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  منابع آب آشاميدني محله ي شما چيست؟ -1

فر چاهها استخراج مي حآبي كه از . در كرج عمدتاً منابع آب زيرزميني هستند 

استفاده مي % 95شود يعني از سفره هاي آب زيرزميني كه از اين سفره ها حدود 

) رودخانه ي كرج. (آن هم مربوط به آب هاي سطحي مي شود % 5كمتر از . شود 

آب رودخانه به كرج منتقل مي شود كه براي منابع آب شرب كرج اين % 5حدود 

آب % 5منتقل مي شود و از استفاده مي شود و مقدار زيادي از اين آب به تهران 

در تمام نقاط % 95اين . مربوط به كرج تصفيه و در دست مردم قرار مي گيرد 

  .شهر پراكنده هستند 

كرج و گوهردشت و مهر شهر و فرديس تا محمد شهر و محدوده ي شركت تا 

. ماه دشت و اشتهارد در جنوب و در سمت غرب تا نظر آباد و طالقان است

يم در بيرون از شهر حفر شده بودند ولي به علت گسترش چاههاي آب در قد

  .شهرها اماكن مسكوني هم در كنار اين چاهها وجود دارد

آيا اين منابع آبهايشان از نظر شيميايي و ميكروبي واجد شرايط آب  -2

چون شركت هر روز از آب ها نمونه برداري مي كند و به . آشاميدني هستند؟ بله

ي شود و در آزمايشگاه بعد از آناليز طبق استانداردهاي آزمايشگاه فرستاده م

آب آشاميدني كه وجود دارد بررسي شده و معموال در حد استانداردهاي مجاز 

از لحاظ پارامترهاي فيزيكي و شيميايي و بيولوژي و در . آب آشاميدني هستند
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و اگر چنانچه آلودگي مشاهده شود، . اين مورد اصال نگراني وجود ندارد

الفاصله روي آن منبع كنترل انجام مي گيرد اگر خيلي آلوده باشد بعد از آن ب

از مدار خارج مي شود و اگر در حد استاندارد هست با يك عمل گندزدايي منبع 

كه عموما كلرزني هست آن آب و منبع ضدعفوني شده و در اختيار مردم قرار 

  .مي گيرد

  اوضاع سيستم آبرساني منطقه چگونه است؟ -3

از لحاظ سيستم آبرساني شامل يكسري چاهها، خطوط انتقال، ايستگاههاي پمپاژ 

توسط (به اين معني كه آب از چاهها پمپاژ مي شود . و مخازن ذخيره ي آب است

و از طريق خطوط انتقال به مخازني منتقل مي شود كه در ) ايستگاههاي پمپاژ

و گوهردشت است و  مثال در كرج مناطق مرتفع عظيميه. باالي شهرها هست

بيشتر آب به مخازني در اين مناطق پمپاژ مي شود، كه اين مخازن زميني و بتني 

بر مي گردد توي شبكه كه در ) جاذبه ي زمين(هستند و بعد به صورت ثقلي 

  .بعضي مناطق هم بعد از پمپاژ آب از چاه مستقيما منتقل به شبكه مي شود

  چگونگي تصفيه ي آب آشاميدني؟ - 4

تصفيه ي آبهاي سطحي با تصفيه ي آبهاي زيرزميني به كلي فرق مي كند  روش

آب زيرزميني چون از اليه هاي زيرزميني عبور كرده تا در سفره ). رفنكوئل(

ذخيره شده است مي توان گفت كه كيفيت خوبي  ندارد و تقريبا تميز است، مثال 
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باكتريولوژي و براي آب چشمه و اين آب تميز است و در واقع پاك است از لحاظ 

همين براي تصفيه ي آن خيلي روش پيچيده اي ندارد و يك گندزدايي با كلر انجام 

مي گيرد و آب را مصرف مي كنيم و در آزمايشگاه ها نشان داده شده كه كافي 

ولي اگر آب سطحي باشد مانند رودخانه، مراحل . است براي حذف آلودگي آب

 - 2آشغال گيري  -1: براي مثال. كامل تر است تصفيه ي خيلي پيچيده اي دارد و

عبور  -4. ته نشيني مواد هست -3. حذف كدورت و گل و الي آب هستمراحل 

مهمترين مرحله تصفيه ( - 5. آب از فيلترهاي شني و صافي هاي ماسه اي هست

انعقاد و لخته سازي با مواد منعقد كننده كلر فريك كه باعث حذف ) ي شيميايي

  .و در پايان كل كلرزني نهايي صورت مي گيرد -6شود  كدورت آب مي

پس تصفيه ي آب . براي ضريب احتمال بيشتر تا آب كامال سالم و بهداشتي باشد

نحوه ي دفع فاضالب و معايب آن . سطحي بسيار كامل تر از آب زيرزميني است

. چگونه است؟ فاضالب در بيشتر شهر كرج بزرگ به صورت چاه جذبي است

شتر فاضالب ها در چاههاي جذبي دفع مي شود ولي طرحي است به نام يعني بي

طرح شبكه ي جمع آوري و تصفيه فاضالب كرج بزرگ كه اين طرح در حال 

انجام است و در بسياري از مناطق هم لوله گذاري انجام شده است كه قرار است 

ه فاضالب را توسط انشعاب فاضالب به خطوط فرعي و اصلي شبكه هدايت كرد

و به سلمت تصفيه خانه ي فاضالب هدايت شود براي تصفيه ي نهايي اين طرح، 
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در واقع اين طرح به همراه طرح . طرح بسيار بزرگي است و بسيار هزينه بر است

فاضالب كه در تهران است بزرگترين طرح زيست محيطي خاورميانه به شمار مي 

بانك جهاني وام بگيرد  آيد كه ايران براي اجراي اين طرح ها مجبور شده از

بنابراين بسيار طرح هزينه بري است و حسن اين طرح هم اين است كه اگر 

فاضالب تصفيه شود آلوده گيهاي زيست محيطي به وجود نمي آيد و مشكالتي 

كه در شهر است از جمله بيماري ها از بين مي رود و آبهايي كه وارد سفره مي 

  .مي آيدشوند و آن را آلوده مي كنند پيش ن

و از اين فاضالب براي امر كشاورزي و آبياري فضاي سبز مي توان استفاده 

اين باغ  كرد و باليني آب قرار است باغ پسته اي بوجود بياورند كه حتي پسته ي

نظر ريالي هم به نفع جامعه  را صادر كنند و اين يك درآمد ارزي هم دارد و از

  .هست

در اسالم آمده كه هر چيز را بايد به اندازه عادات بد مصرف آب در اجتماع؟  - 6

در مورد آب كه اسراف آن زياد . مصرف كرد و اسراف حرام به حساب مي آيد

صورت مي گيرد در كشاورزي، صنعت و آبخيزداري است كه بخش عمده ي 

مصارف آب را به خود اختصاص مي دهد و در بخش مسكوني تبليغاتي كه در 

رد اگر مردم به آنها عمل كنند هم از لحاظ اجتماعي و راديو و تلويزيون وجود دا

ولي تأثير مصرف درست آب در . هم از لحاظ اقتصادي به نفع جامعه خواهد بود
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در يك بخشي هم از آب پرت مي . بخش صنعت و كشاورزي خيلي بيشتر است

  .شود و اين با توجه به اين است كه شبكه ي آب رساني اصالح شود

. ز جنسي انتخاب شوند كه شكستگها نداشته باشد تا آب هدر نرودو لوله ها بايد ا

درصد بطور ميانگين بيان شده است يعني از  30و پرتي كه بيان مي شود حدود 

واحد پرت مي شود و هدر مي رود  30واحد آبي كه توليد و تصفيه مي وشد  100

فيزيكي و شامل تلفات % 30پرت و هدر نمي رود اين  30ولي در كل همه ي اين 

 15تا  10در كل حدود . غير فيزيكي يعني شامل آبهاي غير مجاز هم مي شود

اين تلفات آب . درصد آب وارد زمين شده و از لوله ها و شبكه خارج مي شود

نسبت به بعضي از كشورهاي اروپايي كه در اين مورد كاركرده اند زياد است و 

روي اين مسئله خيلي خوب كار ما از آنها عقب هستيم مثل كشور آلمان كه بر 

اين . تلفات آب دارد% 8ولي در اين كشور هم حدود . كرده از ما خيلي جلوتر است

اگر نشت آب . خطر جدي ندارد ولي براي ساختمان ها ضرر داردهدر رفت آب ها 

در زير پي ساختمان باشد ممكن است باعث ريزش ساختمان شود و باعث 

  .از لحاظ اقتصادي براي ما ضرر داردولي بيشتر . نشست خاك شود

  چگونه مي توان اين عادات بد اجتماعي را اصالح كرد؟ -7

از طريق آموزش هاي عمومي و رسانه هاي گروهي به مردم آگاهي داده شود 

ولي بهترين راه آموزش عمومي است كه مي توان با اين كار مصرف آب را 



 7

ولي نمي توان گفت كه . ف كننداصالح كرد تا مردم به طريق بهينه آب را مصر

مثال . مصرف كنند چون با اين كار ممكن است از لحاظ بهداشتي مشكل پيدا كنند

نمي توان گفت كه استحمام نكنيم چون اين كار اصال عملي نيست ولي بايد به 

كنترل بعضي از مصارف بي رويه مثال شستن ماشين با آب . اندازه مصرف شود

براي اين كارها تقريبا و حدودا جريمه هايي در نظر . تتصفيه شده كار غلطي اس

وقتي قبض آب براي منازل ارسال مي شود اگر الگوي مصرف . گرفته شده است

توسط خانواده ها رعايت نشده باشد رقمي را كه براي آب بها دريافت مي شود 

مثال اگر يك . بيشتر از رقم معمولي و به صورت تصاعدي حساب مي كنند

متر مكعب در ماه مصرف كند از پرداخت آب بهاء معاف  5نفري تا  5ي  خانواده

است يعني آب بهاي آن خانواده مجاني است ولي عمدتا مصرف آب بيشتر از اين 

براي مصرف . متر مكعب يك ميانگين نرمالي است 30تا  20الي  5از . ارقام است

مي كه براي مبناي متر مكعب به باال هرچه آب مصرفي بيشتر شود رق 30ولي از 

بنابراين جريمه ها به اين صورت . محاسبه در نظر گرفته مي شود باالتر مي رود

  .هستند

  بر سر يكي از چاهها
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با مقداري  كلري كه تصفيه آب چاهها استفاده مي شود از محلول پودر پركلرين

در  1در يك ليتر كامل يعني  5/0mlآب درست مي شود كه درجه ي آن بايد 

1000.  

 50Lالي  40و در نهايت  25Lالي  L20دبي يا آبدهي چاهها در كرج عموما بين 

. اين عدد بستگي به دور موتور قدرت آن و نوع چاه دارد. در ثانيه آب دهي دارد

. آبدهي دارد 60Lالي  50ولي اگر قدرت موتور را تا آخر زياد كنيم به راحتي 

ر مواقعي كه برداشت آب زياد موتورهاي چاهها شبانه روز كار مي كنند ولي د

در اين مواقع . انجام مي شود سفره ي زيرزميني آب افت مي كند و پايين مي رود

موتورها را خاموش مي كنند تا سفره مجددا باال بيايد تا به حد استاندارد برسد و 

در كنار (يا در مواقعي كه مخازني كه اين موتورها آب را به آنجا پمپاژ مي كنند 

به كمك يك شير ) كه عموما در شب ها مخازن پر مي شود(پر شد  )كرج كوههاي

كه مشابه . (ليتر در سد مخزن با دادن پيامي به موتور، موتور را خاموش مي كند

در مورد تصفيه ي خانه اي كه در كنار كارخانه ي .) آن در كولر موجود است

ي پارچه سازي بوده  قبال در جهانشهر كارخانه: روغن نباتي در ميدان سپاه است

كه براي رنگ كردن پارچه ها از مواد رنگي محلول ) پارچه=چيت(به نام جهانچيت 

در آب استفاده مي كرده و وقتي پارچه ها رنگ مي شده و ديگر اين رنگ ها 

بالاستفاده بوده بايد از كارخانه خارج و به فاضالب مي رفته ولي بخاطر كثيفي 
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در اين انجام مي گرفته كه اين تصفيه روي آنها زيادي آب بايد يك تصفيه ي 

تصفيه خانه انجام مي گرفته و بعد از تعطيل شدن كارخانه اين تصفيه خانه هم به 

  .يك مكان متروكه تبديل و بالاستفاده شده است

  آب و هوا

منابع . ثابت و متحرك: منابع آالينده ي هوا كدامند؟ آالينده ها دو دسته هستند

سايل نقليه به حساب مي آيند و ثابت ها هم كارخانه ها و منازل متحرك همين و

به حساب مي آيند، گرمايش و سوختهاي فسيلي مصرفي و نوعي مواد آالينده از 

مونواكسيد كربن، هيدروكربن ها، گازهاي دي اكسيد ازت دي اكسيد گوگرد جمله 

و كرج زياد مهمترين آالينده ها هستند و ذرات معلق در هواي شهرهاي تهران 

البته يك سري آالينده هايي هستند كه به آنها آالينده هاي . مشاهده مي شود

اينها جزو . مثل گاز ازن، پركسي استيد نيترات كه پن مي گويند. ثانويه مي گويند

  .تهران بيشتر مشاهده مي شودآالينده هايي هستند كه در شهرهاي 

  هواي شهر ما آلوده است؟ بله -2

الن شهر كشور شناخته شده بعد از تهران مشهد و تبريز و كرج نشيمن ك

در اطراف كرج ما يك سري كوه داريم، مثال . اصفهان و شيراز از لحاظ جمعيتي

در شرق هم كوهي است به نام كالن كه اين كوهها جلوي حركت هوا را گرفته و 

ده است بنابراين پيش بيني ش. تجمع آالينده ها را در شهر كرج بوجود مي آورند
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باالترين (كه اگر اين جمعيتي كه به سمت كرج مهاجر شده اند ادامه داشته باشد 

هواي كرج به ) رشد جمعيت را در كشور هم در بعضي از سالها داشته است

تهران مي رسد كه هيچ، حتي بدتر هم مي شود چون راهي براي فرار هوا وجود 

  مي توان هواي آلوده را پاك كرد؟چگونه . ندارد و تراكم آالينده ها باال مي رود

با احداث كمربند سبز يعني در سطح شهر فضاي سبز  -1با چندين روش مختلف 

  .مثال بار و جنگل مصنوعي. اد كنيمجاي

كنترل ترافيك و حمل و نقل يعني اگر ماشيني الزم نيست مردم آنها را از  -2

يا مردم با . ده كنندمنازل بيرون نياورند و از وسايل حمل و نقل عمومي استفا

دوچرخه بيرون بيايند كه دوچرخه بسيار راه حل مفيد براي جامعه، سالمتي خود 

  .كمتر سكته مي كنند) هواي پاك(مردم و سالمتي جامعه 

و سوخت كمتري هم مصرف شده و به اقتصاد جامعه هم كمك مي شود و اين 

بدهايي در سطح شهر كار هم در چين شده است و در ايران هم بايد مسيرها و مع

ايجاد كنند و اين كار هم در كشور ما با كمي مشكل برخورد مي كند، از لحاظ 

فرهنگ، مردم ما كمي مشكل دارند مثال براي كارمندان افت دارد كه با دوچرخه 

  .بيايند سر كار

 - 3. ولي اين ها به فرهنگ اشتباه ما بر مي گردد كه همچنين طرز فكري داريم

... ثال بجاي سوخت هاي فسيلي مثل بنزين و نفت و گازوئيل و تعويض سوخت م
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از انرژي برق استفاده شود از انرژي هاي پاك استفاده شود انرژي با دو برق و 

  .يا انرژي خورشيدي كه هنوز ما تكنولوژي آن را به طور كامل نداريم

اگزوزشان مثال از . جريمه گذاشتن براي ماشين هايي كه هوا را آلوده مي كنند - 4

تنظيم كاربراتور ماشين ها توسط بعضي از  -5. دود زيادي خارج مي شود

  .سازمانها به صورت رايگان

در مورد جمع كردن خودروهاي فرسوده بر مي گردد به جنبه ي اجتماعي و  - 6

ولي از لحاظ اقتصادي با كمبود . خيلي هم براي داشتن هواي پاك مفيد است

نوز عملي نشده ولي اگر عملي شود بهترين كار بودجه مواجه مي شويم كه ه

  .است

چگونه مي توان از آلودگي هوا جلوگيري كرد؟ كه با همين روشهايي كه گفته شد، 

از طريق ايجاد فضاي سبز و تغيير نوع سوخت و . اعمال مديريت آلودگي هوا

ا استفاده مي شود كه ب aمثال در كارخانه اي از حالل . فرايند در كارخانه ها

 bدر مقابل اين كار مي توان از حاللي به نام حالل . تبخير آن هوا آلوده مي شود

استفاده كرد كه هوا را كمتر آلوده مي كند و به اين ترتيب هوا كمتر آلوده مي 

  .شود


