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  چكيده
 آب منـابع     ،همـراه بـوده   نيـز  صـنايع  گسـترش  و رشد با كه تهران منطقة شهري نشدة جمعيت كنترل رشد پي در

 و شـهري  ي   هـا  مقابل، فاضـالب  در .اند گرفته قرار برداري بهره مورد و شدند تصرف  صنايع و شهرها نفع به كشاورزي
 طي بدون    ها فاضالب عمدة اين بخش كنون تا. سرازير شدند شهر جنوبي حريم به زمين شيب از تبعيت در صنعتي
 محصـوالت  و خاك آب، آلودگي كيفيت و ميزان درخصوص. اند شده گرفته كار به مزارع آبياري براي    ،تصفيه فرايند

 جنـوبي  حـريم  از بخشـي ( مطالعـه  منطقة مورد در يي   ها پژوهش آزمايشگاهي، ي   ها برداري نمونه كمك به كشاورزي
هـاي   ضمن شناسـايي منشـأ و منـابع آب    در مقالة حاضر. است گرفته انجام) ري محدودة شهرستان در تهران شهر

 فراتحليـل، نتـايج   روش كيفيت آنها با استفاده از مطالعات ميداني و تحليـل اطالعـات اسـنادي بـه     آلوده و حجم و
هـا نشـان از    يافته. است شده منطقه بررسي ساكنان زندگي بر تأثيرگذاري چگونگي ازنظر يادشده مطالعات جمعي
وع كشت، آلودگي محصوالت شدن ظرفيت اكوتوريستي منطقه، دگرگوني در ساخت اجتماعي جمعيت، تغيير ن زايل

  .هاي آلوده در منطقه و استفاده از آنها در آبياري دارند زارها در اثر جريان آب كشاورزي و دام و گسترش ني
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  مقدمه
و با گسترش  نيافته آور جمعيت در كشورهاي توسعه موازات رشد سرسام   هاي گذشته به طي دهه

هـاي   شدن و تمركز جمعيت در قطب صنعتي    شهرنشيني، گرايش به سكونت در شهرهاي بزرگ،
ـ  ـ وارد شـده   ويژه منابع آب   به محدود و به تبع اينها باالرفتن سرانة مصرف، فشار زيادي بر منابع 

ده و غالبـاً  رقابت ميان شهرها و روستاها در اين زمينه همواره بـه سـود شـهرها تمـام شـ     . است
تصـرف   شد، تا شعاع دور بـه  شهرها منابع آب پيرامون را كه پيش از آن در كشاورزي مصرف مي

  . كنند اند و مصرف مي درآورده
شـوند يـا در صـنايع بـراي      هايي كه براي مصارف گوناگون شرب در شهرها استفاده مـي  آب
آينـد و   شـكل فاضـالب درمـي    هشوند، ناگزير ب ها و ديگر كاربردها مصرف مي كردن دستگاه خنك

و    نفوذناپـذير     سطح . شوند هاي فاضالب به پيرامون شهرها هدايت مي آوري در شبكه پس از جمع
سطوح شـهري         شده در جريان بارش، هاي جاري   شود تا هرزآب شدة شهرها سبب مي فرش سنگ

و اشـياي آلـوده اسـت       آزبسـت      سـرب،     را كه آغشته به انواع مواد آالينده چون روغن و چربـي، 
انتقـال  . ها به خارج از شهرها سرازير شـوند    ها و كانال   يافتن در جوي وشو دهند و با جريان   شست

كـه در بسـياري از    هـاي كشـاورزي ـ      ويژه اسـتفاده از آنهـا در آبيـاري زمـين       هاي آلوده و به   آب
دهـد و تمـام      جا سـرايت مـي     آلودگي را به همه    نيافته عموميت داردـ شهرهاي كشورهاي توسعه

هـاي انسـاني و توسـعة       هوا و خاك تحت تأثير منفـي فعاليـت      زيست ازجمله آب، اجزاي محيط
  ). OECD, 2001(گيرند    صنعتي قرار مي -شهري

از و صـنايع توليـدي،    ها هو مواد مضر و خطرناك خروجي از كارخان هاي شهري   فاضالبدفع 
بسـياري از شـهرهاي كشـورهاي    دفـع نادرسـت فاضـالب در    . مهم جهـان امـروز اسـت    ئلمسا

    ي عفـوني،    هـا  ه كه مردم اين نقاط در معرض بيماريكردآلوده  اي گونه بهمحيط را     ،نيافته توسعه
از طرفـي وجـود ايـن آلـودگي در         .انـد  ي ناشي از عناصـر سـمي قـرار گرفتـه       ها انگلي و بيماري

  . شده است    ي گوناگونها تري سبب شيوع بيماري در سطح گسترده    ت كشاورزي،محصوال
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هاي پيراموني جنوب تهـران كـه      زمين. شهر تهران نيز از اين مسئله بركنار نبوده است   كالن
هـاي پـرآب      هاي آب شيرين قرار داشـتند و بـا قنـات      روزگاراني در مسير جريان رودها و چشمه

رشـد  . انـد    زيستي قرباني توسعة پايتخـت شـده   لحاظ محيط ند، ديرزماني است بهشد سيراب مي
هـا     عمدة قنات    ها،   وسازهاي شهري روي مسير قنات   فيزيكي تهران و شهرري، و گسترش ساخت

. انـد    هاي سطحي رودها نيز به مصارف شهري و صـنعتي اختصـاص يافتـه      را مسدود كرده و آب
هاي سطحي گذشته جريان دارند و در مواردي جايگزين منـابع     ها در بستر آب   درعوض فاضالب

هـاي مختلـف      هـا پيامـدهاي مختلفـي از جنبـه       جريـان فاضـالب  . انـد    آب كشاورزي سابق شده
اجتماعي و اقتصادي داشته اسـت كـه در مقالـة حاضـر ضـمن شناسـايي منـابع            زيستي، محيط

  . شود   پيامدها پرداخته ميآلودگي به بررسي و تحليل اين 
  

  مباني نظري و پيشينه
    ،شـهري    هـاي محـدود و منـاطق كـالن       جمعيـت و تمركـز آن در قطـب   افزايش  در گذر زمان با

هاي آلوده و تمركز اين    بر توليد آب    باالرفتن مصرف آب،   و درنتيجه     ها گسترش صنايع و كارخانه
ناشي از رهاسازي زيست  آلودگي محيط ةمسئل   شده و  بزرگ افزوده ها در مراكز جمعيتي    آلودگي

   .است پيدا كردهشكل حادتري     براي آبياري،   ها    نشده در محيط يا استفاده از اين آب   هاي تصفيه   آب
شـدت     به   هاي شهري و صنعتي    نيافته فاضالب شهرهاي كشورهاي توسعه   در بسياري از كالن   

    توالـت، هاي آلـودة ناشـي از      مشتمل بر آبهاي خانگي    فاضالب. كنند   زيست را تهديد مي محيط
شـوي  و   از شسـت  حاصـل  آب آشـپزخانه يـا فاضـالب    پس    ي،يماشين لباسشو    ،حمام    ي،يدستشو
جريـان دارد   شـهري  فاضـالب  آوري آنچـه در شـبكة جمـع   . هسـتند  ي گوناگون خانه   ها قسمت
ها و    كارگاه    ،ها   ها، تعميرگاه   غذاخوري    ها،   فروشگاه    ،   ها فاضالب مغازه حاوي يفاضالب خانگ بر عالوه
مـواد  و  هـا  ويـروس  ،هـا    ميكـروب  ريـز،  موجـودات هـا انـواع      آب پس ايندر .هست نها نيزاي مانند

هاي صنعتي نيز مواد و عناصـر     در فاضالب. دارد وجود اورهآمونياك و مانند  خطرناكي شيميايي
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كـادميوم و      ناپذير نظير جيوه، هاي انحطاط   شيميايي متعددي وجود دارد كه از ميان آنها آالينده
     . ترند   از بقيه خطرناك   سرب 

شـود     آب توليـد مـي   كيلومترمكعـب فاضـالب و پـس    1500جهـان  شود روزانه در    گفته مي
)United Nations, 2003 .(هاي برگشتي در جوامع شهري و روسـتايي ايـران      پتانسيل حجم آب

ميليـون مترمكعـب    5191و درمجموع     823و  4369ترتيب  كم به   دست    1400نيز در افق سال 
هـاي     آب هـا و پـس     درصـد فاضـالب   50مي بيش از در زمان حاضر ك. در سال برآورد شده است

گردنـد     نشده در محيط رها مي   صورت خام و تصفيه   شوند و بقيه به   توليدشده در ايران تصفيه مي
 90در امريكـاي شـمالي   ). 21، 1389ريزي و نظارت راهبـردي رئـيس جمهـور،       معاونت برنامه(

امريكـاي      درصـد،  35آسيا     درصد، 66ن رقم براي اروپا شوند و اي ها تصفيه مي   درصد از فاضالب
 توسعه درحال كشورهاي در. درصد و افريقا كمتر از يك درصد است 14التين و منطقة كارائيب 

 در تصـفية ناكـافي   بـا  يـا  نشـده  تصـفيه  صورت   به ها   فاضالب و ها   هرزآب از درصد 90 تا 80 بين
درصـد از   7/36   در شـهرهاي هنـد درمجمـوع    . )WHO/UNICEF, 2000 (شوند       مي رها محيط

هاي پيرامـون رهـا      نشده در محيط   شكل خام و تصفيه   شوند و بقيه به   هاي مصرفي تصفيه مي   آب
درصـد، و در سـاير    5/35در شهرهاي بـزرگ      درصد، 51شهرهاي اين كشور    در كالن. گردند   مي

 Indian Institute of Technology(شـود     فاضالب توليدي تصفيه ميدرصد از  7/8شهرها فقط 

Bombay, 2003 .(50  در . شـوند  در آبياري استفاده مـي    ها در اين كشور     درصد از فاضالب 55تا
نشـده     شكل خام و تصـفيه  شوند و بقيه به   ها تصفيه مي   درصد از فاضالب 10فيليپين فقط حدود 

 فاضـالب  مترمكعـب  75 ثانيـه  هـر  در مكزيكوسـيتي  در. شوند   رها مي    )تاً درياعمد   (در طبيعت 
 قـرار  استفاده مورد زمين هكتار 85000 آبياري براي آن تقريباً تمامي كه شود   مي توليد شهري

هـاي     درصـد از زمـين   10شود كه درحدود    تخمين زده مي. )Harleman et al., 2012(گيرد    مي
  ).UNESCO, 2011(شوند    با فاضالب آبياري مي    توسعه در كشورهاي درحالتحت آبياري 
موجـودات  انسـان و     هستند كه بـراي زنـدگي    هاي شهري حاوي موادي   و هرزآب   ها    فاضالب
ديگـر  هـا و     وجـود بـاكتري  مخاطرات ناشي از صد سال گذشته  بيش از يك طي .ندآور زنده زيان
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ي واگيـر ماننـد      ها بيماري تلفات ناشي ازه و شدبراي مردم آشكار    ها    در فاضالب    زا   بيماري عوامل
بـه خطرهـاي ناشـي از آلـودگي      همگان را    اسهال خوني در نقاط گوناگون جهان،و وبا، طاعون، 

دليـل نيـاز روزافـزون بـه آب در كنـار بـروز خشكسـالي و           با اين حال به. استها آگاه كرده    آب
بـيش از     هـا     به موضوع اسـتفاده از فاضـالب      واجهة اغلب كشورها با مسئلة كمبود و بحران آب،م

نشده و مخـاطرات ناشـي از    هاي خام و تصفيه   درمورد استفاده از فاضالب. پيش توجه شده است
  .شود   اي انجام شده است كه به چند نمونه از آنها اشاره مي   تحقيقات گسترده    آنها،

هـاي شـهري سـليمانيه واقـع در        در طرحي پژوهشي تأثير فاضالب) 2002(محمدمصطفي 
هاي سطحي و  جريان    هاي زيرزميني،   شرق كشور عراق را بررسي كرد و ميزان آلودگي آب   شمال
. ـ را تعيـين كـرد   ويژه فلزات سنگين   به به انواع مواد آالينده ـ  ١هاي حوضة رودخانة تانجيرو   خاك

هاي شـهري را در     در تحقيقي مسائل ناشي از آبياري با هرزآب) 1995(النكشابندي و همكاران 
هـاي     حـال و آينـدة مـديريت فاضـالب        گذشته،    ،)1995(فيرت و همكاران . اردن بررسي كردند

  .شهري در ويلز انگلستان را بررسي كردند
بـا  ) 2010(هـاي شـاكونتاال و همكـاران       توان به پـژوهش    از مطالعات ديگر در اين زمينه مي

عنوان نمونـة مـوردي شـهر     اشاره كرد كه به» هاي شهري و مديريت آنها   ويژگي هرزآب«عنوان 
هـا و مـديريت آن در      تصفية هـرزآب «در تحقيق مشابهي با عنوان . هند را بررسي كردند 2ميزور

. هنـد را مطالعـه كردنـد    3تيروچراپـالي شـهر      )2003   (، ماتوكومـاران و امبـوجم   »نواحي شهري
بررسـي كـرده      ها را در ايالت فلوريـدا     در پژوهشي تأثيرات محيطي هرزآب) 2009(هيگين باتم 

ها در تقويت مواد مغذي    هاي آلوده، تأثير اين آب   در اين مطالعه ضمن شناسايي منابع آب. است
  .بررسي شده استروية گياهان دريايي در ساحل  آب و خاك و رشد بي

زيسـت موضـوع تحقيقـات     صـنعتي بـر محـيط    -هاي شـهري    در كشور ما نيز تأثير فاضالب
هـاي     آب پـس    درخصـوص مخـاطرات ناشـي از    ) 1389(محمدي و بابايي . اي بوده است   گسترده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Tanjero 
2. Mysore 
3. Tiruchirappalli 



  ...روستاهاي  ي شهري و صنعتي در   ها فاضالب منابع و پيامدهاي جريان بررسي                              فصيحي حبيب

٩١٦ 

تـأثير  ) 1390(فرجـي  . رود و راهكارهـاي مناسـب كنتـرل آن پـژوهش كردنـد        ورودي به كشف
) 1391   (عبدالغفوريان و همكاران     .است   زيست رودبار قصران مطالعه كرده  ها را بر محيط   فاضالب

. هـا بررسـي كردنـد      آب هـا و روان    آب قابليت و مشكالت مديريت آب شهري تهران را ازنظر پـس 
 هـاي پااليشـگاه نفـت پـارس بـر منـابع آب         تأثيرات ناشي از فاضالب) 1391(حسني و اوتادي    

، 1COD، pH BOD2 پارامترهـايي ماننـد     در اين مطالعه . سطحي جنوب تهران را مطالعه كردند
فلـزات      آمونياك، فورفورال،    جامدات محلول،    سولفات،    رسانايي الكتريكي،    نيتريت،    رنگ،    نيترات،

صـورت     به وي آبي انتخاب    ها چهار ايستگاه روي چاهدر  (TPH) ي نفتي   ها سنگين و هيدروكربن
در تمـام  ايـن محاسـبه نشـان داد كـه     . گيري شدند اندازه 2009تا مي  2006ز دسامبر فصلي ا

ي زيرزمينـي را آلـوده      ها و آب شوند ميي آب    ها ب وارد چاهآ ي پس   ها جريان شده منطقة مطالعه
هـاي     شان نشان دادند كه ميزان اغلب آلـودگي  در مطالعات) 1375(وثوقي و همكاران . دكنن مي
آب پااليشگاه تهران در حدي است كه استفاده از آنها براي آبياري فضاي سبز پااليشگاه نيز  پس

شرق شيراز نتيجه گرفتند كـه     از مطالعة جنوب و جنوب) 2001(فرجود و امين . خطرناك است
هـاي     هاي زيرزميني اين منطقه كه در معرض هدايت فاضـالب    هاي كلرايد و سولفات در آب   يون

  .شهري است بيش از حد مجاز براي آبياري است
  

  ها   مواد و روش
هـاي     شـده، طـرح   درخصوص آلودگي آب، خـاك و محصـوالت كشـاورزي در محـدودة مطالعـه     

ها فقط    هركدام از اين طرح. دست متخصصان علوم مختلف انجام شده است تحقيقاتي چندي به
پرداختـه و همـة آنهـا از روش       به سنجش و بررسي تجريدي و مستقل آلـودگي يكـي از منـابع    

در تحقيق حاضر از شيوة فراتحليـل اسـتفاده   . اند   و مطالعات آزمايشگاهي استفاده كرده   پيمايش 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Chemical Oxygen Demand :  عبــارت اســت از ميــزان اكســيژن مــورد نيــاز بــراي اكسيداســيون مــواد قابــل
  . گرم در ليتر است   ميلي 20حداكثر ميزان مجاز آن براي استفاده از آب در آبياري . آباكسيداسيون موجود در 

2. Biochemical oxygen demand 

اله
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از اطالعـات حاصـل از       شـده،  هـاي اشـاره     گيـري از نتـايج حاصـل از پـژوهش     شده و ضمن بهره
ــل و       ــراي تكمي ــود ب ــاي موج ــنادي و آماره ــات اس ــداني و اطالع ــات مي ــاهدات و مطالع   مش

روش  در ايـن پـژوهش كوشـش شـده اسـت كـه بـه       . تحليل موضوع نيز بهره گرفته شده اسـت 
  . با زندگي انسان مطرح و بررسي شود تحليلي موضوع در پيوندـ  توصيفي

  
  شده محدودة مطالعه

كيلومترمربع مشتمل بر قسمتي از  40وسعت حدود  اي به   شده، محدوده قلمرو جغرافيايي مطالعه
ايـن محـدوده قلمـرو    . اسـت     )نـو و كهريـزك   هاي قلعـه    دهستان   (بخش كهريزك شهرستان ري 

نظرآبـاد      آباد،   نجم    آباد،   درسون    چالطرخان،    آباد،   اسماعيل    خير،   دهروستاهاي    حقوقي شهر فيروزآباد و 
  .اند   شرقي شهرري و داخل حريم شهري تهران قرار گرفته   نو است كه در جنوب و جنوب قلعه   و 
  

  
  محدودة مورد مطالعه. 1شكل 
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  منابع آلودگي
هـا و روسـتاهاي      شـهرك     از تهـران و شـهرها،   قطب عظيم جمعيتي متشكل   ديرزماني است كه 

بسان يك سيستم اكولوژيك هر روز مقادير عظيمي از منابع آبي شـيرين سـطحي يـا        پيراموني،
هـاي حاصـل را كـه مملـو از مـواد و عناصـر آالينـدة           رساند و فاضالب مصرف مي زيرزميني را به

اساس آمار شركت آب بر    .گرداند   به محيط بازمي صنعتي و بيمارستاني است    شيميايي،    ميكروبي،
از ايـن      .ميليون مترمكعب است 703ميزان توليد آب در سطح استان بيش از  ،و فاضالب تهران

 شـود  ازطريق منابع آب زيرزميني تأمين مـي  بقيهي سطحي و    ها درصد ازطريق آب 7/71مقدار 
كنـد   مصرف مي ميليون ليتر آب  400شهر تهران روزانه    كالن .)1391    شهر تهران،   اطلس كالن(

حجم آب مصرفي از سدهاي  1390در سال . آيد   صورت فاضالب آلوده درمي درصد آن به 90كه 
ميليـون   28/10و  827ترتيـب   طالقان و اميركبير در بخش شرب و صنعت به    اماملو،    لتيان،    الر،

 82و  976ترتيـب     زيرزميني در بخش شرب و صنعت به مترمكعب، و حجم آب مصرفي از منابع
ميليـون مترمكعـب و    60شـده   آوري   فاضالب جمع 1385در سال . ميليون مترمكعب بوده است

در سـال   ). 38، 1392اي تهـران،     شـركت آب منطقـه     (ميليـون مترمكعـب بـود     50شده    تصفيه
آب و  مترمكعـب در ثانيـه روان    143متـر    25424طول  هفت كانال به   در مواقع بارندگي     ،1386

كانـال    16. كردنـد    تهران منتقل مـي   شهرداري 20فاضالب مناطق باالدست تهران را به منطقة 
 5مترمكعب در ثانيه هرزآب و فاضالب را هنگام بارندگي و   13/5متر نيز   594طول  درجة دو به

ميـزان فاضـالب   . ادندد   به اين منطقه انتقال مي در روزهاي عاديفاضالب را مترمكعب در ثانيه 
در هـر ثانيـه   مترمكعـب   8متر نيـز    820طول  كانال انتقال فاضالب محلي به  42يافته از  انتقال

 ). 1386    الدين،   تاج   (بود فاضالب 

از بـين رفـتن   در ايـران   هـاي نفـت     پااليشـگاه ترين  يكي از قديميعنوان  پااليشگاه تهران به
هـاي روسـتاهاي اطـراف و آلـودگي        شدن آب قنـات و چـاه   هزاران هكتار زمين كشاورزي، آلوده

 46ميزان نشت مواد نفتي از تأسيسات پااليشگاه تهـران  . زيست نقش زيادي داشته است محيط
 1347در سـال  اين پااليشگاه    ). 120، 1388جمالي، (روز برآورد شده است    مترمكعب در شبانه

اله
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از آن چنـدين بـار تغييراتـي در ظرفيـت      پـس . انـدازي شـد   هزار بشكه در روز راه85ت با ظرفي
 تهـران پااليشـگاه   .هزار بشكه در روز اسـت 235 آنپااليشگاه ايجاد شد و اكنون ظرفيت اسمي 

واحدهاي فورفـورال،   از، كه شود ي روغن موتور كشور محسوب مي   ها ترين پااليشگاه مهم يكي از
    زنـي،  سـازي و رنـگ   واحد بشـكه     سازي، واحد بلندينگ، واحد قوطي    ،واحد مخازنواحد تفكيك، 

ي بخـار و واحـد      هـا  سـازي، واحـد ديـگ    گريس واحد ضديخ، واحد    قسمت تخلية بار و بارگيري،
آب پااليشگاه نفت تهران كه در اين منطقـه   پس .تعميرات و واحد آزمايشگاه تشكيل شده است

 انـواع  از نفـت  هاي   پااليشگاه نهايي آب پس. شود   تخليه مي   كانال فاضالب فيروزآباد قرار دارد در 

 روغن، و چربي خطي، آلدئيدهاي و آروماتيك ي آلي، تركيبات   ها حالل حلقوي، ي   ها هيدروكربن

 و بازيافت قانون بندي طبقه طبق. تشكيل شده است ديگر مواد بسياري و نفت ماندة سنگين باقي
 خطرناك زائد مواد در فهرست نفتي تركيبات انواع و نفت پااليش از حاصل مواد    منابع، حفاظت

 فلـزات سـنگين،   و گـوگرد  سـولفيد  آلـي،  تركيبـات  دارابـودن  علت به نفتي مواد   . گيرند   مي قرار

. سـازند  مـي  غيـرممكن  يـا  مشـكل  را منـابع  اين از استفاده زيرزميني، ي   ها آب در نفوذ درصورت
در تغذية مصنوعي آبخـوان نقـش    جذبي نيز ي   ها چاه و مجاور ي   ها حوضه از انتقالي ي   ها فاضالب
 زيرزمينـي  آب سـريع  حركـت  باعـث    دشـت،   باالدست در درشت دانه ي   ها آبرفت وجود .داشتند

   .است شده ي جنوبي   ها بخش سمت به
خروجـي سـوم تهـران،        يروزآبـاد، مانـدگاري،  ف ،حصـار  هسـرخ  يك ةي درج   ها ازطريق كانال

 50تـا   10مختلـف سـال بـين     هـاي  فصـل  طور ميـانگين در       بهآباد  ياخچي و   ) بهشتي(آباد  صالح   
شهرداري تهـران   20مناطق فرادست وارد محدودة منطقة و هرزآب فاضالب    مترمكعب در ثانيه 

فاضـالب شـهري صـنعتي    مترمكعـب   25   طور متوسط    طبق آمار ديگري در هر ثانيه به .شود   مي
 4طـور ميـانگين در هـر ثانيـه        از نهـر فيروزآبـاد بـه   . شـود    هاي اين منطقه مي تهران وارد زمين

كـه كـل آن در   ) 1387    اي تهـران،    سازمان آب منطقـه    (كند  مترمكعب فاضالب شهري عبور مي
هـاي     وسيلة كانـال    هايي كه به   آب ها و پس   مجموعة فاضالب. شود زارع منطقه مصرف ميآبياري م

آب  شـوند و همچنـين پـس      شهرداري در جنوب تهران هدايت مي 20سمت منطقة  شده به گفته
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حصـار در     پااليشگاه نفت تهران درنهايت بـه صـورت دو كانـال موسـوم بـه فيروزآبـاد و سـرخه       
طور كه گفته شد در    آب پااليشگاه هم همان پس    .يابند   جريان مي   جنوبي تهران  هاي حريم زمين

  .شود   نهر فيروزآباد تخليه مي
تـرين كانـال      ، مهـم آبـدهي دارد مترمكعب بـر ثانيـه    6 تانهر فيروزآباد كه در زمان بارندگي 

ـ  ـ شهر تهران است كه از نـواحي غربـي تهـران       ب فاضال ي هـا  زمـين آغـاز و تـا    ـمنطقـة شهرآرا
كـه  (ميليـون مترمكعـب آب    210نهر فيروزآباد هر سال . يابد   مي كشاورزي شهرستان ري ادامه

هكتـار زمـين    7200بـراي آبيـاري       )هاي آلـودة شـهري و صـنعتي اسـت       آب تقريباً همه از پس
 ي   هـا  آب پـس  حـاوي  كانـال  ايـن ). 114، 1389    مرداني و همكـاران، (كند    كشاورزي فراهم مي

فيروزآباد حامل بار  كانال. است تهران غربي جنوب و جنوب غرب، غرب، شمال ي   ها بخش مصرفي
كننـدة   هـاي خنـك   هـاي ناشـي از سيسـتم      هاي خانگي، سطحي ناشي از بارنـدگي، آب  فاضالب

، هاي تجـاري  ها، مراكز تفريحي، مجتمع هاي مسكوني، هتل استخرها، واحدهاي درماني، مجتمع
هـاي منـاطقي از شـهر كـه      هاي فاضالب، سـبتيك، تانـك   چاه  ها، تخلية لجن فاضالب، رستوران

امكان دفع آن را ندارند، فاضالب و لجن و ضايعات كشتارگاهي، مـواد غـذايي فاسـد و فاضـالب     
 كانـال . ها و واحدهاي نظامي است خام برخي كارخانجات، واحدهاي آموزشي، تعدادي از شهرك

سـمت   بـه ) آزادي و شـهرآرا، طرشـت، جاويـدآباد،   (غرب شهر تهـران  در مسير خود از  فيروزآباد
) مال پادگـان جـي  در شـ فيروزآبـاد   لـوار نهـر  وتونل نواب، بزرگراه سـعيدي، ب    (غرب شهر    جنوب

كه تقريباً در جنوب شهر تهران ـ مهرآباد جنوبي   كانال فاضالبتالقي با و پس از  كند حركت مي
 بزرگـراه  و آبـاد،  رنجبر، انبار نفت جواديه، ميدان بهمن، نـازي  - ز مسير شهيد چراغيا قرار داردـ
 شـود و از كنـار روسـتاهاي    اليه جنوب تهـران وارد حـريم جنـوبي شـهر مـي        در منتهي آزادگان
سمت قرچك در شهرسـتان ورامـين و سـپس شـهر وارمـين       بهآباد، نظرآباد  آباد، اسماعيل عظيم

. شـود  به رودخانة شور سرازير مـي كه آبي در آن مانده باشد  رانجام درصورتيشود و س   جاري مي
و سـپس     ) در شـرق تهـران  (سمت بولوار ابوذر  حصار نيز از ميدان شهيد كالهدوز به   كانال سرخه

اله
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هـاي حـريم    شـود و از آنجـا وارد زمـين    اليه جنوب شهر تهران جاري مي ميدان بسيج در منتهي
  ).2شكل (د گرد   جنوبي شهر مي

  
  حصار در شهر تهران هاي فاضالب فيروزآباد و سرخه     مسير كانال. 2شكل 

  

در  1387هـاي مختلـف سـال       شـده در مـاه   هاي گفتـه     يافته در كانال ميزان فاضالب جريان
شده به اين منطقه براي  هاي شهري و صنعتي هدايت   قسمت عمدة فاضالب .آمده است 1جدول 
با توجه به تصرف منابع آب شـرب منطقـه در اثـر    . شوند   هاي كشاورزي مصرف مي   زمينآبياري 

ترين منابع تأمين آب آبيـاري     عنوان اصلي   ها به   آب شدن قنات   شدن يا كم   و خشك   توسعة شهري 
هـاي     هـا و چـاه     ها و مسدودشدن كانال   هاي باالدست قنات   دليل گسترش شهر روي رشته چاه به

و    هاي زيرزمينـي بـا حفـر چـاه و پمپـاژ،         هاي باالي استخراج و استفادة آب   ها و نيز هزينه   قنات
مثـل     (هـاي شـهري      كنندة زمين كشـاورزي در فاضـالب   دليل وجود مواد آلي و مغذي تقويت به

، در ميـان     )مواد آلي و عناصـر شـيميايي مفيـد بـراي گيـاه چـون فسـفر و ازت           چربي و روغن،
بـه همـين دليـل    . هـا بـراي آبيـاري وجـود دارد       كشاورزان اشتياق زيادي به استفاده از اين آب

شان را درخصوص اقـدامات محدودكننـده    كرّات با تحصن و شكايت اعتراض   كشاورزان منطقه به
ها به منطقه    ن آبهاي فشار گوناگون خواستار هدايت بيشتر اي   اند و با استفاده از اهرم كرده  اعالم
     .اند   شده
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  1387هاي مختلف سال    حصار در ماه هاي فيروزآباد و سرخه   يافته در كانال آب جريان فاضالب و پس. 1جدول 

  فيروزآباد  حصارسرخه كانال
  45/4 29/8 فروردين
  95/3 74/7 ارديبهشت
  39/3 22/5 خرداد
  17/3 34/4 تير
  17/3 85/3 مرداد
  15/3 88/3 شهريور
  09/3 9/3 مهر
  44/3 02/5 آبان
  53/3 69/5 آذر
  49/3 92/6 دي
  58/3 83/6 بهمن
  08/4 33/7 اسفند

  54/3 75/7دبي متوسط
  3، مهندسين مشاور يكم،  :منبع

  
  ها   ابعاد و گسترة آلودگي
جنـوبِ خـود   ـ  روي آن قرار گرفته است با نفوذپذيري باال و شيب شـمال بستر آبرفتي كه تهران 

هـاي آلـودة      كنـد و حجـم آب     سـمت جنـوب هـدايت مـي     هاي نفوذي را بـه    ها و فاضالب   هرزآب
هـاي     رو آب ازايـن . حدي است كه فراتر از تأثيرگذاري خودپـااليي زمـين اسـت    شده نيز به تزريق
هـا جريـان      ها و بسـترهاي رودهـا و مسـيل      شوند يا در كانال وارد مي اي كه به داخل زمين آلوده
انداز مشمئزكنندة جريان    چشم. يابند حاصلي جز انتقال آلودگي به حريم جنوبي شهر ندارند مي
هاي زيرزميني گواه روشن ايـن موضـوع      هاي آلوده به جنوب شهر و آلودگي محرز سفره   هاي   آب

وسـيلة     هاي زراعي هميشـگي يـا چنـدين بـار در سـال بـه       شده، زمين العهدر محدودة مط .است
سـطح زيركشـت و       منابع آب كشاورزي روستاهاي منطقه، 2جدول . شوند   ها آبياري مي   فاضالب

   .دهد   محصوالت عمده را نشان مي

اله

)مترمکعب در ثانیه (

8811 
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  آب روستاهاي منطقه   وضعيت منابع . 2جدول 

  روستا
مساحت 

زمين 
  كشاورزي

  )هكتار(
  محصوالت

  منابع آبياري
  قنات  چاه

منابع 
تعداد   غيرمجاز

  )حلقه(
 آبدهي

ليتر در (
 )ثانيه

  تعداد
  )رشته(

 آبدهي
ليتر در (

 )ثانيه

غالت، ذرت،  400  آباد    نجم
فاضالب نهر   157  2  200  8 يونجه

  فيروزآباد

غالت، ذرت،  700  نظرآباد
فاضالب نهر   0  3  -   -  صيفي

  فيروزآباد

غالت، ذرت،  700  آباد   عشق
فاضالب نهر   85  1  -   -  صيفي

  فيروزآباد

غالت، ذرت،  530  چالطرخان
فاضالب نهر   115  1  10  1 يونجه

  فيروزآباد

  1200  خير   ده

گندم، جو،
ذرت، 

سبزيجات، 
 يونجه

تا  55  1  115  6
500  

فاضالب نهر 
  فيروزآباد

  500  آباد   اسماعيل
غالت،

يونجه، ذرت، 
 سبزيجات

فاضالب نهر   7  1  370  19
  فيروزآباد

  900  فيروزآباد
برنج، گندم،
جو، ذرت، 

 يونجه
فاضالب   7  2  154  15

  حصار سرخه

  530  آباد   طالب
گندم، ذرت،

يونجه، 
 سبزيجات

فاضالب   585  5  0  0
  حصار   سرخه

  830  نو قلعه
گندم، ذرت،

يونجه، 
 صيفي

فاضالب   320  2  134  3
  حصار   سرخه

  618  آباد   زمان
گندم، ذرت،

يونجه، 
 سبزيجات

فاضالب   585  5  62  3
  حصار   سرخه

  1389شوراي حفاظت از منابع آب فرمانداري شهرستان ري، : منبع
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هـاي فاضـالب فيروزآبـاد و       هـاي جـاري در كانـال      ميزان عوامل و عناصر آالينده در فاضالب
از آنهـا   2شـده در جـدول    گفتـه هاي كشـاورزي روسـتاهاي      حصار كه براي آبياري زمين   سرخه

  .است 3شرح جدول  شود، به استفاده مي
هاي آالينـدگي در آب كانـال      ، عوامل آالينده و مشخصه3هاي جدول    گيري   با توجه به اندازه

حصار نيز گرچه كمتـر   فيروزآباد در حد بسيار بااليي فراتر از ميزان مجاز است و در كانال سرخه
هـا     ايـن آب . ارد بسيار باالتر از ميزان مجاز براي اسـتفاده در آبيـاري اسـت   است اما در اغلب مو

اند و از  كنندة خاك   همچنين حاوي مقادير زيادي ازت، نيترات، فسفات و آهن هستند كه تقويت
  . آيند شمار مي عناصر كمياب مورد نياز گياه به

   
  حصار در محل ورود به مزرعه و سرخه هاي فيروزآباد    نتايج پايش كيفي آب در كانال. 3جدول 

حد مجاز براي  مقياس  عوامل
  حصار كانال سرخه  كانال فيروزآباد  آبياري

PH  ‐  5/8-6 37/9  87/7  
BODS  Mg/l O2  100 491  68  
COD Mg/l O2  200 790  2/122  
  Mg/l  100 33100  6796 (SS)ذرات معلق 
  Mg/l SO4 500 3120  205 سولفات

  Mg/l N – NO3 - 9  45/2 (NO3)نيترات 
  Mg/l Po4  - 65/13  84/2 (PO4)فسفات 

  Mg/l  - 95/25  86/6  ازت
  g/ lµ  05/0 41  33/1 كادميوم
  g/ lµ  1 140  2/4 سرب
  g/ lµ  3 4/27  8/1  آهن
  5/3  125 ناچيز  g/ lµ جيوه

  g/ lµ  1/0 10  4/0 آرسنيك
  MPN/100cc  1000 000/000/6  000/050/1 كليفرم
  5  35 1 تعداد در ليتر نماتودتخم انگل 

   13، 1387مهندسين مشاور يكم،  :منبع 

اله



  1393تان زمس، 4، شمارة 5دورة    هاي روستايي فصلنامة پژوهش

٩٢٥ 

هاي مناطق مختلف ايـن منطقـه      شده از چاه برداشت    نمونة 33در پژوهشي، آناليز شيميايي 
 در و حومـة پااليشـگاه   از دورتـر  هـايي    چاه به متعلق كه همه نمونه 20آلودگي  نشان داد ميزان

 بـود  مجـاز  حد از نمونه بيشتر 9    آلودگي ميزان   . بود مجاز حد از كمتر  بودند، دست پايين مناطق

 چهـار نمونـه داراي  . تمركـز داشـتند   آبـاد  اسماعيل غربي جنوب و غربي ي   ها بخش در عمدتاً كه

 آبـاد  اسـماعيل  غربـي  بخش در    هاآن مورد از دو   بودند كه  مجاز حد از بيشتر بسيار آلودگي ميزان

    براسـاس نتـايج ايـن پـژوهش،    . متر داشـتند  سانتي چندين ضخامت نفتي به مواد از زيادي حجم
 و زيرزمينـي  ي   هـا  آب كم عمق سازندة آبخوان، مواد خوب نفوذپذيري صنعتي، واحدهاي حضور
شـده   باعـث  كشـاورزي  هاي   زمين در و استفاده از آن فيروزآباد نهر فاضالب وجود از همه تر   مهم

محـدودة   در همگـي  كـه  شده منطقة مطالعه شمال از هايي   در بخش زيرزميني ي   ها آب است كه
 .شوند نفتي به مواد شديد آلودگي دچار دارند، قرار كانال مذكور عبور مسير يا صنعتي واحدهاي

    ،پااليشـگاه  پونـدهاي     ،منطقـه  در موجـود  شـيميايي  و نفتـي  مواد روزميني و زيرزميني مخازن
كننـدة     هدايت ي   ها كانال ازقبيل شهري و انساني منابع منطقه، هاي كارخانه ي صنعتي   ها فاضالب
 هـاي    آب آلودگي عوامل ترين   مهم از فاضالب، از استفاده با    ها زمين و آبياري تهران شهر فاضالب

 شـويي  بآ ذكرشـده،  مـوارد  تمـامي  دركنـار . شـوند  ري قلمـداد مـي   منطقة صـنعتي  زيرزميني

 افـزايش  باعـث  كـه  آيد شمار مي آب زيرزميني به آلودگي طبيعي منابع از نيز سطحي هاي   خاك

  .   )1390    ناصري و همكاران،   (شود  مي زيرزميني آب در ها    آالينده غلظت
 ي   هـا  بخـش  در تركيبـات را  ايـن  بـاالي  تمركـز  آروماتيك، تركيبات غلظت تغييرات بررسي

شدة فاضـالب نهـر    گرفته هاي   نمونه به مربوط نكتة مهم در اين زمينه   . نشان داد جنوبي محدوده
 توانـد     مـي  وضـعيت  اين. بودند نفتي پارامترهاي برخي از بااليي مقادير حاوي كه فيروزآباد است

 فيروزآباد نهر داخل از 1383 سال كه از   ( مشهد ـ ساري لولة بنزين خط مربوط به نشتي دليل به

 منطقه صنعتي و نفتي هاي   شركت و پااليشگاه آب پس شدن اضافه ديگر، ازسوي .باشد   ) گذرد مي

  .    )همان   (باشد  علت بر مزيد تواند مي نهر اين درون به
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 105تـا   40هـا از     هاي كشاورزي منطقه نشان داد كه غلظت سـرب در خـاك     مطالعة خاك
 50با توجه بـه ميـزان حـداكثر اسـتاندارد ايـن مـاده كـه            .استگرم در ليتر متفاوت بوده    ميلي
غلظـت نيكـل در   . هاي منطقه محرز است   گرم بر كيلوگرم خاك است، آلودگي شديد خاك   ميلي
كه ميزان حداكثر استاندارد  شده، درحالي ي  گير   گرم در كيلوگرم خاك اندازه ميلي 96ها تا    خاك
گـرم     ميلي 2ان استاندارد كادميوم در خاك مطابق استاندارد انگلستان حداكثر ميز    .است 50آن 

    .نيـز بـوده اسـت    5/4هاي اين منطقه تا    شدة آن در خاك گيري   در كيلوگرم خاك و مقدار اندازه
گـرم در كيلـوگرم      ميلـي  199و عنصر روي تـا   103هاي منطقه تا    غلظت عنصر سرب در خاك

    )كـادميوم     مـس،     جيوه،    سرب،   (فلزات سنگين     ).109-112همان،    (است     دهگيري ش   خاك اندازه
انـد و   شـده  هاي متمـادي در خـاك تجميـع       بدون اينكه استحاله يابند يا از بين بروند، طي سال

  تواننـد بـه انسـان يـا دام        شوند و از ايـن طريـق مـي      وسيلة غالت و محصوالت ديگر جذب مي به
      .انتقال يابند

هاي سطحي و زيرزميني، روسـتاهاي اطـراف پااليشـگاه تـا شـعاع چنـد          به دليل وجود آب
متأسـفانه  . رسـد    اند و ميزان آلودگي تا چندبرابر حد مجاز نيز مـي  كيلومتري به مواد نفتي آلوده

كشـاورزي نشـر   شوند و آلودگي را در سطح خاك و محصوالت  ها در آبياري استفاده مي   اين آب
در    ) OIL(انجـام گرفـت، ميـزان روغـن      1386اي كـه در خردادمـاه سـال       در مطالعه    .دهند   مي
 95تـا   1MTBEميـزان      گـرم در ليتـر،     ميلي 408تا    هاي زيرزميني مناطق اطراف پااليشگاه    آب

  .    )1386عنداهللا،    (   گيري شد    زهاندا   گرم در ليتر    ميلي 9240تا  CODگرم در ليتر و ميزان    ميلي
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صـورت   است كه امروزه در ايران و برخـي كشـورهاي جهـان بـه     يدار آلي اكسيژن ةماد ،بوتيل اتر ـمتيل ترسيو .1

در  تـرين عـوارض آن     شـايع  ترين و   از مهم زايي   عالوه بر اثر سرطان. شود گسترده در بنزين بدون سرب استفاده مي
گـرم در     ميلـي  14ميزان مجاز آن در آب آشاميدني  .استآلرژي و مشكالت تنفسي  تهوع، سرگيجه، انسان سردرد،

  . ليتر است

اله
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  پيامدها 
گردشـگري روسـتايي       يكي از الگوهاي فضـايي گردشـگري،   :شدن ظرفيت اكوتوريسمي زايل. 1

هاي پيرامون شـهري     زماني كوتاه كه سفر به تفرجگاهـ  است كه در طبقات متوسط و بعد فضايي
، 1386    كـديور و سـقايي،     (رو به گسـترش اسـت       سازد،   پذير مي   ـ را امكان ويژه در پايان هفته   بهـ 

گيرند، روسـتاهايي     گونه از گردشگري مورد توجه قرار مي   كه بيشتر در اين هايي  تفرجگاه). 112
انـد     هستند كه پيرامون شهرها قرار دارند و ازنظر دسترسي در فاصلة متناسبي از شهر واقع شده

گذران بخشي از اوقات فراغت در فضاهاي دلپذير طبيعـي اطـراف   ). 21، 1387    مافي و سقايي،   (
شـهرها نيـاز و بـراي سـاكنان        ويژه سـاكنان كـالن   ايط يادشده براي شهرنشينان و بهشهر با شر

شده كه در حريم شـهري تهـران و در فاصـلة     محدودة مطالعه   . روستاها منبع فوايد متعدد است
شهر تهران و شـهرري قـرار گرفتـه اسـت و ازنظـر دسترسـي نيـز امتيـاز دارد،            كوتاهي از كالن

. توانست ظرفيت اكوتوريسمي بااليي داشته باشد هاي آلودة يادشده مي   ان آبدرصورت نبود جري
زيست آن در اثر تعديات ناشـي از   اين محدوده تا پيش از گسترش تهران و ري و تخريب محيط

    هـا،    هاي كوچك و بزرگي داشت كه بـا آب شـيرين و سـالم قنـات       آبادي    رشد شهرهاي يادشده،
داري بـود و   اقتصاد غالب برپايـة زراعـت و بـاغ   . شدند  رودخانة كن آبياري مي چشمة فيروزآباد و

به كشت محصوالت بومي و مورد     اجتماعات كوچك و بستة روستايي با اقتصاد معيشتي محدود،
انـدازهاي دلپـذير      ها و كشتزارها و چشـم  پرداختند و محيطي سرسبز با باغ استفادة خانوارها مي

انداز پردرختي بود كه براي مثال    هاي وسيع و چشم منطقه داراي باغ. كردند ميطبيعي را عرضه 
  . به آن پرداخته شده است) 1354    نژاد،   صفي   (آباد  در مطالعات مربوط به روستاي طالب
 سـازندهاي . هاي زيرزميني اسـت    باالآمدن سطح سفره    ها،   يكي از پيامدهاي جريان فاضالب

 نفوذناپـذير دربرابـر   سـدي  همچـون  فشـرده  مارن با همراه رسي ي   ها عدسي خصوص به ريزدانه

 منطقـه  در زيرزميني آب ايستابي سطح باالآمدگي باعث و كرده   عمل  زيرزميني ي   ها آب حركت

هاي زيرزميني تا نزديك سطح زمـين     ويژه در آستانة فصل بهار، آب هنگام بارندگي و به. اند   شده
ايـن موضـوع ضـمن آنكـه     . شود كه هر چاله و گودالي مملو از آب آلوده مي طوري   آيند به   باال مي
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مانع جدي در رويش     شود،   ها در اثر تبخير و تجمع نمك در سطح زمين مي   موجب شوري خاك
هـاي سـطحي سـالمِ ناشـي از        همين دليل از زمان قطع جريان آب به. آيد شمار مي درخت نيز به

هـاي منطقـه ازبـين     باغ    ها و جايگزيني انبوه فاضالب در بسترهاي مربوط به آن،   و چشمه رودها
  . شود رفتند و حتي اكنون در كمتر جايي از منطقه درختي ديده مي

زيستي مشمئزكننده است و كمترين نشاني از طبيعـت   محيط    انداز كنوني اين مناطق،   چشم
از كنـار     هاي فاضالب بي هيچ حفاظ و پوششي    كانال. خورد ميچشم ن بخش ديرين در آن به   فرح

و ساكنان درحقيقت محكومـاني هسـتند كـه بايـد تـاوان         گذرند  هاي مسكوني مي مزارع و مكان
اي بـا   قبالً چشـمه » اليمان«براي مثال در محدودة . ي تهران را بپردازند   ها ماند سوءمديريت پس

زدنـي بـود و بـا آبـدهي      علي جريان داشت كه آب آن مثـال  نام چشمهآب بسيار زالل و گوارا به 
نيـز  » اليمـان    آب «قنات ديگري به نام     .ساخت   ليتردرثانيه مزارع را مشروب مي 1200نزديك به

اكنون تمامي اينها خـراب و آلـوده       .ليتردرثانيه آب داشت و دو نهر بزرگ از آن روان بودند 360
ي    هـا  ي بزرگ فاضالب هستند كه انبوهي از انواع زبالـه    ها كشاورزان شاهد نهر اند و درعوض   شده

خـود جلـب    اي را بـه     آنچـه در نگـاه اول توجـه هـر بيننـده     . كنند باالي شهر تهران را حمل مي
هـاي     زبالـه     برخالف انتظار كه آرامش و سرسـبزي و طـراوت محـيط روسـتايي اسـت،         كند،   مي

ـ و بـوي تعفـن    ماندهاي پالستيكي ناپذير ـ ازجمله پس  ماندهاي استحاله پس    محيط،رهاشده در 
 . هاست   ناشي از فاضالب

تـرين     از مهـم  شـهرها    كـالن وسـتاهاي پيرامـون   ر: دگرگوني در ساخت اجتماعي جمعيت. 2
رگ و بـز و حتـي شـهرهاي كوچـك     هاي ديگـر هاي مهاجر از روستا   هاي استقرار جمعيت   كانون

 ،دليل برخورداري از امتياز مجاورت و همزيستي با شـهر بـزرگ   اين روستاها به    .دنآي شمار مي به
    آداب،    انـد و گـويش،   شوند كه هركدام از جايي آمـده   موطن مهاجراني عموماً از طبقات فقير مي
پذيري    جمعيت). 1393    بنياد مسكن انقالب اسالمي،   (رسوم و سبك زندگي خاص خود را دارند 

دودة در محـ . بـرد    روستا از مهاجران، بافـت اجتمـاعي همگـون ديرينـة روسـتاها را از بـين مـي       
همـراه   بودن شرايط اكولوژيكي و بهداشتي براي سكونت به شده در اين پژوهش، نامطلوب مطالعه

اله
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ـ  ـ  كه وضعيت مادي ساكنان اصلي روستا را بهبود بخشـيده  باالرفتن ارزش ملك و درآمد اراضي 
در روسـتاهاي مجـاور پااليشـگاه در سـال     . كوچي اكثريت جمعيت بومي شده است موجب برون

جايي    هاي نفتي، اعتباري براي پرداخت خسارت و جابه   شدن وضع آلودگي دنبال بحراني هب 1386
در داخـل  . ساكنان در نظر گرفته شد كه با انتقال چند خانوار، عمالً اتباع بيگانه جايگزين شدند

هـايي از اتبـاع      آبـاد خـانواده     سلمبر و عظيم    آباد، اسماعيل    خير،   و حواشي برخي روستاها چون ده
هايي در اطراف روستاها    برخي از اين خانوارها در كپرها و زاغه. پاكستاني و افغاني سكونت دارند

هاي عفوني و مسري متأثر از    برند و بيماري   سر مي در شرايط بسيار نامساعد بهداشتي و رفاهي به
مـورد   25تـا   20 روز بـين هـر   مركـز بهداشـت فيروزآبـاد   . نبود بهداشت ميان آنها شـيوع دارد 

ماالريا، سل و هاي شايعي چون    بيماري    كننده از اتباع بيگانة ساكن در منطقه دارد كه به   مراجعه
آب  بـه كننـد و   در محـيط بـاز و آلـوده زنـدگي مـي     اينكـه  دليل  به اينان. مبتال هستندسرخك 

و وبـا و اسـهال خـوني مبـتال     ي انگلي و كيسـت انگـل      ها به بيماري دسترسي ندارند،بهداشتي 
 شوند مي وسـيلة كودكـان    هاي فاضالب بـه    شدني از داخل كانال ماندهاي بازيافت آوري پس   جمع.

  .هاي خطرناك قرار داده است   اتباع پاكستاني و افغاني آنان را در معرض بيماري
زمين كه به شور هاي زيرزميني تا نزديك سطح    هاي آب   باالآمدن سفره: تغيير نوع كشت. 3

ها انجاميده است، استعداد طبيعي زمين را براي توليد بسياري از محصوالت    بودن زمين و نمناك
شدند، از بين بـرده     چغندر و پياز كه ديرزماني در منطقه كاشت مي    نظير محصوالت باغي، پنبه،

دليل تأثيرپذيري از  به جات   هاي اخير از كشت محصوالتي چون سبزيجات و صيفي   در سال. است
ها ازنظر عناصر و مـواد مـورد نيـاز       از سوي ديگر فاضالب. شود آلودگي آب و خاك جلوگيري مي

نشـان   3هـاي جـدول      طوركـه داده    همـان . شوند گياهان غني هستند و موجب تقويت خاك مي
گـرم در     ميلـي  26حدود ميزان ازت تا    هاي ورودي به مزارع    دادند، در فاضالب مخلوط با هرزآب

. گيري شده اسـت    گرم در ليتر اندازه   ميلي 4/27گرم در ليتر، و آهن تا  ميلي 5/18فسفر تا     ليتر،
هـا كـه اسـتفاده از آن بـه تقويـت خـاك          وفور عناصر و موادغذايي مورد نياز گيـاه در فاضـالب  

هاي پرقوت نياز دارد، مساعد    ه خاكزمينه را براي كشت محصوالتي چون ذرت كه ب    انجامد،   مي
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در يـك سـال زراعـي فـراهم        بودن زمين، امكـان برداشـت چنـد محصـول را      پرقوت. كرده است
غالـب  . هـا باشـد     سازد بدون آنكه نيازي به استفاده از كودهاي شيميايي براي تقويـت زمـين     مي

كـه     اي گونـه  بازده توليد نيز باالسـت، بـه  روند و    بيش از يك بار به زيركشت مي   ها در سال    زمين
تـن در هكتـار    70تـا   60اي    تـن در هكتـار و ذرت علوفـه    10تا  8ميانگين عملكرد گندم بين 

  ). 1393مديريت كشاورزي شهرستان ري،    (دست آمده است    به
درخصوص تعيين  1390نتايج پژوهشي در سال  :آلودگي گياهان و محصوالت كشاورزي. 4
شـود بـا      شده در دو منطقه از اطراف ري كه ادعا مي ان فلزات سنگين در سبزيجات برداشتميز

طـور   در يك كيلوگرم نعنـاع بـه     نشان داد كه ميزان سرب و كادميوم     شوند، آبياري نمي    فاضالب
و    ميزان سرب     .گرم باالتر از حد مجاز است   ميلي 1/0در هر دو    گرم بوده كه    ميلي 11/0متوسط 

 4/0گرم در كيلوگرم بوده كه در مـورد سـرب      ميلي 15/0   و  14/0ترتيب برابر  به   كادميوم در تره 
و كادميوم در    ميزان سرب . باالتر از حد مجاز و در مورد كادميوم درست در مرز مجاز بوده است

راد و    گيويـان    (زان مجـاز اسـت   تـر از ميـ     گرم بوده كه در هـردو پـايين   ميلي 16/0و  11/0كاهو 
  ).42، 1390    همكاران،

شده با فاضالب  در بوتة ذرت آبياري فلزات سنگين مقدار تجمعمطالعة ديگري نشان داد كه 
بر همين اسـاس  . بوده استشده با آب چاه  برابر بوتة ذرت آبياري 1/5حدود و  ppm4/13برابر 

در . بـوده اسـت  گياه بوتة ذرت بيش از حـد مجـاز   در    اصر نعتجمع باقي    ، غير از منگنز و روي به
م بـيش از حـد   ومنگنز و كادمي و، روي كمتر از حد مجازو  سرب كروم، دانة ذرت مقادير نيكل،

و  خير اندام هوايي در ده م دروتجمع كادمي ،فاضالب باشده  در بوتة ذرت آبياري .بوده استمجاز 
مقـادير  . اسـت  بـوده  تعليـف دام  باالتر از حـد آباد    خير و صالح   ده در ريشهدر دانه و و  آباد، طالب

و بـوده   بوتة ذرت در هر سه منطقه بسيار باالتر از حد مجاز   انتقال فلزات سنگين به اندام هوايي 
شـده در   گيـري  با مقدار استاندارد انتقال بين فلزات اندازه را مقدار انتقال سرب باالترين اختالف

در گياه يونجه تجمع فلزات سنگين درمجمـوع در چـين اول بيشـتر از     .شته استدامنطقه  سه
آبـاد و   سرب در طالـب  و كروم نيكل، جز به(مقدار تجمع فلزات سنگين  چين دوم مشاهده شد و

اله
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برابـر   4تـا   2 شـده بـا فاضـالب    در برداشت اول گياه يونجة آبيـاري     )خير م و روي در دهوكادمي
منگنز و روي در چين  ةيافت معجت مقدار ،در آبياري با فاضالب .با آب چاه بود يافته مقادير تجمع

تر از حد مجاز ولي مقدار نيكل و سـرب   اول و دوم و كادميم در چين دوم برداشت يونجه، پايين
در . بـود م در چين اول بيش از مقادير طبيعي و مجاز گيـاه  وو كروم در چين اول و دوم و كادمي

خيـر بـيش از حـد مجـاز تعليـف دام       آبـاد و ده  در طالب    موكادمي ،شده با فاضالب يونجة آبياري
  .)1387    عليزاده و همكاران،(گيري شد    اندازه
هاي كشاورزي پس از    زمين    ،)اي   بخصوص ذرت علوفه   (جداي از كشت علوفه : آلودگي دام. 5

دليل قرارگرفتن  ماندهاي زراعي به پس. شوند هاي دام استفاده مي   برداشت براي چرا و تعليف گله
هـا و     اشياي آلودة برجا مانده در مزارع يـا در گوشـه و كنـار كانـال    . اند   آلوده       در معرض فاضالب،

ها نوشـانده     در جايي است كه فاضالب آلوده به دام   مشكل حادتر . شوند نهرها نيز خوراك دام مي
شـوند و انـواع    هـاي دامـي مـي    موجب سـرايت آلـودگي بـه فـرآورده     آب و غذاي آلوده. شود   مي

هاي حاصل از    توانند با مصرف فرآورده   آورند كه مي   وجود مي ها را در بدن دام به   ها و انگل   كيست
ي    هـا  دامي از علوفه و غذاي آلوده تغذيـه كنـد، بيمـاري   كه    درصورتي .دام به انسان منتقل شوند

چراي دام در اين مزارع يا در امتداد نهرهـا و مجـاري   . شوند مي به انسان منتقل راحتي   بهانگلي 
    ماندها و گياهـان كـامالً آلـوده،    هاي آلوده به دام و تغذية دام از پس   نوشاندن اين آب    انتقال آب،

لبنيات يا گوشت تواند ازطريق مصرف    دهد و اين آلودگي مي ها را در معرض آلودگي قرار مي   دام   
هـا و     هاي زراعي و در حاشية كانال   چراي دام در زمين    .هاي دامي به انسان انتقال يابد و فرآورده

آلـودگي ناشـي از       .خـورد    چشم مـي  جا به ها بسيار متداول است و در همه   آب   نهرهاي انتقال پس
ا محصوالت آغشته بـا فلـزات سـنگين و    هاي شهري متقابالً با عرضة دام آلوده ي   هدايت فاضالب

  .گردد   مواد آاليندة ديگر به شهر بازمي
    هـاي آب    سـفره    زارها يكي از پيامدهاي نامطلوب باالآمدن    گسترش ني: زارها   گسترش ني. 6

هـاي   زمـين  .شـود  هـا و نهرهـا مشـاهده مـي       ويژه در امتداد كانـال    جا به   زيرزميني است كه همه
گرچـه بـا      . زارها قرار دارند   ها در معرض تهديد گسترش ني   ها و جوي   زي در حاشية كانالكشاور
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هاي زيرزميني با اين پديده مبـارزه شـده اسـت، امـا هنـوز هـم          عمليات زهكشي و تخلية سفره
زار    هاي كشـاورزي را نـي     هكتار از زمين 300حدود  1360در دهة     .زارها وسعت زيادي دارند   ني

هـا صـورت      با اينكه در برخي نقاط حفر چاه و تخليـة آب ). 51، 1369    رهنمايي،(فرا گرفته بود 
هـا و     هاي آلودة زيرزميني در چاله   تجمع آب    هاي سرد و باراني،   ويژه در ماه   گرفته، با اين حال به

مهـار گسـترش ايـن گياهـان و نيـز      ها و    دنبال كشت مداوم زمين به. خورد چشم مي ها به   گودال
هاي گرم و زمان رشد و نمو گياه، اكنون    ها در ماه   نسبي سفره    هاي زيرزميني و افت   استخراج آب
ها و نهرهاي خاكي و در طول برخـي     زارها كاسته شده اما هنوز هم در امتداد كانال   از وسعت ني

      . هاي دسترسي وجود دارند   ها و راه   جاده
    پرتوزوئر،    ويروس،    زا مانند باكتري،   هاي شهري حاوي طيف وسيعي از عوامل بيماري   فاضالب

هـا بـراي      كه از اين آب هنگامي    .و نيز بسياري از مواد شيميايي خطرناك هستند       كرم، تخم انگل
خطرِ     گيرند و   خطر قرار ميدر مرحلة نخست كارگران مزارع در معرض     شود، آبياري استفاده مي

هـاي     مواد بازيـافتني چـون قـوطي       ها،   بيشتر متوجه افراد فقيري است كه با كندوكاو در اين آب
  . معاش خويش را تأمين كنند    كنند تا با فروش آن،   آوري مي   پالستيكي و فلزي را جمع

  
  گيري   نتيجه

هـا در كنـار رشـد شـهرها و صـنايع و         سـالي    تـداوم خشـك  آب ايران، با    در مملكت خشك و كم
اند، وضـعيت منـابع آبـي تـا حـد         باالرفتن مصرف سرانه كه نياز به آب را افزايش روزافزون داده

هر     طرز گريزناپذيري   دنبال نيازهاي فزايندة شهرها و صنايع به آب، به به. است    بحران پيش رفته
ها در    اورزي به مصارف شهري اختصاص يافته و حجم بيشتري از آبهاي كش   سال بخشي از آب

هـا، حاصـل نهـايي مصـرف        ها و هرزآب   روزافزون فاضالب   توليد . اند   شهرها و صنايع مصرف شده
  .وسيلة شهرها و صنايع است   فزايندة آب به

هـاي     ود، بايـد بـه آب  شـ    تر و بحران آب شديدتر مي   در شرايطي كه نياز به آب هر سال مبرم
عنوان منبع و ثروت نگريست و بـيش از آنكـه بـه فكـر دفـع و خالصـي از        ها به   آلوده و فاضالب

اله
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. ها و استفادة مجـدد از آنهـا انديشـيد      قطرة اين آب   آوري قطره   آلودگي آنها بود، بايستي به جمع
ور مـا بـا بحـران و كمبـود آب     اندازة كش حتي آنهايي كه به اين موضوع در كشورهاي پيشرفته ـ 

اياالت متحد امريكا تـا   براي مثال در. ها قبل مورد توجه قرار گرفته است   رو نيستندـ از سال   روبه
 ميليـون  52/1و  67/1معـادل     ترتيب در هر سال  در دو ايالت كاليفرنيا و فلوريدا به 1980سال 

درصـد در آبيـاري    59فرنيـا  يكال در مقـدار  اين از كه شد   مي توليد شده تصفيه آب پس مترمكعب
. شـد  درصد در آبياري استفاده مي 21 فلوريدا در محصوالت كشاورزي و فضاي سبز كشاورزي و

شـدند     شده آبيـاري مـي     هزار هكتار زمين با فاضالب تصفيه88هر سال  1997در آلمان تا سال 
  ).112، 1389ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور،    معاونت برنامه   (

هاي شـهري و اسـتفاده از آنهـا در مصـارف        ها و فاضالب   آوري هرزآب   ترين راه، جمع   منطقي
هـاي كشـاورزي بـراي كاشـت محصـوالتي كـه          آبيـاري زمـين  . مجازي جز مصارف شرب اسـت 

ر شـما  ها پس از تصفيه مخاطرات بهداشتي درپي نداشته باشند، بهترين گزينة ممكن بـه    آب   اين
نحـو صـحيح انجـام و مـديريت شـود، جـدا از رهـايي           كـه بـه   چنين اقـدامي درصـورتي  . آيد مي

هاي آلودة حاصل از شهرها و    ها و آب   هاي پيراموني شهرها از مخاطرات جريان فاضالب   سكونتگاه
 تواند به افزايش توليد محصوالت كشاورزي و ايجاد اشتغال مولد در بخش كشـاورزي    صنايع، مي

در اين زمينه در تهران از گذشته تا كنون اقـداماتي انجـام شـده يـا در جريـان      . نيز منجر گردد
كننـدة كنـوني      بخشـيدن بـه آن، رونـد تهديـد     گـرفتن و سـرعت     رود با شـتاب    است كه اميد مي

هـاي     يكـي از ايـن اقـدامات كـه درخصـوص فاضـالب      . زيست حريم شـهر برطـرف شـود    محيط
خانـة     طـرح احـداث تصـفيه       وب تهران انجام شده و در دسـت تكميـل اسـت،   شده به جن هدايت

از آن     1387بـا انجـام مرحلـة نخسـت ايـن طـرح كـه در مهرمـاه         . جنوب تهران است   فاضالب 
تـن لجـن بـراي كـود      300ب بـراي بخـش كشـاورزي و    آ مترمكعب پس 330    برداري شد،   بهره
با استفاده از گـاز حاصـل از   نيز واحد نيروگاه توليد برق  4 و شود هاي كشاورزي توليد مي زمين

  . ندنك مين ميأخانه را ت بخش عمدة برق مورد نياز اين تصفيه ،فعل و انفعاالت شيميايي فاضالب
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يـابي و طراحـي در اجـراي       رعايت تمامي اصول مكان   كارگيري فناوري تصفيه با    درصورت به
شكل بهينه و در مسير اهداف يادشده استفاده كرد و ضمن حفـظ   آب بهتوان از منابع    مي    طرح،

توسـعة شـهري را بـر بسـتري         انداز طبيعي روسـتاهاي حـريم،     ظرفيت توليد كشاورزي و چشم
  . متوازن و پايدار بنا نهاد
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