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  بررسي و تحليل كلي مسائل ويژه حاد زيست محيطي   -

تلف منطقه، نارسايي و پيامدهاي معرفي نحوه جمع آوري فاضالب در بخشهاي مخ -

  نامطلوب  آن 

  انواع فاضالب  -

ميزان فاضالب صنعتي يا پساب ايجاد شده از توليدات صنعتي در منطقه قابل توجه نبوده و 

شـناخت واحـدهاي    "كنـد گـزارش   نسبت به كل فاضالبهاي توليدي نقـش چنـداني ايفـا نمـي    

واحـد   36عتي مستقر در منطقه دو را تعداد واحدهاي صن 1375سال  –صنعتي شهر تهران 

درصد كل واحدهاي صنعتي مناطق بيستگانه شهر تهران عنوان كـرده اسـت . و    26/1يعني 

نظر به اينكه طي سالهاي اخير تعدادي از اين واحدها نيـز بـه خـارج از شـهر تهـران انتقـال       

  اند، از تعداد و نقش آنها كاسته شده است.  يافته

  ب روشهاي دفع فاضال  -

مجموعه كامل انواع شيوه هاي دفع فاضالب شامل: چاههاي جذبي، جوي خيابانها، مسـيلها،  

  گيرد.  قنوات، سپتيك تانكها، شبكه گردآوري فاضالب، در منطقه دو مورد استفاده قرار مي

چاههاي جذبي و جوي خيابانها و كانابها مثل خيابان زنجـان اصـلي تـرين حجـم فاضـالب      

  كنند. خانگي و آبهاي سطحي را جمع آوري و هدايت مي منطقه شامل فاظالب

مسيلهاي طبيعي و انسان ساخت موجود نيز در كنار قنوات قديمي كار جمع آوري و هدايت 

بخش ديگري از فاضالب را در منطقه بعهده دارند كه شـامل مسـيل فرحـزاد، مسـيل كـوي      

برگردان غـرب كـه مجموعـه    مطهري (به موازات اتوبان شيخ فضل اهللا نوري)، دركه و سيل 

  شوند.  فاضالب جاري در اين مسيلها تا رودخانه كن هدايت مي
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انتقال آبهاي سطحي ناشي از بارندگي از وظايف اصلي مسيلهاي فوق بوده در حاليكـه كـار   

گـردد   هدايت قسمتهايي از فاضالبهاي شهري در مناطقي كه دفع فاضالب دچار مشـكل مـي  

  ده اين مسيلها قرار گرفته است. نيز بصورت غير مجاز به عه

سپتيك تانكها و تصفيه خانـه هـاي كوچـك در تعـداد زيـادي از سـاختمانهاي بلنـد مرتبـه،         

هاي مسكوني و شهرك هايي كه در منطقه دو احداث گرديده، كار گـرد آوري و دفـع    مجتمع

  فاضالب را بعهده دارند. 

سـاير شـيوه هـاي دفـع فاضـالب نيـز       البته در برخي از اين شركتها از چاههاي جذبي و يا 

  شود. استفاده مي

  كند.  شهرك فرهنگيان از يكصد چاه جذبي جهت فاضالب استفاده مي

شهرك پاس عليرغم داشتن تصفيه خانه فاضالب، به دليل از كار افتادن و خرابـي سيسـتم،   

عمالً فاضالب خود را بـه مسـيل موجـود در غـرب بزرگـراه شـيخ فضـل اهللا (مسـيل كـوي          

  كند.  هري) هدايت ميمط

بخشي از فاضالب شهرك قدس به علت شكستگي حاصله در لوله گذاريهاي زيرزميني، قبل 

از رسيده به تصفيه خانه شهرك قدس، در شمال بزرگراه همت به مسيل كوي مطهري وارد 

  گردد.  مي

م ساخته شده در اراضي بستر رودخانه دركه، عليرغ 3و2و1مجتمع هاي آتي ساز و سامان 

داشتن تصفيه خانه و سپتيك تانك با عملكرد ناقص آنهـا، بـا مشـكل دفـع فاضـالب مواجـه       

باشـد . بـه گفتـه كارشـناس اداره آب و فاضـالب، شـهرداري بخشـي از آب حاصـل از          مي

  دهد.  فاضالبهاي نيمه تصفيه شده آنرا جهت آبياري فضاي سبز مورد استفاده قرار مي
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غربي ترين نقاط تا شرقي تـرين آن، شـهركهاي متعـددي     در نواحي شمال بزرگراه اوين از

ساخته شده است كه روشهاي دفع فاضالب آنها چاههاي جذبي يـا سـپتيك تانكهـا هسـتند.     

هيچكدام از اين روشها نتوانسته اند پاسخگوي نياز اهالي باشند. مثالُ شهرك تامين اجتماعي 

كند. و يا نشتي فاضالب  اد وارد ميعمالً فاضالب خود را به دره حسنك در شمال دره فرحز

شهرك مخابرات در اراضي پايين دسـت بـه سـطح زمـين راه پيـدا كـرده و محـيط اطـراف         

  فروشگاه شهروند را نمناك كرده است. 

كوي فراز، كيهان، پليس نيز از شهركهايي هستند كه مسائل مشابه شهركهاي ياد شده دارند 

  شود.  ودن به سپتيك تانك وارد رودخانه دركه ميفاضالب زندان اوين نيز با وجود مجهز ب

شبكه گرد آوري فاضالب در كوي نصر و شهرآرا وشهرك قـدس بـه عنـوان مـدرن تـرين      

سيستم دفع فاضالب از زمان تاسيس شهركهاي مزبور احداث گرديده و مورد بهره برداري 

  قرار دارد. 

   جمعيت فعلي تحت پوشش شبكه گرد آوري فاضالب در منطقه: -

نفر تعيـين گرديـده اسـت. بـا      542000بالغ بر  1380جمعيت منطقه بر اساس بر آورد سال 

توجه به جمعيت تحت پوشش شبكه گردآوري فاضالب شهرك قدس، كوي نصر و شهر آرا 

ر صد اهالي منطقه از روش دفع فاضـالب بـه كمـك     23نفر است،  125000كه جمعاً بالغ بر 

مانده بطور عمده از روشهاي سنتي يعني چاههاي جـذبي  درصد باقي 77شبكه گرد آوري و 

  نمايند.  و روشهاي جذبي كنترل شده يعني سپتيك تانكها و حمل فاضالب استفاده مي
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  بر آورد حجم فاضالب توليد شده   -

بدليل عدم انطباق مناطق شهرداري و شـركت آب و فاضـالب، آمـار دقيقـي از مصـرف آب      

كـه   80آيد. ولي بـا توجـه بـه بـرآورد جمعيـت در سـال        يمشتركين در منطقه دو بدست نم

نفر ميداند و با اعمال ميانگين سرانه مصرف آب در شـهر تهـران    542000جمعيت را حدود 

 140000ليتر اعالم شده است . فاضالب توليد شده در منطقه روزانه حـدود   323كه روزانه 

خـانگي، اداري، خـدماتي،    شـود. ايـن ميـزان شـامل پسـاب هـاي       منر مكعب تخمين زده مـي 

  گيرد.  باشد و فاضالبهاي سطحي و آبياري فضاهاي سبز را در بر نمي كارگاهي مي

  پيامدها و مشكالت ناشي از دفع فاضالب با روشهاي فعلي  -

طبق استاندارهاي بين المللي شهري كه داراي شبكه جمع آوري . انتقال و تصـفيه فاضـالب   

  گنجد و تهران چنين است.  ينم» شهر سالم«نيست در تعريف 

در منطقه دو نيز بدون در نظر گرفتن پسـابهاي ناشـي از آبيـاري فضـاهاي سـبز و آبهـاي       

ليتـر آن   200شود كه رقمي كمتر از  ليتر فاضالب توليد مي 1600سطحي در هر ثانيه حدود 

 در تصفيه خانه شهرك غرب مورد تصفيه قرار گرفتـه و بقيـه بـدون هـر اسـتفاده اي دفـع      

ليتـر در ثانيـه    25000اگر طرح تصفيه خانه هاي تهران بطور كامـل اجـرا شـود    « گردد.  مي

آيد كـه بـراي      رود در جنوب تهران بدست مي پساب بهداشتي فاضالب كه هم اكنون هدر مي

ميليون  5/10ليتر در ثانيه براي  25000مصارف كشاورزي فوق العاده موثر و مفيد است . (

كند و اين برابـر بـا    از تخريب فاجعه بار محيط زيست نيز جلوگيري ميجمعيت) ضمن آنكه 

  ساخت دو سد در جنوب تهران است. ( به نقل از شركت فاضالب تهران).
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تمامي شيوه هاي موجود دفع فاضالب در منطقه منجربه ايجاد آلودگيهاي وسيع و گسترده 

  خواهد شد. شود كه در زير به مختصري از هر يك اشاره  زيست محيطي مي

  سيستم چاههاي جذبي و سپتيك تانكها -1

در صد از فاضالبهاي خانگي توليد شده در منطقـه بـه وسـيله چاههـاي جـذبي و       80حدود 

شوند و با توجه به عملكرد بسيار ناقص سپتيك ها و حتـي برخـي از    سپتيك تانكها دفع مي

الب بـه اليـه هـاي    تصفيه خانه هاي محدود و كوچك در منطقه بايد گفت بخش عمـده فاضـ  

  گردند كه پيامدهاي زير را در پي دارد.  داخلي زمين هدايت مي

  آلودگي آبهاي زيرزميني و قنوات 

  با استمرار تخليه فاضالبهاي شهري و صنعتي به اين منابع غلظت مواد و عناصري 

چون ازت، دتر جنت ها (پاك كننده ها) فلـزات سـنگين نظيـر مـس، سـرب، روي، كـادميوم،       

ينك در آن رو به افزايش است. غلظت اين مواد مصرف آبهاي زيرزميني را جهت شرب ارس

محدود نموده است. كاهش قدرت خود پااليي رسوبات آبرفتي دشـت تهـران ، عـدم رعايـت     

حرائم ضروري بين كف چاههاي جـذبي تـا سـطح آزاد آبهـاي زيرزمينـي ، ورود مسـتقيم       

هت دفع معضل فاضالبهاي خانگي كه توسط چـاه  فاضالب به قنوات داير بعنوان راه حلي ج

شـوند آبهـاي    كن هاي محلي صورت ميگيرد و يا ساخت و ساز در حريم قنوات باعـث مـي  

زيرزميني و قنوات بوسيله فاضالبها بشدت آلوده شدند. خطر ريزش ساختمانهايي كه حريم 

  باشد.  ن مشكلي ميرا رعايت نكرده اند و ريزش ديواره هاي قنوات از پيامدهاي ثانوي چني
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  باال آمدن سطح آبهاي زيرزميني 

متر مكعب فاضالب به داخل زمين در تهران باعث باال آمدن آبهـاي   2000000ورود روزانه 

زيرزميني شده و نظم طبيعي اليه هاي خاك را بهم ريخته و سبب لغزنده شـدن اليهـا هـاي    

قش زهكش را براي فاضالبها ايفـا  گردد . از طرفي در اين شرايط قنوات ن زيرزمين خاك مي

  باشد.  نمايند و اين خود يكي از داليل آلودگي قنوات مي مي

  آلودگي محيط زيست شهري 

در بخشهاي شمال منطقه كه ساختار زمين سنگي است بدليل جاذب نبودن خاك، فاضـالبها  

آبهـاي  به سطح زمين راه يافته، پس از آلوده كردن اراضي پايين دسـت بـه همـراه جريـان     

سطحي وارد جويها، نهرها، كانالها شده و نهايتاً همراه با آب رودخانه هاي فرحزاد و دركـه  

و آبهاي سطحي ديگر به مسيل برگردان غرب وارد شده و به همراه نهر فيروزآباد خـود را  

  رسانند.  به اراضي كشاورزي جنوب تهران مي

ه داخـل زمـين و يـا مسـيلها و     اما در خصوص سپتيك تانكهـا و نشـت فاضـالب از آنهـا بـ     

رودخانه هاي فرحزاد و دركه و همچنـين تخليـه غيـر مجـاز آنهـا در جويهـا و نهرهـا و در        

  باشد.  فضاهاي باز شهري بايد گفت كه شدت اين آلوده سازي بسيار گسترده مي

  كاهش مقاومت اليه هاي زمين 

ع سنتي فاضـالبها كـاهش   به دليل حفاريهاي متعدد جهت چاههاي جذبي، از ديگر خطرات دف

ساختمان بلند مرتبه و تعدا بسيار زيادي  600مقاومت اليه هاي زمين مي باشد وقتي وجود 

طبقه و عدم اطالع از وضع اليه هاي زيرين زمـين را در نظـر بگيـريم، خطـر      5ساختمانهاي 

  بالقوه اي را كه در صورت وقوع زمين لرزه بشدت افزايش خواهد يافت، دريافته ايم.
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  شبكه موجود گردآوري فاضالب در منطقه  -2

ليتر در ثانيه  200فاضالب گرد آوري در شهرك قدس در تصفيه خانه اين شهرك با ظرفيت 

گيرد. در حاليكه امكانات فني تصفيه كامل در اين تصفيه خانه موجـود   مورد تصفيه قرار مي

گيرد. بخشي  انجام نميباشد ولي مرحله آخر تصفيه يعني تصفيه شني و ميكروب زدايي  مي

از پساب حاصله به مصرف آبياري فضاي سبز تصـفيه خانـه ميرسـد و قسـمت اعظـم آن      

شود و در ايـن كانـال بـا     بدون استفاده وارد كانال مسيل مطهري در جنوب تصفيه خانه مي

فاضالبهاي تصفيه نشده جاري از شمال و شهركهاي جنوبي تصفيه خانه مخلـوط گشـته و   

  مسيل سيل برگردان غرب ميريزد. در ادامه به 

آبياري فضاهاي سبز باپسابي كه چندان بر سـالمتش اطمينـان نيسـت از خطـرات آلـودگي      

  آيد.  محيطي بحساب مي

در ضمن خشك كردن لجن نهايي حاصل از تصفيه با شيوه پهن كردن در بسترهاي خـاكي  

قابـل قبـول    موجود در محوطه مركز تصـفيه خانـه شـهرك قـدس از جملـه روشـهاي غيـر       

شود.باين ترتيب انواع عوامل بيماري زا در محيط  باشد كه در حال حاضر بكار گرفته مي مي

  كنند.  باز فرصت انتشار پيدا مي

فاضالب گردآوري شـده از شـهر آرا وكـوي نصـر كـه بـدون تصـفيه در مسـير كانالهـاي          

يابـان آزادي  سرپوشيده قلقلي حركت كرده و پس از طـي خيابـان حبيـب الـه، در جنـوب خ     

  باشد.  رود نيز از ديگر عوامل آلوده كننده محيط شهري مي بسمت نهر فيروز آبادي مي
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ضمناً پساب گرد آوري شده در شهرك اكباتان پس از عبور از تصفيه خانه از طريق جنوب 

جاده مخصوص كرج به سمت ميدان و خيابان آزادي هدايت شده و نهايتاً در تقاطع با كانال 

  نمايد.  ه سمت فيروز آباد طي مسير ميقلقلي ب

نيـز جهـت    3و2و1استفاده از فاضالبهاي نيمه تصفيه شده مجتمع هاي آتي ساز و سـامان  

آبياري فضاهاي سبز حاشيه چمران وبخشي از باغات حاشيه رودخانه دركـه از مشـكالت   

  رود. جدي زيست محيطي است كه كنترل آنها امري حياتي بشمار مي

  حي فاضالبهاي سط -3

در واقع وجود زمينه هاي گسترده آلودگي موجود در سطح شهرها باعث شده كه اين معنـا  

بجاي آبهـاي سـطحي مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد. آبهـايي كـه بنـا بـه گفتـه رئـيس كميتـه              

درصـد   80سازماندهي ستاد ناحيه سبز تهران بر اساس آزمايش هـاي صـورت گرفتـه تـا     

وسط فاضالب خانه ها، كارگاهها، حتي مجتمع هاي صـنعتي  آلوده و خطرناك اند. اين آبها ت

گردد. تاثيرات سوء زيست محيطي اين فاضالبها در داخل منطقه در حـد   و تجاري آلوده مي

آلودگي هوا، آب و خاك و كل محيط شهري تجلي مي يابد و از آنجا كـه تمـامي آنهـا بعلـت     

د انواع ميكروبها و ويروسها را رس شيب طبيعي تهران با اراضي جنوبي و كشاورزي آن مي

سازد. نتيجه آزمايش هاي بعمل آمده از سبزيجات  به چرخه غذايي و محيط زيست وارد مي

و صيفي جات جنوب تهـران توسـط انسـيتو پاسـتور نمايـانگر آلودگيهـاي شـديد انگلـي و         

  ميكروبي در آنها است. 

  مخلوط شدن فاضالب هاي  كارگاهها با فاضالب خانگي  -4
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گر معضالت جدي در رابطه با فاضالب، عدم تفكيك فاضالبهاي صنعتي است كـه گـاه   از دي

آغشته به مواد شيميايي و يا عناصر و فلزاتي است كه در حدود غير مجاز و خطرناك اعالم 

شوند. تفكيك كليه فاضالبهاي صنعتي بطوري كه بتواند جداگانـه حمـل و دفـع گـردد از      مي

  رود.  زيست محيطي شهر تهران بشمار ميمهمترين و عاجل ترين مسائل 

نقشه فازبندي طـرح جـامع فاضـالب تهـران در منطقـه دو بعـد از آخـرين تغييـرات (نقشـه          

  باشد: ) به شرح زير ضميمه مي 30010120102

  ميليمتر، فاضالب  250-800كيلومتر لوله به قطهاي  160با  2و1محدوده   •

  هرك قدس هدايت خواهد كرد.منطقه را پس از جمع آوري به تصفيه خانه ش  •

) در عمليات اجرايي مربوط بـه خطـوط انتقـال بـه     2در اين رابطه بخش شرقي (محدوده 

باشـد. در   تصفيه خانه شهرك قدس با مشكالتي مواجه گرديده كه در دست بررسي مـي 

نفر تحت پوشش اين بخـش از شـبكه    160000تعداد  1385پايان اجراي اين فاز در سال 

  واهند آمد.فاضالب در خ

كه همان محدوده قديمي شبكه گرد آوري و تصفيه فاضالب شهرك قدس  3محدوده   •

  است و هم اكنون در حال بهره برداري است. 

مربـوط بـه شـبكه گـرد آوري و دفـع فاضـالب كـوي نصـر و شـهر آرا           4محدوده   •

  باشد و  مي

  واهدگرفت. طرح جامع فاضالب مورد مطالعه و طراحي قرار خ 3در فاز  5محدوده   •

در صورت عدم تاخير در برنامه زمان بندي شده طـرح ، تمـامي منطقـه دو تـا پايـان سـال       

 .ميالدي از شبكه گرد آوري و دفع فاضالب بهره مند خواهد شد 2017
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  دفع فاضالب و امكانات منطقه  -

تصفيه خانه شهرك غرب و استفاده از فاضالب تصـفيه شـده : طبـق نظـر كارشناسـان       -1

گيـرد، ضـد    فاضالب، آخرين عملياتي كه در تصفيه خانه به روي فاضالب انجام مـي  شركت

  باشد.  عفوني كردن جهت نابود سازي ميكروبهاي بيماري زاي موجود در آن مي

عمل گندزدايي پساب به كمك گاز ازن، كلر و يا اشعه ماوراي بنفش انجام ميگيرد. بعد از اين 

اب خروجـي از تصـفيه خانـه جهـت مصـارف كشـاورزي،       توان از پس مرحله با اطمينان مي

  آبياري فضاي سبز و صنعت استفاده نمود.

پساب در تصفيه خانه شهرك غرب انجام در بخشهاي قبلي اشاره گرديد كه گندزدايي 

نميگيرد، اما بر اساس اظهارات كارشناس مسئول مستقر در مركز تصفيه خانه شهرك 

تواند بعد از تصفيه كامل به  فاضالب خام ورودي مي قدس، امكان گندزدايي وجود دارد و

آب قابل مصرف در صنعت، كشاورزي و آبياري فضاي سبز تبديل گردد. تمامي فضاي 

كند. در شرايطي كه فضاي سبز در سطح تهران  سبز پارك پرديسان از اين آب مصرف مي

تصفيه شده اين  با مشكل كم آبي و منابع محدود تامين آب مواجه است، استفاده از آب

  ليتر در ثانيه در موقعيت فعلي بسيار منطقي بنظر ميرسد.  200مركز با دبي 

استفاده از تصفسه خانه خيابان حبيب اهللا به منظور بهره برداري از فاضالب كوي نصر  -2

  و شهرآرا.

در بخشهاي قبلي به وجود شبكه گـردآوري فاضـالب در ايـن دو منطقـه مسـكوني اشـاره       

مچنين به برچيده شدن تاسيسات سپتيك تانك اين شبكه و هدايت فاضـالب آن بـه   گرديد، ه
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مسير نهر فيروزآباد پرداخته شد. اما در شرايط امروز تهـران و مشـكل كـم آبـي در تمـام      

رسد تكميل و راه اندازي مركز تصفيه خانه فاضالب خيابان حبيب  مناطق شهري به نظر مي

نجام شده، جهت تصـفيه و اسـتفاده اي مجـدد از فاضـالب     درصد كار احداث آن ا 80اهللا كه 

  شهرآرا و كوي نصر مفيد است.

  دفع فاضالب و مشكالت منطقه   -

) عمالً مانع 9و1كوهپايه ها با بستر سنگي در نواحي شمالي منطقه دو (بخصوص در ناحيه 

تعداد باشند. در شهركهاي شمالي منطقه  اصلي در دفع فاضالب به روش چاههاي جذبي مي

زيادي از شهروندان شاهد باال آمدن فاضالب در داخل خانه هاي خويش بوده و اين مشكل 

  همواره وجود دارد.

وجود تعداد نسبتاً زياد ساختمان بلند مرتبه و مجتمع هايي كه طبق ضوابط ساخت و سـاز  

باشند و هم چنين مشـكل بسـتر سـنگي     مجبور به استفاده از سيستم گردآوري فاضالب مي

منطقه و عدم كارآيي چاههايي جذبي باعث اسـتفاده نسـبتاً وسـيع از سـپتيك تانكهـا جهـت       

گردآوري فاضالب گشته است ولي مديريت ضعيف در ساخت و نگهداري از آنها باعث عدم 

كارآيي آنان در بخش بزرگي از منطقه بوده و روان شـدن و نشـت وسـيع فاضـالبها را در     

  ها و رودخانه هاي منطقه بدنبال داشته است. مناطق مسكوني، خيابانها، مسيل

باشد. با توجه به اينكه مركـز   موضوع بسيار مهم ديگر در اين رابطه چگونگي تخليه آنها مي

كند.بايـد ديـد تانكرهـاي حمـل      كهريزك و آبعلي از پذيرفتن محموله فاضالب خودداري مـي 

ر جويهاي خيابان و يا در فضاهاي نمايند. تخليه فاضالبها د فاضالب آنها را دركجا تخليه مي

  خالي منطقه بصورت غير مجاز بسيار مشاهده شده است. 



  
12  

روان بودن فاضالبها در مسيلها و بستر رودخانه ها و كانالهاي ساخته شده از ديگـر نقـاط   

  رود.  ضعف موجود در منطقه بشمار مي

صـورت گرفتـع   ساخت و سازهايي كه در اراضي مشرف به رودخانه هاي دركه و فرحزاد 

ايت همراه با  دبي ناچيز آب آنها در اكثر ماههاي سال، اين مسيلهاي طبيعي را به مكانهـايي  

  براي ورود انواع فاضالبها تبديل كرده است. 

مسيل طبيعي تپه نيزار هـم كـه در سـمت شـمال بـه دره حسـنك معـروف اسـت و بطـرف          

ساخت و سازهاي شهرك غـرب   شود، در طرف جنوب در البالي امامزاده داوود كشيده مي

محو شده و در پايين دست بزرگراه همت مجدداً امكان رهايي پيدا كـرده اسـت، ايـن مسـيل     

بنام مسيل كوي مطهري در نزديكي شهر آرا بجاي اينكه مسير طبيعي خود را به سمت نهـر  

ه بـه  گردد و بطور ناخواست فيروز آباد طي كند اجباراً بطرف مسيل برگردان غرب هدايت مي

كانالي براي ورود فاضالب نقاط مسكوني به موازات خويش در غرب بزرگراه شـيخ فضـل   

  اهللا نوري تبديل گشته است. 

شيب تند اراضي باعث شتاب جريان آبهاي سطحي و هم چنين آب رودخانه هاي منطقه بـه  

گردد. ضمن آنكه بعلت سـاخت و سـازهاي وسـيع و آسـفالت      سمت اراضي پايين دست مي

ر، قدرت نفوذپذيري اراضي بشدت كاهش يافته و آبهاي جاري را بسرعت بطرف دشت معاب

شود كـه شـيب طبيعـي موجـود در      دهند. به اين ترتيب مشاهده مي جنوبي تهران حركت مي

تواند در زمره امكانات طبيعـي   شمال محور آزادي كه با مديريت و برنامه ريزي مناسب مي

  گردد.  اي زيست محيطي اراضي جنوب اين محور بدل ميدسته بندي گردد. به عامل مشكل ز
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  نحوه جمع آوري زباله، نارسائيها و پيامدهاي نامطلوب آن   -

  طرح جديد سيستم جمع آوري و دفع زباله   -

باشد منطقـه   از آنجائيكه جمع آوري زباله در مناطق شهري تابع سيستم شهري موجود مي

به شيوه طرح جديد سيستم جمع آوري زباله در  1364دو نيز همراه با ساير مناطق از سال 

 نواحي خود اقدام نموده است.

  

  :شود جمع آوري زباله در منطقه به دو گروه تقسيم مي

  جمع آوري زباله در مناطق مسكوني  -1

  جمع آوري زباله در مناطق تجاري، خدماتي و صنعتي  -2

ل گـردآوري زبالـه از   جمع آوري زباله در مناطق مسكوني يا ساختمانهاي كوتـاه شـام   -1

باشد. در اين روش زباله ها كه معموالً در داخل  كوچه ها و يا كنار جدول پياده روها مي

كيسه پالستيك هستند از كنار در منازل يـا جـدول خيابـان يـا كوچـه توسـط كـارگران        

  گردد.  شهرداري جمع آوري شده و در داخل وسيله نقليه تخليه مي

شود يـا توسـط سـاكنين در محلهـاي      به دو صورت جمع آوري ميدر آپارتمانها مواد زايد 

ذخيره موقت گذاشته شده و يـا از طريـق سيسـتم شـوتينگ در مخـازن جمـع آوري زبالـه        

  گردند.  گردآوري شده و توسط ماشين هاي شهرداري از محل منتقل مي

ط كـارگران  شود. زباله توس در محالتي مانند فرحزاد و دركه كه از گاري دستي استفاده مي

  گردد.  از پشت در منازل گردآوري مي
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در مناطق تجاري و خدماتي نيز مواد زائد توسط موسسات و فروشگاهها در محل هاي  -2

  ذخيره موقت گذاشته شده تا نهايتاً توسط ماشينهاي خدمات شهري جمع آوري گردند. 

ت زيادي برخـودار  زباله هاي صنعتي با توجه به بافت محدود صنعتي در اين منطقه از اهمي

نبوده و اين زباله ها همراه با زباله هاي خانگي و تجاري توسط ماشين آالت حمل زبالـه از  

  گردند.  كارگاهها و مركز توليدي جمع آوري شده و در ايستگاه موقت تخليه مي

جمع آوري و حمل زبالـه هـاي بيمارسـتاني در منطقـه تحـت نظـارت و مسـئوليت مسـتقيم         

شود. كاميونهاي مخصوص حمـل   و تبديل مواد بصورت مكانيزه انجام مي سازمان بازيافت

زباله بيمارستاني كه به باال بر و تخليه اتوماتيـك مجهـز هسـتند، هـر روز بـه بيمارسـتانها       

كننـد و مسـتقيماً بـه     مراجعه و بدون دخالت دست، مخـازن زبالـه هـاي آنهـا را تخليـه مـي      

  شوند.  ن زباله هاي بيمارستاني دفن ميكهريزك حمل و در ترانشه هاي مخصوص دف

تحت نظارت ستاد  1372جمع آوري و حمل خاك و نخاله هاي ساختماني در تهران از سال 

پاكيزگي و نظافت شهر تهران (سپنت) قرار گرفتـه اسـت. در حـال حاضـر، خـاكبرداري بـر       

يـز تحـت نظـارت و    گيرد و پيمانكـاران ن  مبناي عقد قرار داد ميان مالك و پيمانكار انجام مي

كنترل ستاد پاكيزگي و نظافت قـرار دارنـد. پيمانكـار پـس از كسـب بـرگ مسـير، اقـدام بـه          

خاكبرداري نموده و كاميونها در ساعت مجاز تردد و در مـدت سـه روز عمـل بـارگيري و     

دهند. در حال حاضر در تهران ايستگاه انتقـال جهـت خـاك و نخالـه      حمل خاك را انجام مي

نخاله هاي ساختماني در گودهايي در اطراف تهران كه از قبل شناسـايي شـده    وجود ندارد.

  اند تخليه ميگردند. 



  
15  

هر چند مشاهدات عيني در منطقه حاكي از پراكندگي قابل توجه ايـن نـوع زبالـه شـهري در     

  باشد. سراسر منطقه بخصوص در حواشي دو رودخانه فرحزاد و دركه مي

و مقايسه با ميـانگين   75-5طي سالهاي  2زباله در منطقه سرانه توليد  1020120102نمايه 

 تهران 

 

  

  منطقه  1372  1373  1374  1375

  2منطقه   394  520  302  5/267

783  

  )3(منطقه 

695  

  )6(منطقه 

544  

  )6(منطقه 

654  

  )12(منطقه 

  حداكثر

  حداقل   156  132  191  218

  )18(منطقه 

  ميانگين تهران  312  318  316  314

  باله توليد شده در منطقه: ميزان ز  -

تن زباله از سطح نواحي جمع آوري گرديده كه با توجه  154824جمعاً  1380در طول سال 

  باشد. كيلوگرم مي 280به جمعيت منطقه، سرانه توليد زباله در اين سال 

تـن و   6000با كمترين ميـزان زبالـه توليـدي يعنـي كمتـر از       9از ميان نواحي منطقه، ناحيه 

  تن در سال بيشترين مقدار زباله را توليد كرده است.  30000با حدود  7 ناحيه
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ميزان جمع آوري و حمل زباله، نخاله، لجن و شاخ و برگ در منطقه دو  2020120102نمايه 

   80سال  –

  ميزان توليد انواع زباله  واحد

  (تن)

  عنوان خدمات شهري

  جمع آوري و حمل زباله  154824  تن

  ي و حمل زبالهجمع آور  4343  تن

جمع آوري و حمل خاك و نخاله   15141  متر مكعب

  ساختماني

  جمع آوري و حمل شاخ و برگ  19177  كيلوگرم

  رفت و روب معابر  3031  كيلومتر مربع

  ماخذ: حوزه معاونت شهري و فضاي سبز واحد خدمات شهري شهرداري منطقه دو تهران 

  مشكالت آن: ايستگاه موقت انتقال زباله در منطقه و   -

در محوطه اي در جنوب خيابان يكم دريان نو بين خيابان زنجـان و   6اين ايستگاه در ناحيه 

حبيب اهللا واقع شده اسـت. ورود و خـروج يكصـد وبيسـت خـودروي حامـل زبالـه در طـي         

ساعات شب در يك منطقه مسكوني بخصوص در ساعاتي كه هنگام استراحت اهـالي اسـت.   

باشـد. در حـال حاضـر شـهرداري      اي اين ايستگاه خدمات شـهري مـي  انتخابي نامناسبي بر

برنـد   منطقه دو با اين معضل روبرو بوده و در حاليكه ساكنين محل در نارضايتي بسر مـي 

تن زباله گردآوري شده از سراسـر منطقـه از طريـق ايـن ايسـتگاه بـه مقصـد         460روزانه 

ل زبالـه از ايسـتگاه زنجـان بـه     گردد. در مواقعي سـرعت حمـ   كهريزك بارگيري و حمل مي
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مقصد كهريزك كمتر از ورود زباله به ايستگاه بوده و به ناچـار قسـمتي از زبالـه هـا روي     

لودگي شـديد ايسـتگاه گشـته ، بـو، حشـرات و       مانند اين انباشت زباله سبب آ زمين باقي مي

د در برخي سازن جانوران موذي و گازهاي ناشي از آن موجبات آلودگي محيط را فراهم مي

مواقع نيز آنش سوزي هاي ناشي از فعل و انفعاالت شيميايي انباشـت زبالـه هـا بـه وقـوع      

گردد. اگر سرو صداي هاي حمل و نقل  پيوندد. كه خود موجبات آلودگي هوا را سبب مي مي

زباله را نيز به مشكالت اخير اضافه كنيم علت شكايات متعدد اهالي را از محل استقرار ايـن  

اه در خواهيم يافت. الزم به ذكر است كه مسئوليت حمل زباله از ايستگاههاي موقت به ايستگ

باشـد و   مقصد كهريزك و يا كارخانه بازيافت، به عهده سازمان بازيافت و تبـديل مـواد مـي   

  معاونت خدمات شهري شهرداريها در اين مورد مسئوليتي ندارد. 

  جمع آوري و دفع زباله و كاستي هاي آن   -

پراكندگي نسبتاً وسيع زباله در طول مسير رودخانه هاي دركـه و فرحـزاد و سـاير      •

كانالها و مسيلهاي منطقه حاكي از آنست كه بخشي از زباله ها به روش تخليه در مسيل 

گردند. ابعـاد ايـن روش دفـع، هنگـان ورود فاضـالب همـراه بـا زبالـه در سـيل           دفع مي

قيه جنب ترمينال شركت واحد بخـوبي آشـكار   برگردان غرب در ضلع غربي ميدان صاد

  گردد.  مي

پراكندگي نسبتاً وسيع نخاله هاي ساختماني در نقاط مختلـف منطقـه بخصـوص در      •

خانـه فرحـزاد در مسـير    حاشيه رود پاي فرحزاد و دركه در شـمالي تـرين قسـمت رود   

معدن سنگ، زير پل مديريت، زير پل فرحزاد در غرب يادگار امام و در فضاهاي ساخته 

نشده منطقه حاكي از تخليه غير مجاز اين نوع زباله در منطقه بوده و با توجه به وجـود  
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سيمان، گچ، آهك، قير در اين نوع زباله و فعل و انفعاالت شيميايي در مجاورت رطوبـت  

تنها اثـرات مخـرب زيسـت محيطـي را در پـي دارد بلكـه در تخريـب سـيماي چشـم           نه

  اندازهاي طبيعي نيز موثر است. 

انباشت زباله در پيرامون حاشيه نشين هاي موجود در حـوالي پـل مـديريت (اسـالم      •

آباد) و زير پل رودخانه فرحزاد در ادامه جاده مرادآباد در غرب بزرگراه يادگار امام از 

  عضالت موجود منطقه است. ديگر م

وجود مشكالت جدي در جمع آوري و حمل زباله در منطقـه فرحـزاد بـه علـت بافـت       •

روستايي، شيب زياد معابر و تنگ و باريك بودن آن كه عبور ماشينهاي حمـل زبالـه را   

غير ممكن ساخته و باعث گرديده كماكان از روش غير بهداشتي حمل بـا گـاري دسـتي    

گردد. مشكالت جمع  امر باعث تجمع زباله  در گوشه و كنار منطقه مي استفاده گردد.اين

  شود.  آوري زباله در فرحزاد در زمستانها بيشتر مي

گردآوري زباله در سيتم موجود كه نسبت بـه سيسـتم قـديمي گـردآوري بـا گـاري        •

باشد، خود مشكالت و ضعفهايي را  دستي بسيار مجهزتر و كارآمدتر و بهداشتي تر مي

  گردد: بال دارد كه به برخي از آنها در منطقه اشاره ميبدن

ايجاد آلودگي صوتي هنگام جمع آوري زباله در ساعات شـب كـه ناشـي از حركـت      •

  باشد.  ماشينهاي حمل زباله مي

شب) بيـرون   9-10باقي ماندن بخشهايي از زباله در معابر كه در ساعات غير مقرر ( •

  د. شو از منازل و ساير اماكن گذاشته مي
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وجود زباله دزدها كه قبل از شروع جمع آوري توسط مامورين، اقدام به تفكيك مواد  •

  نمايند. قابل بازيافت مي

بروز تصادفات و ايجاد خطرات جاني و مالي براي كاركنان و كارگران مسئول جمـع   •

  آوري زباله به دليل خلوت بودن و معابر در شب.

  بازيافت پسماندهاي منطقه   -

جهـت بازيافـت بـه كارخانـه كمپوسـت       18و  2ناطق شهري زباله هاي منطقـه  از ميان م

شوند. علت انتخابي اين مناطق اينست كه زباله هاي توليـد شـده در    صالح آباد منتقل مي

نيز حـاوي   18منطقه دو از مواد قابل بازيافت بااليي برخوردار است و زباله هاي منطقه 

 باشد.   مواد آلي فراوان مي

  گي هوا و منافع آالينده آن آلود  -

  منابع آالينده   -

تردد وسايل نقليه موتوري: طبق مطالعات انجام شده بـيش از هفتـاد درصـد آلـودگي      -الف

  باشد.  هواي شهر تهران ناشي از تردد وسايل نقليه موتوري مي

بـا   نيز از اين قاعده مستثني نبوده و روزانه بيش از سه ميليون سفر درون شهري 2منطقه 

درصـد كـل بزرگراههـا و آزاد     21گيري از شبكه وسيع معابر دراين منطقه كه بيش از  بهره

  1شود راههاي شهر تهران به بخود اختصاص داده است، انجام مي

                                                           
  1376 –مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران  –. شناخت وضعيت آلودگي هواي تهران  1
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كيلـومتر مسـافت طـي شـده در يـك سـاعت اوج ترافيـك صـبحگاهي          520553بـا   2منطقه 

تهـران بـه خـود اختصـاص داده      گانه شـهر  22بيشترين مسافت طي شده را در بين مناطق 

  است. 

در صد از مسافت طي شده در سطح شـهر تهـران در    45/10حدود  1374در واقع در سال 

  نيز همين نسبت با كمي افزايش ادامه پيدا كرده است.  1380انجام شده و در سال  2منطقه 

راههـا و  تردد وسايل نقليه موتوري در منطقه در درجه اول تحـت تـاثير شـبكه وسـيع بزرگ    

گيرد. اما اين امر در تمامي منطقه صادق نبوده  آزاد راهها معموالً روان و سريع صورت مي

و حجم باالي ترافيك در بخشهايي از معابر منطقه، كندي حركت را در سـاعات اوج ترافيـك   

به همراه دارد. وضع توپوگرافي و ارتفـاع از سـطح دريـا كـه خـود بـه دليـل كـاهش فشـار          

سازد و شيب تنـد معـابر در بخشـهاي     م موتور خودرو را با مشكل مواجه مياكسيژن تنظي

شمالي نظير انتهاي بزرگراه يادگار امام و يا معابر كم عرض روستاي فرحزاد بر اين كندي 

  افرايد.  حركت مي

  عوامل موثر بر ميزان تردد در منطقه

مراكـز شـهري قلمـداد    پل ارتباطي شهركهاي اقماري غرب و شمال غرب تهران بـا   2منطقه 

% وسعت كل اراضي منطقه را بخود اختصاص داده 33گردد. كل شبكه معابر كه بيش از  مي

است. بستر مناسب حركت دهها هزار خودرويي است كه با عبور از اين معابر هواي منطقـه  

  نمايند.  را آلوده مي
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دي متصـل  آزاد راه كرج به شيخ فضل الـه نـوري و جـاده مخصـوص كـرج بـه ميـدان آزا       

باشــند كــه در طــول شــبانه روز از اصــلي تــرين مبــادي ورودي و خروجــي محســوب  مــي

  گردند.  مي

 2دسترسي به ترمينال غرب تهران و فرودگاه مهرآباد بطور عمـده بـا كمـك معـابر منطقـه      

پذيرد وجود ايستگاه راه آهن شهري صادقيه كـه محـل اتصـال دو خـط اصـلي       صورت مي

كرج و ميدان امام خميني) به مقصد هزاران وسيله نقليه عمـومي و   باشد (قطارهاي مترو مي

  كنند.  شخصي تبديل گرديده كه مسافران خود را در طول روز جابجا مي

دانشگاه صنعتي شريف، ورزشگاه يكصد هزار نفري آزادي، از مهمترين مراكزي هستند كه 

(طـوالني تـرين راه    آورنـد.  موجبات سفرهاي درون شهري دائمـي و مقطعـي را فـراهم مـي    

  افتد) . هنگاه بر گذاري مسابقات فوتبال اتفاق مي 2و  5بندانهاي منطقه 

مجتمع بزرگ بيمارستاني و دانشگاهي ميالد نـور واقـع در همـت و همچنـين تفرچگاههـاي      

فرحزاد و دركه، محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي و شـهربازي واقـع در تقـاطع خيابـان     

ن، وزارت كار و سازمان تـامين اجتمـاعي در خيابـان آزادي از مراكـز     سئول و شهيد چمرا

  گردند. منحصر بفردي هستند كه هر يك بنوبه خود هزاران سفر درون شهري را باعث مي

با پايان گرفتن ساختمان برج مخابراتي ميالد و بهره برداري از تاسيسات گوناگون آن ايـن  

  ران خواهد شد. مراكز نيز از جاذبه هاي مسافرتي شهر ته
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  منابع آالينده خانگي  -ب

مجموع منابع خانگي وشبه خانگي نظير ادارات، سازمانها، شركت ها، واحـدهاي تجـاري در   

نتيجه استفاده از سـوختهاي فسـيلي و انتشـار مـواد آالينـده ناشـي از احتـراق سـوختهاي         

  آورند.  مذكور. موجبات آلودگي هوا را فراهم مي

  باشد.  درصد مي 5نگي در سطج شهر تهران كمتر از سهم آالينده هاي خا

در سـطح منطقـه دو    1379سـاعته را در سـال    24شركت ملي گاز ايران متوسـط مصـرف   

  نمايد. متر مكعب گزارش مي 19930248متر مكعب و در سطح كل شهر تهران  1288800

  منابع آالينده صنعتي  - ج

باشـد ودر ايـن خصـوص     ساختمان ميمهمترين فعاليت صنعتي در منطقه مربوط به بخش 

  قابل ذكر است كه انتشار ذرات معلق ناشي از كاركرد ماشين آالت سنگين.

افزايش حمل و نقل و تخليه و بارگيري مصالح ساختماني و احداث بنا، اصلي تـرين عوامـل   

  روند.  ايجاد آلودگي هوا ناشي از اين منبع آالينده بشمار مي

راجعات حضوري و بدليل عدم دسترسـي بـه اطالعـات كامـل و     الزم به ذكر است عليرغم م

مشخص مربوط به صنايع مزاحم در منطقه، بر اساس مطالعات ميداني، موارد زيـر بعنـوان   

  موارد ويژه مشكل زا مورد شناسايي قرار گرفت:

معدن سنگ ساختماني در شمال روستاي فرحزاد، كه بنا به اظهارات عضو شوراي اسالمي 

آورنـد.   ردد كاميونهـاي كمپرسـي موجبـات سـلب آسـايش اهـالي را فـراهم مـي        روستا با ت

كمپرسي هاي حامل سنگ ضمن عبور از كوچه هاي كم عرض و با سرو صداي بسيار زياد 

اندازد، ضمن آنكه انفجارات نا  و ايجاد گرد و خاك در معابر، سالمت اهالي رابه مخاطره مي
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بدل گشته اسـت. پرتـاب سـنگ ريـزه هـا بـه اطـراف        منظم و مداوم، اجباراً به امري عادي م

(هنگام عبور كمپرسي ها) و يا فرو افتادن قطعات سنگ از تهديدات دائمي بر عليه اهالي محل 

  باشد.  در هنگام رفت و آمدهاي روزانه مي

بلحاظ تردد وسايل حمل و نقـل   -خيابان ايثار -سنگ فروشي هاي واقع در محدوده فرحزاد

  ناشي از ابزار زني سنگهاي ساختماني. و انتشار ذرات 

تعمير گاههاي اتومبيل بويژه مربوط به صافكاري و نقاشي خودروها در ارتباط با انتشـار   

  ذرات معلق و آلودگي هاي ناشي از تركيبات شيميايي رنگها.

مربـوط بـه تعـداد واحـدهاي صـنعتي در منـاطق        2010120102با توجه به نمودار شـماره  

باشـد كـه از منـابع انتشـار ذرات      واحد صنايع چوب در منطقه موجود مي 13شهري، تعداد 

  گردند.  معلق محسوب مي

ترمينالهاي اتوبوسراني درون شهري و بيرون شهري واقع در شمال ميدان آزادي. ايستگاه  

اتوبوس راني واقع در فلكه دوم صادقيه، ايستگاه ميني بوسراني شمال خيابان سـازمان آب  

  روند.  با اشرفي اصفهاني نيز از مراكز آلوده كننده هوا بشمار ميدر تقاطع 

  ساير منابع آلوده كننده  -د

زباله هاي شهري به لحاظ نابسامانيهاي موجود در نحـوه جمـع آوري زبالـه هـا و       •

انتقال آنها، سوزاندن زباله در گوشه و كنار اراضي، باقي ماندن زباله هـاي پراكنـده در   

كنند. تخليه غير مجاز زباله هـاي   صت حمل و انتقال به موقع پيدا نميسطح نواحي كه فر

ساختماني در سطح منطقه، كيفيت غير بهداشتي و آلوده كننده ايستگاه موقت حمل زباله 

  شود.  آتش سوزي نيز همراه مي واقع در خيابان زنجان كه تجمع زباله در آن گاه با 
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  باشند. هنده ذرات معلق و گردوغبار ميسطوح آزاد بدون پوشش گياهي كه انتشار د •

  سوزانيدن شاخ و برگ درختان در فصل پائيز   •

  پخت قير در بخش صنعت ساختمان  •

  استفاده از روغن سوخته در ظروف فلزي بعنوان سوخت در فصل زمستان   •

هاي روباز و مسيل هاي موجود در منطقه كه در تمام طول سال انتقال دهنـده   كانال  •

  باشند.  ب هاي منطقه ميبخشي از فاضال

  گيري خودروها در پمپ بنزين ها. انتشار آالينده هاي گازي هنگام سوخت •

  استاندارد هواي پاك و ميزان آلودگي در ايستگاههاي سنجش و پايش منطقه   -

دستگاه متعلـق بـه سـازمان     7ايستگاه سنجش آلودگي هواي شهر تهران ( 11از مجموع 

يسـتگاه شـركت كنتـرل كيفيـت هـوا) دو ايسـتگاه پـارك        ا 4حفاظت از محـيط زيسـت و   

واقع شده اند. نمايه هاي سـنجش آلـودگي هـوا در     2پرديسان و ميدان آزادي در منطقه 

دهد ك/ه تفاوت قابل مالحظه اي در نتايج ميزان آلودگي وجـود   اين دو ايستگاه نشان مي

سـتگاهها كـامالً متمـايز    دارد. موقعيت ويژه پارك پرديسـان ايـن ايسـتگاه را از سـاير اي    

تواند بيانگر وضع كلي آلودگي هوا منطقه باشـد و   كند. نتايج اين دو ايستگاه طبعاً نمي مي

فقط بعنوان يك شاخص بكار گرفته شده است . در اين رابطه استاندارد هواي پاك طبـق  

  شود.  ارائه مي 3030120102ضوابط سازمان حفاظت از محيط زيست نيز در نمايه 

  عوامل طبيعي موثر بر آلودگي هوا در منطقه   -

  وضعيت توپوگرافيك  -1
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اراضي منطقه بطور كلي در نيمه شمالي شهر تهران و نزديك به كوهپايه هاي البرز قرار 

بطور كامل و بخشهايي از نواحي  9، 8، 7، 1گرفته و همچنين بيشترين نواحي آن (نواحي 

طح دريـا قـرار دارد. بزرگـراه رسـالت حـدود      متر باالتر از س 1400 -1800) بين 4، 3، 2

  متر ارتفاع دارد.  1370

گردد كـه بطـور عمـده عبـارت      همسايگي با كوهپايه ها موجب بروز جريانهاي هوايي مي

  است از: 

  جريانهاي محلي دشت و كوه 

كند و بـر   بطور كلي هوا در اثر گرم شدن منبسط و سبك شده و به سمت باال حركت مي

نمايد. بـر   رد شدن فشرده و سنگين شده و بسمت ارتفاع كمتر حركت ميعكس در اثر س

اثر اين پديده طبيعي در مناطق كوهپايه همواره در طول روز جريانهاي از دشت به كـوه  

  و در طول شب از كوه به دشت وجود خواهد داشت.

  جريانهاي محلي دره ها 

بسـمت قسـمتهاي كـم ارتفـاع     در كوهپايه هاي شهر تهران همواره هواي خنك از دره ها 

دره هاي فرحزاد و دركه اين نقش را دارا هستند. البتـه وسـعت    2جريان دارد. در منطقه 

محدوده تاثير چنين جريانهايي به عوامل متعدد از قبيل عمق،وسعت و تعداد موانع طبيعي 

 يا مصنوعي موجود در مقابل جهت حركت اين جريانهاي هوايي بستگي دارد. 

 

  

  منطقه  بادهاي -2
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در شهر تهران و به تبعيت از آن در منطقه دو در طول كليه فصل هاي سـال فراوانتـرين   

وزد و امـا در بخـش هـاي شـمالي و يـا       بادها از شمال غرب، غرب و جنـوب غربـي مـي   

كوهپايه ها كه هوا بطور دائم و با سرعتي كم جريان دارد وجود ارتفاعات، مانع از وزش 

سـايه  «يـا در  » پنـاه كـوه  «بـه اصـطالح شـمال شـهر تهـران در      گـردد.   بادهاي شديد مي

همچنين اطالعات ايستگاه هواشناسي اوين در منطقه، حاكي از آنست كه بطـور كلـي   »باد

در تمام ماههاي سال و در طي تمـام سـاعات روز، عمـده تـرين جهـت وزش بـاد جهـت        

ن بـودن مواقـع آرام   شرقي است و نكته قابل توجه از نظر وزش باد در اين ايستگاه پـايي 

  باشد.  در كليه ماههاي سال مي

در منطقه شهرك غرب،جهت وزش فراوانترين بادها در ظهر روزهـاي دو فصـل بهـار و    

تابستان تقريباً از شمال تا شمال شرقي بسمت جنوب تا جنوب غربي اسـت. (جهتـي كـه    

يـن منطقـه را   امكان بهره گيري از فرآيند فتوسنتز فضاهاي سبز واقع در سمت شـمالي ا 

گـردد. بـر گرفتـه شـده از گـزارش طـرح        سازد و موجب تلطيف هـواي آن مـي   فراهم مي

تحقيقاتي دهليزهاي هوايي شهر تهران است كه وضـع منطقـه دو را از نظـر جهـت وزش     

  دهد. بادهاي گوناگون در دو فصل تابستان و بهار نشان مي

  ميزان بارندگي  -3

باشـد، و از   وا ميزان بارندگي در نقاط مختلف مـي يكي ديگر از عوامل موثر بر آلودگي ه

آنجائيكه اراضي منطقه بيشتر به كوهپايه ها نزديك است طبيعتاً در طول سال با بارندگي 

شود. مقدار بارندگي ساليانه در سـه نقطـه سـطح شـهر بشـرح زيـر        بيشتري مواجه مي

  باشد.  مي
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  ميلي متر  437اوين  -1

  ميلي متر  5/410اقدسيه  -2

  ميلي متر  4/220مهوري ميدان ج -3

  ميلي متر  7/97پااليشگاه  -4

  ميلي متر  280متوسط بارندگي در تهران  -5

توان نتيجه گرفت كه اراضي منطقه به بيشترين ميـزان بارنـدگي    با توجه به آمار فوق مي

 15ميلي متر در ساعت قادر است در مدت  1ساليانه نزديك تر هستند. بارندگي با شدت 

ميكرون يا بيشتر موجود در هوا را جدا كند و يا  10الصي هاي به قطر % از ناخ28دقيقه 

درصد آلودگي هـوا   99ساعت بارندگي  4درصد و پس از  90پس از دو ساعت بارندگي 

  2را از بين ببرد. 

  پسماندها   -

آالينـده آب و   در صورتي كه بموقع و با شيوه هاي صحيح گردآوري و دفع شوند منبـع  

آيند. ولي پراكندگي آنها در اراضي خالي و همچنـين مسـير و حاشـيه     خاك بحساب نمي

رودخانه هاي فرحزاد و دركه و همچنين سيل برگردان غرب شـرايط مناسـبي را فـراهم    

كند كه همراه با آبهاي جاري و آبهاي ناشي از بارندگي به عوامل آالينده آب و خـاك   مي

ين نشت شيرانه زبالـه هـاي حمـل    بدل گردند. شستشوي خودروهاي حمل زباله و همچن

شده در محوطه ايستگاه موقت تخليه و حمل زباله منطقه، مجموعاً با آلودگي هاي همراه 

  كنند.  خود، حجم بااليي از فاضالب را در طول شبانه روز توليد مي

                                                           
  . ماخذ : طرح نيمه تفضيلي اكولوژي تهران . 2
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  آفت كش ها و سموم دفع آفات نباتي   -

مـورد اسـتفاده قـرار    كه در فضـاي سـبز منطقـه و همچنـين باغـات موجـود در منطقـه        

گيرند. همراه با آب باران و هنگام آبياري به اليه هاي زمين نفوذ كرده موجب آلودگي  مي

  كند.  آب و تا حدودي خاك را فراهم مي

از آنجائيكه باغات موجود در فرحزاد با استفاده از آب قناتهاي آلوده به فاضالب روستا 

باشد. الزم به  زارعي بدون ترديد محرز مي گردد، آلودگي خاك در اين اراضي آبياري مي

ذكر است مهمترين تحقيقاتي كه درباره آلودگي خـاك در تهـران بعمـل آمـده، مطالعـات      

باشد كه آلودگي محصوالت زارعي آن به اثبات رسيده  مربوط به اراضي جنوب شهر مي

است. اطالعات مربوط بـه آلـودگي خـاك توسـط سـموم كشـاورزي بيشـتر بـر اسـاس          

  لعات تئوريك صورت گرفته است. مطا

نشت مواد نفتي موجود در مخازن زير زميني از ديگر آالينده هاي آب و خاك محسـوب  

گردد. كنترل دائمي مخازن زيرزميني نفت، گازوئيـل و بنـزين (سـوختهاي فسـيلي) از      مي

  باشد.  مهمترين اقدامات ايمني در اين زمينه مي

  تهران نقش منطقه دو در تامين آب شرب   -

ميليون متر مكعب است كه بطور متوسط  920در حال حاضر آب مصرفي تهران ساليانه 

درصـد از منــابع   40درصـد آن از آب درياچـه هـاي ســدهاي الر و لتيـان و كـرج و       60

برداري از آبهاي زيرزمينـي توسـط بـيش از     گردد. بهره زيرزميني يعني چاهها تامين مي

حلقه چـاه، سـهم خـود را     40با بيش از  2يرد و منطقه پذ حلقه چاه فعال صورت مي 300

هاي واحد تغذيه شده و بهـم   نمايد. هر چند آبهاي زيرزميني از سفره در اين ميان ايفا مي
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كند ولي شاخص نزديكي  ارتباط دارند و آلودگي در نقطه اي به ساير نقاط آن سرايت مي

  باشد.  به منبع خود از اهميت كافي برخوردار مي

  عدم برخورداري از آب شرب بهداشتي در منطقه   -

بر اساس اظهارات كارشناسان شـركت آب و فاضـالب تمـامي نـواحي منطقـه دو تحـت       

پوشش شبكه لوله كشي آب بهداشتي قرار دارد و سرشماري عمـومي نفـوس و مسـكن    

منـد از آب لولـه    درصد خانوارهاي ساكن در ايـن منطقـه را بهـره    23/98نيز  1375سال 

اعالم نموده است. وقتي نسبت فوق را با همـين نسـبت در كـل شـهر تهـران يعنـي        كشي

شويم كـه بخشـهايي از منطقـه از آب لولـه كشـي       درصد مقايسه كنيم متوجه مي 88/98

اند. مثل كوي فراز، شهرك مخابرات و بهرود كـه از كنتـور آب حجمـي     بهداشتي بي بهره

زرگـراه نيـايش و شـرق خيابـان اشـرفي      كنند و، شهرك سـجاد (در شـمال ب   استفاده مي

هيليكوپتر سازي (در شمال شـهرك سـجاد) از آب چاههـاي محلـي و      5اصفهاني) و فاز 

كنند. اهالي شهركهاي  حدود هشتاد درصد از اهالي فرحزاد از آب چاه و قنات استفاده مي

  اند.  خلبانان شكاري و كيهان نيز از سازمان آب حق اشتراك خريداري نكرده

يـابيم   مبناي آب شرب بهداشتي را استفاده از شبكه سراسري آب قرار دهـيم در مـي   اگر

  اند.  مناطق فوق عليرغم وجود شبكه لوله كشي از استفاده از آب بهداشتي محروم

  منابع ايجاد آلودگي صوتي   -

 4گانـه منطقـه بـا عـرض تقريبـي       9وضعيت توپوگرافيك و شيب اراضي در نواحي   •

كيلومتر و در امتداد شمال به جنوب كـه بـه تشـديد آلـودگي      12تقريبي كيلومتر و طول 

كند بطوريكه بزرگراههـا و آزادراههـاي منطقـه بطـور عمـده در مسـير        صوتي كمك مي
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متر، به معابري تبـديل   600شمال به جنوب همراه با شيب ناشي از اختالل ارتفاع حدود 

س موجـب افـزايش شـدت تـراز     گشت اند كه در هر دو مسير شمال بـه جنـوب و بـالعك   

  گردند . در مسير جنوب به شمال به دليل بكارگيري دنده هاي سنگين صوتي مي

 80و در مسير شمال به جنوب بدليل صداي ناشي از تاير خودروها در سرعتهاي باالي  

  كيلومتر در ساعت.

 ميزان آلودگي صوتي در معابر منطقه دو: جهت تعيين آلودگي شدت صـوتي الزم اسـت  

منابع ايجاد كننده بطور مستقيم مورد سنجش قـرار گيرنـد. در ايـن رابطـه متاسـفانه در      

ايران مطالعات كمي صورت گرفته است. شركت كنترل كيفيت هوا طي سـالهاي اخيـر در   

ــزان    ــاز كــــرده اســــت. ايــــن شــــركت بررســــي ميــ ــار را آغــ   تهــــران ايــــن كــ

مطالعـات خـود قـرار داده     آلودگي صوتي ناشي از تردد وسائل نقليه موتوري را محـور 

  را انجام داده است.  10و7است. و در اين رابطه مطاللعه دو منطقه 

در نتايج حاصل از مطالعات سازمان حفاظـت محـيط زيسـت ((در طـرح جـامع بررسـي       

آلودگي صدا)) خوشبختانه تعدادي از خيابانهايي كه در اين مطالعه مورد سنجش شـدت  

باشند. سه نمودار و يك نمايـه مربـوط    ابر منطقه دو ميآلودگي صوتي قرار گرفته از مع

دهند در  به تراز معادل فشار صوت در اين معابر ضميمه است نمودارهاي فوق نشان مي

دسي بل تعيين گرديده  120و آستانه درد آور آن  80حاليكه آستانه بحراني تراز صوتي 

فراتـر رفتـه و گـاهي در    دسـي بـل    80است در بسياري از معابر منطقه دو حد صـدا از  

  دسي بل هم رسيده است.  101شرايط ماكزيمم به 
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اتومبيل به عنوان مراكز مخـاطره آميـز بـه لحـاظ      3000معابر با حجم ترافيكي باالتر از 

اند . در مطالعـه تعيـين محـدوده هـاي داراي ايـن آلـودگي        آلودگي صوتي مشخص شده

د. لذا جهت تعيين محـدوده هـاي داراي   گير متر مورد سنجش قرار مي 10معموالً فواصل 

آلودگي صوتي ضروري است كه كل منطقه و تمامي معـابر آن مـورد مطالعـه تفضـيلي     

  قرار گيرد.

كارگاهها و مراكز صنعتي و توليدي: بعد از تردد وسـائل نقليـه دومـين عامـل ايجـاد       -2

  روند.  آلودگي صوتي در شهرها بشمار مي

محيط زيست جهت تعيين ضوابط و استانداردهاي صدا  در مطالعاتي كه سازمان حفاظت

بعمل آورده است، مناطق بيستگانه شهر تهران در چهار چوب گروه بندي آلودگي صداي 

  ناسي از مراكز صنعتي و توليدي مورد مطالعه قرار گرفته است. 

نمايه هاي زير اين گروه بندي و استاندارد تراز معادل فشار صوت هـر گـروه و نسـبت    

  دهد.  ايع موجود در هر گروه را نشان ميصن
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  تراز معادل فشار صوت در هر گروه از صنايع  5050120102نمايه 

تراز معادل فشار صوت 

(Leq)        

 d  B(A)  

  گروه بندي آلودگي

Leq < 65  A  

65 < Leq < 70  B  

70 < Leq <75  C  

75 < Leq < 80  D 

Leq >80  E 

  

سـي بـل و در منـاطق     75آلودگي صـدا در منـاطق صـنعتي    بر اساس ايده استاندارد حا 

سي بل تعيين گرديده اسـت. بنـابراين بـا توجـه بـه جـداول توزيـع         70مسكوني صنعتي 

گردد كه حد آلودگي صدا ناشـي از صـنايع    آلودگي صدا در مناطق بيستگانه مالحظه مي

  باشد.  ول ميپايين تر از حد استاندارد و در حد قابل قب 2مشاغل و حرف در منطقه 

با فرض اينكه استانداردهاي هواي آزاد در سـال جـاري همچنـان معتبـر هسـتند و از       -

بعنـوان آخـرين    1371آنجائيكه مطالعات جديدي صورت نگرفتـه اسـت. اطالعـات سـال     

  وضعيت صنايع در منطقه مورد بررسي قرار گرفته است. 
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  اغل در مناطق گروه بندي آلودگي صوتي صنايع و مش 6050120102نمايه 

  بيستگانه 

E  D  C  B  A              ــدي ــروه بنـــ گـــ

  آلودگي

  مناطق شهرداري

          1  

      ×  ×  2  

          3  

  ×  ×  ×  ×  4  

          5  

          6  

          7  

      ×  ×  8  

×  ×        9  

        ×  10  

          11  

      ×  ×  12  

          13  

          14  
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    ×      15  

      ×  ×  16  

          17  

          18  

    ×      19  

          20  

  سازمان حفاظت محيط زيست  -ماخذ: پروژه تعيين ضوابط و استانداردهاي  صدا

  دهد.  استانداردهاي صدا را در هواي آزاد نشان مي 8050120102نمايه 

دسـي بـل و در منـاطق     75بر اساس اين استاندارد حد آلودگي صدا در مناطق صـنعتي  

بنابراين با توجـه بـه جـداول توزيـع      دسي بل تعيين گرديده است . 70صنعتي -مسكوني

گردد كه حد آلودگي صدا ناشـي از صـنايع    آلودگي صدا در مناطق بيستگانه مالحظه مي

  باشد.  پايين تر از حد استاندارد و در حد قابل قبول مي 2مشاغل وحرف در منطقه 

با فرض اينكه استانداردهاي هواي آزاد در سال جاري همچنـان معتبـر هسـتند و از     -

بعنوان آخرين  1371نجائيكه مطالعات جديدي صورت نگرفته است به اطالعات سال آ

  وضعيت صنايع در منطقه استناد شده است. 

  سرو صداي ناشي از ساخت و سازهاي ساختماني  -3

حجم باالي فعاليتهاي ساختماني در سطح منطقه بمعني رفـت و آمـد انـواع ماشـين آالت     

نها در طي روزهاي طوالني و در نتيجـه توليـد آلـودگي    سنگين و حتي استقرار پيوسته آ

باشد. با توجه به اينكه اين دستگاهها با موتورهاي ديزلي  صوتي باال در سطح نواحي مي
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دسـي بـل بعنـوان حـد      45كنند و در شرايطي كه امـروز در ايـران حـد     پر قدرت كار مي

لودگيهـاي صـوتي ناشـي از    گردد. ميزان انحـراف زيـاد آ   استاندارد توليد صدا قلمداد مي

كاركرد صدها دستگاه سنگين از قبيل انواع كاميون ، لودر، جرثقيل هاي سنگين، بتـونير.  

بونكر حمل سيمان، انواع ميكسرها ، موتور جوشـها، كمپرسـورها در سـطح نـواحي در     

 كنار انواع فعاليتهاي عمراني و اصالحي در معابر كه معموالً با شكافتن آسفالت خيابانهـا 

گيـرد. ابعـاد گسـترده اي دارد و نيازمنـد      و توسط دريل واگن هاي سنگين صـورت مـي  

حد مجاز صدا را  1975باشد. استانداردهاي انگلستان در سال  مطالعه و بررسي دقيق مي

دسي بل و استانداردهاي دانمارك اين حد را بـراي وسـائط نقليـه     89-92براي كاميونها 

  دسي بل تعيين كرده اند.  88تن بابر با  5/3وزن بيشتر از 

  پاره اي از رفتارهاي اجتماعي، فرهنگي، سنتي:  -4

در اين رابطه پاره اي عادات و رفتارهاي فـردي و اجتمـاعي رايـج در جامعـه كـل مخـل       

  آسايش عمومي است بايد مورد توجه قرار گيرد. 

ي سرو صداهاي گاه طاقت فرسا و گوش خراش فروشـندگان دوره گـرد، سـرو صـداها    

مضاعف ناشي از دستكاري اگزوز اتومبيل ها و موتورهـا سـيكلت هـا، بـوق هـاي غيـر       

متعارف ، صداي حركت اتومبيل ها در سرعت هاي زياد، صداي بـيش از حـد بلنـد بلنـد     

  شوند. گوها در مناسبت هاي خاص در اين گروه از عوامل دسته بندي مي

  باشد.  ز قابل بررسي ميمعضل خيابان ايران زمين در منطقه از اين زاويه ني
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متاسفانه در ايران قانون و مقررات مدون و مصوبي در زمينه كنترل آلودگي صدا وجود 

قـانون شـهرداري تحـت عنـوان مزاحمتهـاي       55ندارد و فقط شهرداريها با تكيه به ماده 

  باشند. شهري آنهم در صورت شكايت شخصي، متولي رسيدگي به اين معضل مي

ت طرح جامع آلودگي صوتي، صنايع و كارگاههاي واقع در منطقـه دو  هر چند در مطالعا

بعنوان منابع ايجاد آلودگي صوتي شناخته نشده اند. ولي جهت نتيجه گيري نهايي در اين 

باره الزم است تمامي صنايع، كارگاهها، مشاغل و مراكز تجمع بطور جداگانه و مشخص 

وجـود ضـوابط و مقـرارت قـانوني الزم و     گيرد. و در ايـن رابطـه    مورد مطالعه قرار مي

ضروري است. در مطالعات ميداني صـوت گرفتـه در منطقـه دو تعميرگاههـاي اتومبيـل      

(صافكاري و نقاشي) آهنگري و نجاريها، معدن سنگ شمال فرحزاد به دليـل تـردد زيـاد    

ماشين آالت سنگين ، شهر بازي واقع در حاشـيه شـمالي خيابـان سـازمان آب از ديگـر      

 باشند.  كزي بوده اند كه سبب مزاحمتهاي صوتي ميمرا


