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  کيدهچ   
 مهم هاي ازدغدغه مختلف براي مصارف آب تامين كه است هايي كشور جمله از ايران و بوده انساني جوامع توسعه عوامل ترين ضروري از آب  

 .شود مي محسوب پايدار توسعه راستاي در مردان دولت
توسط  تفريحي و صنعتي كشاورزي، غيرشرب، هريش مصارف از بخشي يا تمام اختصاص آب كمبود بحران با برخورد راههاي از يكي بنابراين

با توجه به اينكه روانابهاي شهري حامل حجم زيادي آب شيرين هستند مي توانند . مي باشد شرب آب از تر پايين كيفيت با دوم دست آبهاي
و تاثيرات سوء اقتصادي ،  ، روانابهاي شهريحسوب شوند . همچون ساير پديده ها به عنوان يك منبع تامين آب براي مصارف مختلف م

اجتماعي و زيست محيطي آن به عنوان يك پديده طبيعي به مدد برنامه ريزي و مديريت صحيح قابل پيش بيني و كنترل مي باشد به طوريكه 
 تصفيه درجه به بستهاز يك سو خسارتهاي آن را مي توان به حداقل رسا نيد و از سوي ديگر با احياي آن بخشي از نياز به آب را برطرف نمود . 

 آبياري ازقبيل مختلف مصارف شده جهت تصفيه ازرواناب ميتوان آب كيفي و كمي بحران به توجه با المللي بين و ملي استاندارد و
 ، صنعتي فرايند آب و بخار ديگ ، سازي خنك آب جهت صنعتي مصارف ، آب زيرزميني مجدد تغذيه ، اي گلخانه و كشاورزي محصوالت

 شهري استفاده ، وحشي و اهلي حيوانات شرب ، آبزيان پرورش ، شنا و قايقراني جهت مصنوعي هاي درياچه در تفريحي هاي استفاده
 . نمود استفاده هوا تهويه و توالت سيفون ، نشاني آتش ، شهري نما نظيرآب غيرآشاميدني

   
  واژه های کليدی  
 رواناب  ، مصارف غير شرب ، تصفيه رواناب  

  مهمقد  
را به نام دهه آب ، با شعار آب براي زندگي نامگذاري كرده است . در حال حاضر كم شدن آب  2015تا  2005سازمان ملل متحد ،سال هاي   

 % از منابع آب 36% از جمعيت دنيا به كشور ما تعلق دارد و ما فقط  1و منابع آن دهه پر بحراني را براي آينده بوجود آورده است . در حدود 
 تجديد شونده دنيا را در اختيار داريم .

كشور ما از نظر اقليمي در منطقه خشك ونيمه خشك واقع شده و متوسط بارندگي ساليانه آن بين يك چهارم تا يك سوم ميانگين جهاني   
 منبع يك بعنوان رزمينيزي آب از كه گرديده باعث آب پر هاي رودخانه وجود عدمميلي متر ميباشد گزارش گرديده است .  864كه حدود 

 افت آبرفتي در آبخوانهاي زيرزميني آب سطح اخير سالهاي در ، مناسب آب منابع مديريت وجود عدم بدليل ولي گردد، استفاده مطمئن آب
 ... و زمين نشست شيرين، آب به شور آب هجوم آن مهم موارد از كه است گرديده اي عديده مشكالت موجب خود كه است كرده زيادي

 به كشور آبي منابع از توجهي قابل حجم كنون تاكنند.  جستجو را آب جديد منابع گيرندگان تصميم كه گرديده باعث عوامل اين .ميباشد
 است اين باور اما .است نگرديده لحاظ محيطي زيست معيارهاي و ضوابط آنها از استفاده در يا و نگرفته قرار استفاده مورد پايين، كيفيت دليل

 در با بايد باشد، مي اغماض قابل مناسب كاربردي هاي روش اتخاذ با آنها مشكالت يا داشته تري كم كيفي مشكالت كه منابع اين از خشيب كه
 . شوند گنجانده آب منابع وري بهره و توسعه هاي برنامه در محيطي زيست مسايل نظرگيري

 در گذشته، هدف اصلي مديريتكه حامل حجم زيادي آب شيرين هستند .باشند  توانندي روانابهاي شهري م ايران در مهم آب منابع از يكي 
رواناب شهري جمع آوري و دفع هرچه سريعتر رواناب سطحي ازسطح شهرها به كمك روشهاي زهكشي به منظور جلوگيري از سيالبي شدن 

تهاي محيط زيستي و اقتصادي در رابطه با تهيه منابع آب شهرها در خالل بارانهاي نسبتا باال بوده است. در حاليكه جوامع بشري به محدودي 
شدند. فرصتهاي استفاده از رواناب شهري به عنوان منبع غير آشاميدني بيشتر شناخته شده است. به طور معمول بازيافت رواناب به  نزديك مي

يستم جمع آوري رواناب در مناطق خشك و نيمه مناطق مرطوب و به جمع آوري رواناب پشت بامها محدود مي شده است و حدود اعتماد به س
خشك پايين بوده است. هر چند كه با كمبود آب، رواناب شهري هرچند به ميزان كم و غير مكرر به عنوان تنها منبع در دسترس است كه م 

   . ده قرار گيرديتواند در مقياسهاي متفاوتي از خانه تا همسايگي و تا زير حوزه و يا كل حوزه آبخيز شهري مورد استفا

 



 کيفيت روانابهای شهری  
كيفيت رواناب شهري و امكان احياي آنها بحث مهمي در توسعه  پايدار منابع آب شهري است كه خود تابعي از عوامل مختلف و امكان احياي   

در قطرات باران حل مي شوند ، همچنين به  آنها به نوع و ميزان اين آالينده ها بستگي دارد . در شروع بارندگي ، بسياري از آلودگي هاي هوا
علت ممنتم موجود در قطرات باران ، برخورد آنها با سطوح آلوده شهري مثل خيابانها ، پشت بام و نماي منازل موجب فرسايش مي شود كه در 

ابل توجهي از نظر فيزيكي ، شيميايي و نهايت اين فعل و انفعاالت به آلوده شدن روانابهاي شهري مي انجامد . اين روانابها همچنين تاثير ق
 ] .1بيولوژيكي بر آب و خاك پذيرنده مي گذارند[

. تعيين كيفيت روانابهاي شهري نيز در ادامه تحقيقات قبل ، طيف گسترده اي از آالينده هاي مختلف از جمله فلزات سنگين ، مواد معلق و ..  
 ] .2ادي از محققان گذشته بررسي گرديده است [را شامل شده است كه اين موضوع نيز توسط تعداد زي

مواد مغذي از جمله نيترات و فسفات از جمله ديگر آلودگي هاي مشاهده شده در تحقيقات گذشته است كه توسط رواناب شهري به منابع آب   
و نظام اكولوژيكي اين مكانها مي شوند . اين مثل : درياچه ها ، درياها ، آبهاي جاري و زير زميني وارد مي شود و باعث اختالل در چرخه غذايي 

تاثيرات نامطلوب زيست محيطي ، مخصوصا بر روي گونه هاي گياهي و جانوري در اكوسيستم هاي مختلف آبي و خاكي تاثيرات زيادي داشته 
ي موجود در رواناب و نجمع كه توسط محققان زيادي در سراسر جهان بررسي و گزارش شده است . در همين رابطه اثرات مخرب آالينده ها

 ] .3] [1آنها در بافت پرندگان و حيوانات آبزي كه در راس هرم يك چرخه غذايي قرار دارند توسط محققان مختلف گزارش شده است [

، روي ،  از آالينده هاي مهم ديگر كه در رواناب شهري وجود دارد مي توان به مواد هيدرو كربني خطرناك فلزات سنگين از جمله : سرب  
اين كادميم ، مس ،آهن ، آلومينيم و غيره اشاره كرد . با توجه به نوع سطوح و عوامل مختلف ، غلظت اين آالينده ها بسيار متغيير است . در 

 ] .2داده به صورت ميانگين گزارش شده است [ 1300زمينه بيش از سيصد مرجع مختلف در جهان و بالغ بر 

سطحي نيازمند شناخت ماهيت پارامترهاي آلودگي و نحوه توزيع بار آنها در بخشهاي مختلف رواناب است . در  برآورد آلودگي روانابهاي  
لحظات نخست بارندگي هنگام جاري شدن رواناب بار آلودگي شديد است كه اين پديده ، شست وشوي اوليه ناميده مي شود ، در صورت وجود 

سطحي ، كنترل بخش اوليه آنها كافي خواهد بود . در صورت كنترل بخش اوليه ، تا حد زيادي از اين پديده ، براي حذف آلودگي روانابهاي 
حجم تجهيزات كنترل بار آلودگي كاسته خواهد شد و رواناب كيفيت بسيار مناسبي از نظر تصفيه خواهد داشت . آلودگيهاي مختلف از جمله 

واد معلق شده و انتقال مي يابند . بنابر اين براي تصفيه مناسب شستشوي اوليه بايد فلزات سنگين غلظت پاييني دارند و بيشتر آنها جذب م
 سطحي ارائه رواناب با مخلوط فاضالب سطحي، رواناب بارش، از حاصل آب ) كيفيت1جدول ( درمواد معلق و كدورت موجود را كاهش داد . 

 .است شده

 ]4لوط با رواناب سطحي [) مقايسه ويژگي هاي رواناب سطحي و فاضالب مخ1جدول (

 پارامتر  واحد  بارش  رواناب سطحي  فاضالب + رواناب سطحي 

 مواد معلق  ميلي گرم بر ليتر 1˂ 100-65 600-270

220-60 10-8  BOD ميلي گرم بر ليتر 15-1 
 COD ميلي گرم بر ليتر 16-9 73-40 460-260

 نيتروژن كل  ميلي گرم بر ليترنيتروژن كم  كم  17-4

 فسفر كل  ميلي گرم بر ليتر كم  كم  2/8-1/2

1000000-100000 10000-1000   MPN/100me  كلي فرم مدفوعي 

 مس ميلي گرم بر ليتر   0.09-0.02  

 سرب ميلي گرم بر ليتر   0.35-0.03 0.6-0.14

 روي ميلي گرم بر ليتر 0.03-0.07 0.54-0.135  
 



 عالوه به .رسد مي نظر به ناپذير اجتناب امري روانابها از استفاده آب، منابع مصرف در جويي صرفه ملزو و آب كمبود مسأله به توجه با  
 :ميكند مشكل ايجاد جهت دو از رواناب .شود مي نيز ها هزينه در جويي صرفه و محيطي زيست مشكالت كاهش سبب ها، رواناب تصفيه 

 شود سيل ايجاد سبب تواند مي -1
 گردد مي زيست محيط آلودگي سبب خود، مسير در موجود محلول و جامد دموا حمل سبب به -2

 ]5شود [ مي زيرساختها هاي هزينه در جويي صرفه و آشاميدني آب در جويي صرفه به منجر تصفيه روانابها آنكه حال

 شده برای مصارف غير شرب  ازرواناب تصفيه مختلف استفاده هاي زمينه  

مصارف غير شرب رواناب تصفيه شده  توان مي اينرو از باشد مي كنندگان مصرف الزامات و ويژگيها به توجه مصرف نوع تعيين در گام اولين  
 و ميزان تصفيه  مورد نياز هر مصرف را در ذيل  تشريح  كرد :

  استفاده جهت كشاورزي و فضاي سبز-1
  استفاده جهت فالش تانك و آب اطفاء حريق-2
    )حيط شهري (آبنما و حوضچه هاي تزئينياستفاده جهت زيباسازي م-3
  با تماس مستقيم و تماس غير مستقيم استفاده جهت مصارف تفريحي-4
  استفاده جهت مصارف ساختماني-5
  استفاده جهت بهبود زيست گاههاي حيات وحش و باتالقها-6
  استفاده جهت پرورش آبزيان و آب شرب حيوانات-7
  ستفاده جهت تغذيه آبهاي زيرزمينيا-8
 استفاده جهت مصارف صنعتي-9
 استفاده جهت كشاورزي و فضاي سبز  

استفاده جهت آبياري محصوالت خوراكي كه به شكل خام مصرف مي شوند و همچنين جهت آبياري فضاي سبز، زمينهاي گلف  -1 •
 به حداقل تصفيه ثانويه، فيلتراسيون و گندزدايي نياز دارد 

 تصفيه شده : رواناب فيتكي •

•  9-6 pH=  

•  10mg/l>BOD  
  2mg/l ، كدورت كمتر از •
  1mg/l  ، كلر باقيمانده كمتر از •
  .و كليفرم مدفوعي در حد صفر مي باشد •

استفاده جهت آبياري محصوالت غيرخوراكي و محصوالتي كه به صورت پخته مصرف مي شوند و آبياري گياهان علوفه اي و  -2 •
 ي درختان جنگلي و مراتع حيوانات اهلي به  حداقل تصفيه ثانويه و گندزدايي نياز داردفيبري، آبيار

 تصفيه شده داراي: رواناب

•  PH=6-9  
• 30mg/l>BOD  
•   30mg/l>SS  
 و 1mg/l كلر باقيمانده در حد •
  ميلي ليتر مي باشد 100عدد در  200كليفرم مدفوعي كمتر از   •

  ش تانكهااستفاده جهت آب اطفاء حريق و فال  

  و گندزدايي نياز دارد و فالش تانكها به حداقل تصفيه ثانويه، فيلتراسيوناستفاده جهت آب اطفاء حريق   



 تصفيه شده : روانابكيفيت 

 9-6 pH=  

 10mg/l>BOD  
  2mg/l كدورت كمتر از

  1mg/l  كلر باقيمانده كمتر از
  . و كليفرم مدفوعي در حد صفر مي باشد

 ت زيباسازي محيط شهري (آبنما و حوضچه هاي تزئيني):استفاده جه  

 استفاده جهت ايجاد فواره، آبنما و حوضچه هاي تزئيني جهت زيباسازي محيط شهري حداقل تصفيه ثانويه و گندزدايي نياز دارند  براي  

 تصفيه شده : ت روانابكيفي

 9-6 pH=  

 30mg/l>BOD  
 TSS 30 كمتر ازmg/l  

  1mg/l  تر ازكلر باقيمانده كم
  .ميلي ليتر مي باشد 100عدد در   200و كليفرم مدفوعي در حد 

 استفاده جهت مصارف ساختماني  

تصفيه شده مي توان جهت مصارف ساختماني از جمله متراكم كردن خاك، كنترل گرد و غبار و تهيه بتون استفاده كرد و حداقل  رواناباز  
 باشد.  يه ثانويه و گند زدايي ميتصفيه مورد نياز جهت اين منظور تصف

 تصفيه شده : روانابكيفيت 

 9-6 pH=  

 30mg/l>BOD  
 TSS 30 كمتر ازmg/l  

  1mg/l  ، كلر باقيمانده كمتر از
  .ميلي ليتر مي باشد 100عدد در   200و كليفرم مدفوعي در حد 

  استفاده جهت بهبود زيست گاههاي حيات وحش و باتالقها:

جهت بهبود محيط زيست بويژه بهبود زيستگاه حيات وحش، باتالق ها، و وتلند و افزايش جريان آبراهه ها به حداقل تصفيه ثانويه استفاده  براي
 و گندزدايي نياز دارند. 

 تصفيه شده : رواناب كيفيت

 9-6 pH=  

 30mg/l>BOD  
 TSS 30 كمتر ازmg/l  

  1mg/l  كلر باقيمانده كمتر از
  .ميلي ليتر مي باشد 100عدد در   200ر حد و كليفرم مدفوعي د

 استفاده جهت پرورش آبزيان و آب شرب حيوانات:  

 استفاده جهت پرورش آبزيان و مصارف آب شرب حيوانات و حداقل درجه تصفيه ثانويه، فيلتراسيون و گند زدايي نياز مي باشد.  براي    



 كيفيت پساب تصفيه شده :

 9-6 pH=  

 10mg/l>BOD  
  2mg/l كدورت كمتر از، 

  1mg/l  ، كلر باقيمانده كمتر از
  .و كليفرم مدفوعي در حد صفر مي باشد

 استفاده جهت مصارف تفريحي  

تفريحاتي مانند شنا كه مدت زمان طوالني بين آب و مصرف كننده تماس مستقيم برقرار مي شود و خطر آشاميدن آب و احتمال ورود  -1 
براي اين نوع مصرف تصفيه ثانويه و فيلتراسيون،  رواناب ويروس از طريق پوست به بدن وجود دارد.حداقل تصفيهعوامل بيماريزا بويژه 

 گندزدايي مي باشد
 تصفيه شده : روناب كيفيت 

 9-6 pH=  

 10mg/l>BOD  
  2mg/l كدورت كمتر از

  1mg/l  كلر باقيمانده كمتر از
  .و كليفرم مدفوعي در حد صفر مي باشد

ستفاده هاي تفريحي مانند قايقراني، ماهيگيري، آبياري زمينهاي گلف كه آب و استفاده كننده در تماس غير مستقيم مي باشند، حداقل ا -2
 درجه تصفيه مورد نياز تصفيه ثانويه و گندزدايي مي باشد. 

 تصفيه شده :رواناب  كيفيت 

 9-6 pH=  

 30mg/l>BOD  
 TSS 30 كمتر ازmg/l  

  1mg/l  ده كمتر ازكلر باقيمان
  .ميلي ليتر مي باشد 100عدد در   200و كليفرم مدفوعي در حد 

  استفاده جهت مصارف صنعتي  

 آب يكي  كه از مهمترين مواد اوليه صنايع است و كيفيت آب الزم براي فرآيند هاي صنعتي مختلف به ميزان زيادي متغير است . 

 مترين محدوديت هاي كيفي مي باشد كه به حداقل درجه تصفيه ثانويه و گند زدايي نياز داردمعموالً آب سيستم خنك كننده داراي ك -1

 تصفيه شده : روانابكيفيت 

 9-6 pH=  

 30mg/l>BOD  
 TSS 30 كمتر ازmg/l  

  1mg/l  كلر باقيمانده كمتر از
  .ميلي ليتر مي باشد 100عدد در   200و كليفرم مدفوعي در حد 

ديگهاي بخار داراي بيشترين محدوديتها مي باشد و حداقل درجه تصفيه مورد نياز تصفيه ثانويه، تصفيه شيميايي،  در صورتيكه آب -2
 .فيلتراسيون و گندزدايي مي باشد



 جهت تغذيه آبهاي زيرزميني استفاده  

د، ممكن است آب سريع تر از آنچه در مناطقي كه آب زيرزميني به مقدار وسيعي براي اهداف كشاورزي، صنعتي و شرب استفاده مي شو  
بطور طبيعي جايگزين مي شود از اليه هاي آبي زيرزميني استخراج شود و اين عمل باعث افت سطح آب در سفره آب زيرزميني و نشست 

قف و يا حتي تصفيه شده جهت تغذيه مصنوعي آب زيرزميني كند، متو روانابزمين مي گردد. اين فرآيند را مي توان با استفاده مجدد از 
 معكوس نمود.

اگر تغذيه آب زير زميني به منظور شرب باشد حداقل تصفيه مورد نياز شامل تصفيه ثانويه، تصفيه شيميايي، فيلتراسيون، تصفيه پيشرفته   -1
 و گندزدايي مي باشد.

 ست اگر تغذيه آب زيرزميني به منظور غيرشرب باشند حداقل تصفيه ثانويه و گندزدايي الزامي ا -2
 تصفيه شده : روانابكيفيت 

 9-6 pH=  

 30mg/l>BOD  
 TSS 30 كمتر ازmg/l  

  1mg/l  كلر باقيمانده كمتر از
  .ميلي ليتر مي باشد 100عدد در   200و كليفرم مدفوعي در حد 

 محاسن استفاده از رواناب تصفيه شده   
لي هستند كه افزايش مصرف آب در جوامع را شامل شده اند ، با توجه به رشد روزافزون جمعيت و توسعه سريع صنايع و فناوري ، از عوام  

ا اينكه منابع آب در دسترس محدود مي باشند ،لذا با استفاده از رواناب تصفيه شده مي توان ضمن حفاظت از منابع آب ، بخشي از كمبود آب ر
 كه به صورت زير مي توان طبقه بندي كرد :نيز برطرف نمود .  استفاده از رواناب تصفيه شده منافع متعددي دارد 

اين منافع ، مستقيما از طرح استفاده از رواناب تصفيه شده مي باشد و به صورت ارزش ريالي مشخص است . اين منفع شامل  منافع اوليه :  

 سود حاصل از فروش رواناب تصفيه شده مي باشد . 

 وژه هاي استفاده از رواناب ، نظير كاهش افت سطح آب زيرزميني حاصل مي شوند .اين منافع ، از اثرات متعاقب پر منافع ثانويه :  

   ] .6اين منافع ، شامل بهبود كيفيت و زيبايي محيط زيست است [منافع عمومي :   

   
  بندی گيری و جمع نتيجه  
 در ويژه به شهري آب مديريت روي پيش هاي چالش با آميز موفقيت مواجهه براي فوق، مسائل تمام به توجه با  

 شهرنشيني روند در تغيير لزوم و است نياز مورد جديد فكر طرز يك حتي و جديد هاي نگرش توسعه حال در كشورهاي

 .رسد مي نظر به ضروري امري پايدار توسعه مفهوم به توجه و
 نسل توانايي اينكه بدون كند، مي تامين را كنوني نيازهاي كه اي توسعه است : شده تعريف شكل اين به پايدار توسعه  

 در -شهرها ساكنان شامل -مردم پايدار، توسعه مفاهيم در .دهد قرار مصالحه مورد را نيازهايشان تامين براي آينده هاي
 كه است يادآوري به الزم .هستند وابسته اكوسيستم منابع نوسازي قابليت به نهايت در و اند شده سهيم اكوسيستم

 جانداران احياي روي بر تاكيد بلكه نيست، توسعه از پيش اكولوژيكي شرايط به بازگشت معني به زومال "پايداري" مفهوم

 و شهري آب منابع با هماهنگي در زندگي و بردن لذت براي آينده و كنوني هاي نسل به فرصت دادن و مقاوم آبي
 براي مناسب كيفيت با آب مدت طوالني تامين از اطمينان كسب نيازمند پايداري به دسترسي  .است اطرافشان محيط

 مديريت اعمال .باشد مي اكولوژيكي و اجتماعي اقتصادي، معكوس آثار كردن حداقل با همراه شده، تعيين اهداف تمام

 از حاصل آب با تعامل نحوه .داشت خواهد نياز شهروندان مشاركت و تكنولوژي ها، سياست از تركيبي به احتماال آب، پايدار
 اين در .باشيم شهري آبخيز هاي حوزه صحيح مديريت شاهد بتوانيم تا كند تغيير بنياديني نحو به بايد ما كشور شهري مناطق در رواناب
 .است ناپذير انكار الزامات از كشور مختلف مناطق در موجود بومي هاي پتانسيل به ويژه توجه زمينه
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