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 چكيده

و رواناب آلوده ي حاصل، بارندگي در مناطق شهري باعث شستشوي مواد انباشته شده روي سطوح غيرقابل نفوذ شده
ميباعث تغ و زيرزميني از در اين مقاله به منظور ارزيابي كيفيت. شود يير كيفيت در آبهاي سطحي روانابهاي ناشي

و  نمونه رواناب از مناطق مختلف شهر در ساعات پس از بارندگي در اوايل9بارندگي در شهر مشهد يك نمونه آب باران
و غلظت يونهاي اصليبر در محل نمونهECوpHپارامترهاي. آذر ماه برداشت شد ,Ca, Mg, Na, K, SO4داري

Cl وHCO3با استفاده از دستگاه جذب اتمي(AAS) شد در دانشگاه فردوسي مشهد اندازه تيپ. گيري
 ,W8, W6, W5, W4 هاي مورد بررسي با توجه به نمودار پايپر از نوع سولفاته كلسيك هيدورشيميايي غالب رواناب

W3)  (كو بيكربناته كلسي)W9،W7, W2 (و روانابتفاوت هيدروژئ. است هاي سطح شهر وشيميايي ميان آب باران
و ورود فاضالبي از عواملي مانند ليتولوژي، خاكتواند ناش مي و غبارات شهري كيفيت روانابها بر اساس. ها باشد ها

و بر اساس نمودار-نمودار شولر از خوب تا نامناسب ي ها از رده ويلكوكس، همه نمونه كامال نامطبوع براي آشاميدن
.شوري كم تا خيلي شور براي كشاورزي تشخيص داده شد

 رواناب، مشهد، آلودگي آب، ويلكوكس، پايپر، شولر: كلمات كليدي

 مقدمه
نتيجهدرو تجاري مراكزو بزرگ هايپاركينگ ساختمان، خيابان،به آزاد هاي زمين تبديل بدليل شهري نواحي در
 روي سطوحبر ابتداو كندنمي پيدارا خاكدر نفوذ فرصتو امكان بارندگياز زيادي حجم ناپذير، نفوذ سطوحيشافزا
 هوا، آلودگي (Ichiki et al, 1997). يابدمي جريان شهر پستو گود نواحي سمتبه سپسو انباشته شهري ناپذير نفوذ

 شده نشينته رسوبات شهري، هايزباله سوختگيري، جايگاههايو موتوري نقليه وسائلاز روغنو گازوئيل نشت بنزين،
به.هستند شهري در روانابهاي آلودگي مهم منابعاز گياهيو حيواني انساني، زائداتوهاكشآفت زهكشها،و آبروها در

 شهري روانابهاييانقطه هاي غيرآلودگيرا آنها نيست مشخص دقيقاًهاآلودگي اين توليد محلو مرجع اينكه لحاظ
 (Stadelman & Brezonik, 2002). نامندمي
و يونانبار مي هاي مختلفي را در خودبا عبور از اتمسفر، گازها و آنها را به سطح زمين هاي آلودگي.رساندحل كرده

و غبار نيز يكي از مهمترين منابع تامين كننده مواد موجود در بارش و گرد و(هستند صنعتي ، پيرمراديان پاكباز
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ميدر شروع بارندگي بسياري از آالينده.)1391 حل همچنين به علت مواد موجود در قطرات. شوندها در قطرات باران
ميباران، برخورد آنها با سطوح آلوده شهري مثل خيابان و نماي منازل موجب فرسايش شود كه در نهايت ها، پشت بام

و انفعاالت موجب آلوده شدن مي اين فعل ت. شودروانابهاي شهري ثير قابل توجهي از نظر فيزيكي،أاين روانابها همچنين
و خاكو شيميايي  Houjhtalen, 2003) &.(Akan گذارندمي ميزبانبيولوژيكي بر آب

خشآلودگي،آب باران در مناطق غيرقابل نفود شهري و منابع مختلف در روزهاي ك هاي تجمع يافته ناشي از رويدادها
و اين آلودگي ها آب را شسته و به منابع و( ستهپيو زيرزميني توسط رواناب شسته بر)1391، پيرمراديان پاكباز و

و كيفيت آنها تأثير مي و رقيق شدن. گذارندتركيب شيميايي تعيين استاندارد براي كيفيت روانابهاي،به دليل اختالط
حكني سطح شهري دشوار است امادهكنترل نش اين است كه اين روانابها در صورت كنترل نشدن باعث ائز اهميتته

آبروانابهاي سطح شهر را اگر. آلودگي منابع آبي خواهند شد  بطور مشابه توانميهاي سطحي در نظر بگيريم، جزء
و فرعي مورد بررسي قرار داد از نظر پارامترهاي كيفي آنها را از نظر پارامترهايهارواناب در اين بررسي.و يونهاي اصلي

pH ،EC وTDS هاي اصليو يون Ca, Mg, Na, K, SO4, Cl وHCO3و ويلكوكس با استفاده از نمودارهاي پايپر، شولر
.مورد بررسي قرار گرفتند

 منطقة مورد مطالعه
و در انتهازيمربع در حوضه آبر لومتريك 17358شهر مشهد با وسعت س واقعتويدشت رسوبيجنوبيكشف رود

ب و و دو رشته كوه هزار مسجد در شمال در. در جنوب آن قرار دارند نالوديشده  970حدودايارتفاع مشهد از سطح
ايلومتريك8رود در رودخانه كشف. متراست انيشمال جرزشهر -ودخانه كشفر. داردانيشمال غرب به سمت شرق

محرود يكي از بزرگترين رودخانه ميهاي شمال شرق ايران حوضه آبريز اين رودخانه با مساحت معادل. شودسوب
و سيالبي رودخانهكيلومتر مربع آب كليه 16500 ميهاي فرعي . كندهاي فصلي دشت مشهد را به داخل خود زهكش

آب،رود در تعادل زيستي، اكولوژيكيبا توجه به نقش مهم رودخانه كشف و تامين و اجتماعي منطقه اقتصادي
و كسب آگاهي مستمر از تغييرات كيفي اين رودخانه اولين قدم در راستاي،مشهد آشاميدني شناسايي منابع آالينده

ميمديريت پايدار مناب ).1388و همكاران، لشگري پور( باشدع آب بر روي اين رودخانه

و روشها  مواد
پسبه منظور بررسي كيفيت نمونه و جاري شدن از شرو هاي آب حاصل از بارندگي در سطح شهر مشهد ع بارندگي

و تعدادروانابها در سطح شهر، آنونيكاتيريگبه منظور اندازه روانابنمونه9 يك نمونه آب باران و ياصليونهايها
و هدا،pH شاملييصحرايپارامترها.برداشت شد آب جهتيهانمونه.شديريگدر محل اندازه)EC(يكيالكترتيدما

ف ونهايكاتيريگاندازه ت ونهايآنزيآنال شده، لتريف كرونيم  0.45لتريتوسط به روش ونهايكاتزيو آنالونيتراسيبه روش
شديدانشگاه فردوسيميژئوش شگاهيدر آزما)AAS(يجذب اتم و Aq.Qaيهااستفاده از نرم افزاربا.مشهد انجام

Water Chemistry بر.شدميآب ترستيفيكنييتعينمودارها مسيدارنمونه الفرياز سه -در قسمت رواناب)اصلي
بهاي مركزي شهر ج، اي شهرهدر بزرگراهرواناب)، به رودخانه كشف رود ختمتايكه نهايانتقال آب سطح كانال)و

شكليو نقاط نمونه برداريمنطقه مطالعاتتيعموق.ورت پذيرفتص شوديم .شده است نشان داده1در
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 برداشت نمونه ها در سطح شهر مشهدتيموقع-1شكل

و بحث  نتابج
با استفاده از نتايج آناليز.نشان داده شده است1گيري شده در جدول حاصل از آناليز به همراه پارامترهاي اندازهجينتا

و شولر براي تعيين تيپ آب، كيفيت آب جهت كشاورزي نمودارهاي شيميايي بر آشاميدنوپايپر، ويلكوكس رسي مورد
.قرار گرفت
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و پارامترهاي اندازهنتايج آناليز نمونه هاي-1جدول شماره )1391آذر ماه(گيري شده آب

EC 
(µmhos/ 

cm) 

TDS 
(mg/l)

pH SO4
2- 

(mg/l) 
Cl-

(mg/l) 
HCO3

-

(mg/l) 
Mg2+ 
(mg/l) 

K+

(mg/l) 
Na+

(mg/l) 

 
Ca2+ 

(mg/l) 
 ايستگاه

1571 1278 8556 127.8 324.5 24.5 13140 92.2 
W1

دانشگاه(
)ف

592.1 475.6 8.06 154.1 21.3 200.1 6.6 131961.5 
W2

)بولوار مجد(

1020.84 807.7 7.57 360.9 49.7 226.9 9145692.2 
W3

 كانال پايانه(
)ا)ا

1712.59 1510. 7.77 516 127.8 553.9 20.5 20103 169 
W4

)لوار ابوطالببو(

3246.4 2907. 7.58 1750 163.3 448.9 35.5 35175 299.5 
W5

)ميدان آزادي(

609.67 440.9 7.91 126.9 35.5 156.2 15.3 10.5 29.3 67.2 
W6)(

)قاسم آباد(

565.11 401.7 8.37 109.6 28.4 146.4 15.8 7.3 31.2 63
W7

)بزرگراه امام علي(

491.13 341.2 8.66 95.6 21.3 117.2 2.6 622.9 75.6 
W8

)بزرگراه كالنتري(

297.18 205.1 8.37 35.4 7.1 92.7 5.1 3.5 10.9 50.4 
W9

روبروي انبار(
)ف

202.48 123.4 7.84 26.1 28.4 29.3 1.47 0.7 2413.8 
W10

) آب باران(

و رخساره آب بر اساس  نمودار پايپرتعيين تيپ
مي هاييوننوعيآب بيان كنندهو رخساره تيپ  باشد بستر تد ناشي از ليتولوژياتوموجود در آب است كه

(Silvafilho, 2009) .،و رخساره روانابها با.ندتأثيرگذارو غبارات ترافيكي هاي موجود در اتمسفرآالينده در مورد تيپ
آب5پايپر، تيپ نمودارتوجه به آب3و،W8, W6, W5, W4, W3 (Ca-SO4(نمونه -W9, W7, W2 (Ca( نمونه

HCO3و كربناتهو بزرگراه پرتردد، چهارراه(برداري است كه با توجه به مكان نمونه داراي نسبت،)ريزگردهاي سولفاته
و كربنات بيشتري و سولفات باران مي باشد كه همان نمونه آب W10 (Na-Cl(نمونه1و)Na-SO4)W1نمونه1 است

.است
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 هاي آب محدوده مورد مطالعهپايپر نمونه نمودار-2شكل شماره

بيانواع تيپ رواناب شهر مشهددر2شكل شماره براساس وها، شامل كلروره سديك، سولفاته سديك،  كربناته كلسيك
آب.ك وجود دارندكلسي سولفاته باتغييرات تيپ آب در بازه مورد مطالعه ناشي از ورود كيفيت متفاوت از طريق هاي
و وروديهاي فاضالب به شاخه ميبعضي كانالهاي فرعي به عالوه ورود عوامل.)1391و همكاران،يموريت(باشدها

.هاي محيطي باعث تنوع در تيپ آب منطقه مورد مطالعه شده استمختلف آالينده

 ويلكوكس نموداراساس بررسي آب منطقه از نظر كشاورزي بر
اين نمودار.Gaofeng et al, 2009)( ناسب بودن آب براي مصارف كشاورزي نيز بستگي به تركيب شيميايي آن داردم

و به عنوان خطر EC رسم ميشود، كه در آن (SAR)و نسبت جذب سديم  ECبر اساس دو پارامتر به  SARشوري
 (Sundaray et al., 2009). عنوان خطر قليائيت در نظر گرفته ميشود

ن با خاك موجب كاهشآزيرا واكنش،اي داردهژمقدار غلظت سديم در تقسيم بندي آب براي كشاورزي اهميت وي
و سخت شدن خاك مي شود و منيزيم بوسيله يونهاي سديم اين دو اثر ناشي از جانشيني يونهاي كلسي.نفوذپذيري م

و كلوئيدهاي خاك استرد استفاده روبروگيري نسبتهاي سديم در خاك از رابطه براي اندازه.)1378صداقت،( رسها
.مي شود

ي ميودر دياگرام ويلك ECنسبت به مقدار S.A.Rمقدار حاصل از محاسبه و بدين ترتيب كيفيت آب كس پالت شود
.)3شكل( منطقه از نظر مصارف كشاوزي مشخص مي شود

آب باران

 نمونه هاي
 رواناب
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هاتيموقع-3شكل روينمونه ويمورد مطالعه بر كسولكينمودار

 كيفيت آب از نظر كشاورزي-2جدول شماره

 كيفيت آب براي كشاورزي كالس آبSAR EC شماره نمونه

W1 3.34 1571C3-S1 قابل استفاده براي كشاورزي-شور
W2 614*10-3 592.1 C2-S1يكشاورزيقابل استفاده برا-شوري متوسط

W3 1.46 1020.84C3-S1يكشاورزيقابل استفاده برا-شور

W4 1.99 1712.59C3-S1 يكشاورزيقابل استفاده برا-شور

W5 2.55 3246.4C4-S1 قابل استفاده براي كشاورزي-خيلي شور

W6 838*10-3 609.66 C2-S1 يكشاورزيقابل استفاده برا-متوسطيشور

W7 909*10-3 565.11 C2-S1 يكشاورزياستفاده براقابل-متوسطيشور

W8 705*10-3 491.13 C2-S1يكشاورزيقابل استفاده برا-متوسطيشور

W9 391*10-3 297.18 C2-S1يكشاورزيقابل استفاده برا-متوسطيشور

W10 1.46 202.48C1-S1 يكشاورزيبراقابل استفاده-شوري كم
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نوو نمودار ويلك2شماره با توجه به جدول از،ها قابل استفاده براي كشاورزي هستندمونهكس تمام اما از نظر شوري،
ها در رده خيلي اين نمونه W5وW4 ,W3 هاي در نمونه ECبه علت باال بودن.كندشوري كم تا خيلي زياد تغيير مي

دها كيفيت پايين نمونه در مقايسه با ساير نمونهسه در نتيجه اين.شور تا شور قرار گرفتند .ارندتري

 شولر نموداربر اساس آشاميدنمطالعه از نظر بررسي آب هاي مورد
نمودار كيفيت آب با توجه به در اين. است نمودار شولر،آشاميدنيآب بندي كيفي ترين روشها براي ردهيكي از رايج

Cl-،SO4 آنيونهاي،+Naو Ca+2 ،Mg+2, غلظت كاتيونهاي
HCO3و-2

ار TDSو پارامتر- ميمورد .گيردزيابي قرار
ميموقعيت نمونه4شكل .دهدها را در نمودار شولر نشان

هاتيموقع-4شكل روينمونه شولرنموداريمورد مطالعه بر  

بر اساس غلظت. قرار گرفتيآب مورد مطالعه با استفاده از نمودار شولر مورد بررسيهانمونهييايميشزيآنالجينتا
ميريگاندازهيپارامترهاهيكل كيشده در محدوده مورد آشاميدنيآب جهت مصارفييايميشتيفيتوان گفت كه

پا.باشديمريمتغ)W5( تا نامناسب) W10و W8, W7( خوبتيمطالعه از موقع شيآب باعث افزاانيجرنييسرعت
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و درنتيجه W5و W4 ,W3يهادر نمونه ونهايغلظت ا شده ها كيفيت سه نمونه در مقايسه با ساير نمونهينباعث شده
.داشته باشندتري پايين

:نتيجه گيري
گيري شده تحت هاي اندازهكه غلظت يون دادمورد مطالعه نشانيشيميايي در محدودهژئونتايج آناليزهاي هيدرو

بهناشاخه فرعي با كيفيت آب از ورود تاثير و ورود انواع فاضالبها روندهادر اكثر نمونه بطوركلي.باشدميكانالها مناسب
:بصورت زير استهاو آنيونها تغيير غلظت كاتيون

Ca+2 > Na++K+ > Mg+2 و SO4-2 > HCO3
- > Cl-

ويهاونيفراواني و كاتيون غالب باعث شده تا تيپ غالب در محدوه كلسيمسولفات مورد نظريبه عنوان آنيون
ده از نمودار شولر با استفا پارامترها از طريق مقايسه آشاميدنيبررسي كيفيت آب جهت مصارف.اشدب كلسيكسولفات 
تا هاي در رده سطح شهر مشهد،Ĥب روانهاي نمونه نشان داد از نظر كيفيت.نددارقرار كامال نامطبوع-نامناسبخوب

آبهانمونهتمام كس،وويلك براساس نمودار كشاورزي براي مصارف .قرار دارند كم تا خيلي شوري شورير ردهدي

 منابع
ح پ.پاكباز، (م، ان،يرمرادي، بررسي پيرامون كيفيت روانابهاي ناشي از بارندگي در حوضه ها اولين كنفرانس"،)1391.

".ملي سامانه هاي سطوح آبگير باران
ع گ.تيموري، ه.، فرقاني، و بررسي اثر"،)1391(،.، جعفري، ات شهري بر كيفيت آب رودخانه گرگانرود از پايش كيفي

ش"سد گلستان تا پايين دست گنبد كاووس  رازي، شانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، دانشگاه
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