هاي محیط زیست ایران بـراي  مطابق با استاندارد ،مورد بررسی

ــرات   جهــتاســتفاده مجــدد پســاب  ــاري اســت. تغیی  در  pHآبی

اد ورود فاضـالب هـاي خـانگی (مـو    ه دلیـل  تواند بـ ها میمسیل

هـایی  در فعالیـت شوینده، محصـوالت صـابونی مـورد اسـتفاده     

 يمطالعـه  مانند شست و شـوي لبـاس، ماشـین وغیـره) باشـد.      

Adedeji نشــان داد کــه در نیجریــه  2013 و همکــاران در ســال

وده است کـه کمـی   ب 15/9±49/0 شهري در رواناب pHمیانگین 

  باشد.می  EPAارد االتر ازاستاندب

 رواناب ممکن است به دلیـل مـواد شـوینده و   ان جری pHافزایش 

هایی مانند محصوالت مبتنی بر صابون مورد استفاده در فعالیت

 و یـا احتمـاال ناشـی از    غیـره  ماشـین و  ،شست و شـوي لبـاس  

برداري هاي اتومبیل در نزدیکی نقاط نمونهگاراژ هایی درفعالیت

مـدان  ه در 2014در سـال   ان و همکـاران ه فـرز مطالعـ . )5(باشد

این که است بوده  27/6رواناب سطحی   pHمیانگین نشان دادکه

باشـد و  مطابق بـا اسـتاندارد حفاظـت محـیط زیسـت مـی      مقدار 

ــی   ــود نم ــه وج ــکلی را ب ــزدانبخش و   .)11( آوردمش ــه ی مطالع

باد تهران کانال فیروزآ  pHنشان داد که 2016در سال  همکاران

سـازمان   مطـابق  اريآبیـ  با اسـتانداردهاي پسـاب بـراي   ق مطاب

 .)4( باشدحفاظت محیط زیست ایران می

 TSSو غلظت نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین کدورت 

باشد که علت آن می  DOEبیشتر از حد مجاز تعیین شده توسط

 هـا و وجـود  توان مربوط به شست و شـوي اولیـه مسـیل   را می

ر همکـاران د زدانبخش ویمطالعه لوئیدي دانست. ق و کذرات معل

میـزان کـدورت در تمـام     هبیانگر این بود کدر تهران  2017سال

ه بـود   DOEهـا بـاالتر از حـد مجـاز تعیـین شـده توسـط       نمونه

در نیوزلند  2016و همکاران در سال   Chartersمطالعه  .)4(است

-mg/l )327 شهري در رواناب  TSSمحدوده غلظت نشان دادکه

(خشک، تر)، تخلیه و  ت اتمسفريتجزیه ذرات آن ) بود که عل6/6

 تخریــب مــواد ســطوح و رســوب مســتقیم از منــابع خــودرویی 

سایش ترمز،گرد و غبار ناشـی از شسـت و    مانند(وسایل نقلیه) 

و  Wang . مطالعـه )12( مـی باشـد  و غیـره  شوي وسـایل نقلیـه   

لظـت  ترین غکه بیش ان دادنشن در تایوا 2013همکاران در سال 

در ده دقیقــه اول بارنــدگی مشــاهده  )mg/l 2/801( مــواد معلــق

هاي ساخت این غلظت باال ممکن است به دلیل فعالیت شده است.

برداري باشد. همچنین غلظت باالي نمونه محلو ساز در نزدیکی 

TSS    ممکن است مربوط به تعداد روزهاي خشک قبـل از بـارش

منطقـه   فیـک در و حجـم بـاالي ترا  اد وسـایل نقلیـه   و یا تعداد زی

 اي دردر مطالعـه  2008در سـال  . پروین نیا وهمکـاران )8( باشد

 mg/l2100 در رواناب شهري   TSSغلظت که ن دادندشیراز نشا

هـا در لحظـات اولیـه شـروع     بیشـترین غلظـت   د وباشـ می 10 -

ران و همکـا   Kamaliي. نتایج مطالعـه )13( بارندگی مشاهده شد

اناب در رو در TSSغلظت  در تهران نشان داد که 2012سال در 

هـاي  داشت که بیش از استاندارد قرار mg/l 1720-80يمحدوده

 .)14( کیفیت پساب براي تخلیه به جریان در ایران است

در  هـاي مـورد بررسـی   در نمونه  BOD5میانگین  عالوه بر این

 ران بـراي زیسـت ایـ   هـاي محـیط  مطابق با استاندارد این مطالعه

کرباسـدهی و  ي بـوده اسـت.   دد از پساب براي آبیاراستفاده مج

  BOD5غلظت  در بوشهر نشان دادند که 2016در سال  همکاران

ــاب در  در ــدودهروان ــل   mg/l 160-28 يمح ــه دلی ــرار دارد ک ق

ــزایش  ــانونی     BOD5اف ــر ق ــاال ورود غی ــه احتم ــن مطالع در ای

 هـاي هر از سـوي بخـش  فاضالب به سیالبروهاي شـهري بوشـ  

ورود مسـتقیم  نعتی و اداري و یـا  مسکونی و حتی تجاري و ص

ضالب خام (به صورت غیر قانونی ) در برخی از مراکـز تهیـه   اف

نتــایج  .)15( باشــدذایی و امــاکن عمــومی مــیو توزیــع مــواد غــ

نشــان  در اصــفهان 2005در ســال  ي رازي و همکــارانمطالعــه

ــهداد ــت  ک ــانگین غلظ ــه  در  BOD5می ــل نمون ــاب در ک ــا روان ه

 .)16( است EPAرد که مطابق با استاندا بود mg/l 26برابر

تاندارد بـه  بیشـتر از مقـادیر اسـ    در ایـن مطالعـه    CODمیانگین

توان با ترافیک زیـاد، تـراکم   را می  CODدست آمد میزان باالي 

باالي وسایل نقلیه و میزان زیاد جامـدات معلـق  در ایـن منطقـه     

 2013الو همکاران در سـ   Wangي نتایج مطالعهت. سمرتبط دان
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 mg/lدر رواناب CODمیانگین غلظت  در تایوان مشخص کرد که

توانـد تعـداد زیـاد وسـایل نقلیـه و      که علت آن می باشدمی 164

 برداري باشـد هاي ساخت و ساز در مجاورت محل نمونهفعالیت

 شـان داد ن 2005در سـال   ي رازي و همکـاران نتایج مطالعه .)8(

که میـزان   باشدمی mg/l 649در رواناب CODکه میانگین غلظت 

عـالوه بـر    ها از حد مجاز تجاوز کرده اسـت ي نمونهآن در همه

در شست و شوي اولیه رواناب باالتر از دیگـر   CODاین غلظت 

 .)16( ها مشاهده شدنمونه

، میانگین غلظـت کلیـه فلـزات سـنگین مـورد      2با توجه به جدول 

محـیط زیسـت   هاي سازمان حفاظـت  عه بیشتر از استانداردمطال

کشـاورزي   براي استفاده از پساب بـراي آبیـاري   FAOایران و 

توان مربوط غلظت باالي این فلزات را میباشد که علت وجود می

(اسـتفاده از روي در   به حجم باالي ترافیک، ازدیاد وسایل نقلیـه 

ه از ها، استفادل چرخپوشش تایر، استفاده از سرب در وزن تعاد

شناسـی و شـرایط   ، ساختار زمینت ترمز)مس و کادمیوم در لن

 دانست.اقلیمی منطقه 

اي در همــدان در مطالعــه 2016در ســال  فــرزان و همکــاران 

در  کـادمیوم و سـرب   ،میـانگین غلظـت آهـن    مشخص کردند که

دلیـل حضـور آهـن     ت کـه بیشتر از حـد اسـتاندارد اسـ   رواناب 

یض هـا، تعـو  قرارکارواشتتوان به اسـ ها را میهموجود در نمون

غلظـت بـاالي    و هـاي اتومبیـل نسـبت داد   ها و تعمیرگـاه روغنی

حجم باالي ترافیک شهري و به دنبـال آن  توان به کادمیوم را می

هـاي فسـیلی و اسـتهالك لنـت ترمـز      نرخ باالي احتراق سـوخت 

مـی  یشناسـی و شـرایط اقل  وسایل نقلیه و همچنین ساختار زمین

ــرتبط دانســت  ــه م ــورد مطالع ــه م ــه . )11( منطق ــایج مطالع ي نت

BARRETT  اد کـه اس نشان ددر تگز 1995و همکاران در سال 

هــایی بــاالتر از حــد بــه نــدرت در غلظــت و کــادمیوم فلــز نیکــل

و همکاران   Chinweينتایج مطالعه .)17( تشخیص حضور دارد

وم تنهـا در  یفلز کادم که کرد در نیجریه مشخص 2010در سال 

هـا در  سایی شد و در سایر نمونـه اشن µg /l 6/0هااز نمونهیکی 

توانـد مربـوط بـه سـطح پـایین      مـی نکته این  حد تشخیص نبود.

سطح باالي روي . ها باشدغلظت کادمیوم در گرد و غبار خیابان

ثبت شده به دلیل پوشش تایرها و ناشی از سـایش و اصـطکاك   

 .)18( تروي سطوح غیر قابل نفوذ اس

نیوزلنـد   در 2016ن در سـال  او همکار Chartersي تایج مطالعهن

در روانـاب  و مـس بـه ترتیـب    یانگین غلظت روي م نشان داد که

تواند می غلظت باالي روي که بود 29 و µg/l 124 جاده آسفالت

ناشـی از روي اسـتفاده شـده در السـتیک، اسـتفاده صــنعتی از      

هاي گـالوانیزه  ي مانند روکشوروي و یا انحالل مستقیم مواد ر

استفاده شده در لنت ترمـز بـه   ناشی از مس  مس و غلظت باشد

در  .)12( باشـد  عنوان ماده گرمادي و یا استفاده صنعتی از مس

 هـاي مطالعـه حاضـر    پایان ذکر این نکته ضروریسـت کـه بافتـه   

تواند مورد استفاده ارگان هاي مختلفی از قبیل اداره حفاظـت  می

هـاد  جت، اداره آب و فاضالب شهري و روسـتایی و  یسمحیط ز

ها ان قرار گرفته و توجه آنکشاورزي استان سیستان و بلوچست

هاي موجود جهت را به اهمیت و ضرورت پایش کیفیت روان آب

 .هر گونه استفاده اي بیش از پیش به خود معطوف نماید

 گیرينتیجه 
و مقایسـه آن  ان هاي سطحی شهر زاهدبا مطالعه کیفیت رواناب

 هــاي ملــی و وســط ســازمانتبــا اســتانداردهاي توصــیه شــده 

توان گفت که رواناب از نظر بسیاري از پارامترهاي المللی میبین

، کدورت، درصد سـدیم )  COD ،SAR ،TSS( فیزیکی و شیمیایی

ــزان فلــزات ســنگین   ــراي مصــارف کشــاورزي    و می داراي ب

ــی ــابراین اســتفاده باشــدمحــدودیت م ــیناز . بن ــاي آن در زم ه

-تواند مشـکل هاي دیگر میر زمینهدکشاورزي پایین دست و یا 

نیاز به برنامه ریزي و مدیریت صحیح این بنابراین ساز باشد و 

چنانچـه بـه    رسـد و مهم و ضروري به نظرمـی امري  ،هارواناب

 نیگزیتوانـد منبـع مهـم و جـا    یمشوند  مدیریتصورت مناسب 

 غیـره  ي وبخش کشـاورز  یآب يزهااین نیمطلوب به منظور تأم

 .باشند

 و قدردانی کرشت 
بررسـی کیفیـت   نامه با عنـوان   انیاز پا یمقاله حاصل بخش نیا

هاي سطحی شهر زاهدان بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی رواناب

است  1396در سال  8653در مقطع کارشناسی ارشد با کد طرح 
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داشتی درمـانی،  به که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 یوه مهندسـ گـر  طیمح يولوژیوبرکیو م یمیش يها شگاهیآزما

شـده اســت،   اجـرا زاهــدان دانشــکده بهداشـت   طیبهداشـت محـ  

کارشناسـان  و دانشـکده  یاز معاونت محترم پژوهش سندگانینو

 .ندینما یتشکر م شگاهیآزما

 تضاد منافع 
 در این پژوهش هیچ گونه تعـارض منـافعی توسـط نویسـندگان    

 .ارش نشده استگز

 

 

 مشارکت نویسندگان:
 یـا داده هـا،   يجمـع آور  یامطالعه،  یو طراح ي) مفهوم پرداز1(

 خدیجه پیراسته -حسین کمانی ها: داده تفسیر و یلو تحل یهتجز

 يمحتـوا  ینآن جهـت تـدو   ینیبـازب  یامقاله  یسنو یشپ یه) ته2(

 الهام نورآبادي -لی خمري عبدالع :ندانهیشماند

ادریـس   ال بـه مجلـه:  از ارسـ  یشدستنوشـته پـ   یینهـا  یید) تا3(

 فردوس کرد مصطفی پور -بذرافشان 
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   Abstract 

 Background & Aim: Urban runoff is one of the most valuable and renewable water 
resources in many arid and semi-arid parts of the world. Understanding how to use 
these resources is very important. The purpose of this study was to determine the 
physical, chemical and biological properties of surface runoff in Zahedan for irrigation 
uses. 

Methods: The present work was a descriptive cross-sectional study. Grap sampling was 
taken at two rainfall events at the intersection of Azarakhshi and Pasdaran crossings. 
The samples were examined for physical, chemical and microbial parameters according 
to the standard water and wastewater testing methods and qualitative irrigation 
parameters. The results were compared with Iranian and FAO environmental standards 
for irrigation uses. 

Results: The mean COD and BOD5 parameters were 359 and 56.6 mg/l, respectively 
and the mean heavy metals of nickel, zinc, cadmium, lead, copper, chromium, iron in 
solution were 6.8, 66.66, 1, 2.2, 8.93, 5.1 and 92.5 mg/l, respectively. The mean total 
coliforms were 38333/33 MPN/100ml. The average of irrigation quality indices 
including SAR and Na% were 20.1 and 59.2%, respectively. 

Conclusion: The results showed that the surface runoff of Zahedan in many parameters 
including heavy metals such as nickel, zinc, lead, copper and chromium, turbidity, TSS, 
TDS, sodium, total coliform CODs and CODs are above the maximum permitted DOE 
and FAO limits for irrigation usage. 
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