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  دهيچک

عالوه بر مصارف  ن رودخانهياز ا .باشد يشهر تهران مشرب ن کننده آب ين منابع  تامياز مهمتر يکيرودخانه جاجرود 
غلظت  يوانيو ح يانسان يتيمراکز جمع كنارعبور رودخانه از  با. ديآ يبه عمل م يفراوان يحيتفر يشرب، استفاده ها

استرپتوکوک  يبه باکتر يفرم مدفوعيکل ينسبت باکتر يبا بررس. شود يآن افزوده م يفرم کل و مدفوعيکل يباکتر
فضوالت  شتر ازيبه مراتب ب رودخانه جاجرود يکروبيم يآلودگ يبر رو ير فاضالب انسانيتاثدکه ي، مشخص گرديمدفوع

تحليل هاي بيشتر روي فرآيندهاي موثر در توليد آلودگي ميكروبي رودخانه، اينطور به نظر مي رسد  با .باشد يم يوانيح
كه دو عامل نشت فاضالب از چاه هاي جذبي كنار رودخانه و دفع مستقيم فضوالت توسط دام حين عبور از رودخانه و 

 .را در اين بين داشته باشند نقشبيشترين نه و همچنين ورود كودهاي حيواني از طريق انهار به رودخاسرشاخه هاي آن 
همچنين  به منظور بررسي   .انه توصيه گرديده استآلودگي ميكروبي رودخ كاهشمنظور  به  يحفاظت چند اقدامدرادامه 

  .سد لتيان انجام و مورد بررسي قرار گرفتخطرات بالقوه آلودگي ميكروبي بر آب شرب تهران، نمونه برداري عمقي از 
  

  قه مورد مطالعهمنط -۱
 یاز منابع اصل یکیان یسد لت. لومترمربع قرار گرفته استیک 700ان در شمال شرق تهران و با وسعت حدود یز سدلتیحوزه آبر

ن یرودخانه  جاجرود که مهمتر. شود ین مین منبع تامیآب شرب تهران از ا% 25شود و حدود  ین کننده آب شهر تهران محسوب میتام
 ت آب شرب شهر تهران، مورد استفادهیآب پشت سد و در نها ین کنندگیشود، عالوه بر نقش تام یه محسوب من حوزیرودخانه ا



 

 

ترین شهرهاي جهان و  واقع شدن رودخانه جاجرود در نزدیکی تهران که یکی از پرجمعیت. ردیگ یز قرار میفراوان مردم ن یحیتفر يها
                             .ده که این رودخانه در معرض آلودگیهاي متنوعی قرار گیردباشد، موجب گردی  بزرگترین قطب صنعتی ایران می

متوسط  یدب. باشد یاز آذرماه به بعد بارش ها بصورت برف ممعموالً ر است و یک منطقه سردسیرودخانه جاجرود ز یحوزه آبر
مترمکعب  7.43برابر  حوزه یخروج یکیرودك در نزد يدرومتریستگاه هیرودخانه جاجرود ثبت شده در ا )1335-1384( درازمدت

 . ثبت شده استورماه یدر شهرآن  ین دبیبهشت و کمتریودخانه در اردرماهانه  یدب یشترینب .باشد یه میبر ثان

  
  يکروبيانتخاب شاخص م -۲

 يباکتر. نددیگرد بنتخارودخانه جاجرود ا یکروبیم یآلودگ به عنوان شاخص 2یمدفوعفرم یکلو  1فرم کلیکل يها يباکتر  
که  يگریشوند، بعالوه دسته د یده میوان ها دیدر روده انسان و ح یعیباشد که بطور طب یها م ياز باکتر یعیف وسیفرم کل شامل طیکل

فرم کل است، شامل یکل يرشاخه از  باکتریک زیکه  یمدفوع  فرمیکل .شوند یده مید ییایز و دریتم يها در خاك و آب یعیبطور طب
در  یفرم مدفوعیکل ين غلظت باکتریبنابرا. خون وجود دارد وانات گرمیفرم است که در روده و مدفوع حیکل ين گونه از باکتریچند

 يران غلظت مجاز باکتریست ایط زیاستاندارد سازمان مح. به رودخانه باشند یوانیو ح یتواند شاخص ورود فاضالب انسان یرودخانه م
ش یبر اساس آزما مصارف کشاورزي و آبیاري وسطحی  يآبها به پسابهاي صنعتیخروجی  يرا برا یفوعفرم مدیفرم کل و کلیکل يها

MPN3  خاطر نشان می سازد که   .ن کرده استیتر از نمونه آب معیل یلیم یکصددر   400و  1000انه حداکثر ین ماهیانگیم بیبه ترت
 در رابطه با حدود مجاز آالینده ها در منابع آب خاماز به استاندارد ملی وجود نیبا  ]1[. این مقدار براي مصارف شرب صفر می باشد

مقدار مجاز باکتري کلیفرم مدفوعی در رودخانه براي مصارف تفریحی در  .وجود ندارد در این رابطه تاکنون هیچ گونه استانداردي
  [7] .می باشدتر از نمونه آب یل یلیم یکصددر کلونی   200آمریکا 

 

  يکروبيم يدکننده آلودگيلمنابع تو  -۳
 یم یمختلف يزم هایبراثر مکان یوانیحوالت فض. باشد یم یوانیا حی یآب رودخانه فاضالب انسان یکروبیم یمنشا آلودگ
به  يورود يا آب هایم در رودخانه یبصورت مستق یوانیدفع فضوالت ح ن حال دو نوع متداول آنیباا. آب شود یتواند باعث آلودگ

 فضوالت در مراتع و يزم شستشویمکان. باشد ین میزم يرو یوانین و حمل فضوالت حیزم يزم شستشویمکانزمین و  روي یا دفع آن و 
کود  ين شستشویرد، بنابرایگ یز به طور محدود و کم انجام میدر منطقه ن يکشاورز .تواند موثر باشد یم يکشاورز ين هایباغ ها و زم

 نزدیکیدر منطقه و در  يادیز يدر مقابل باغ ها .منطقه دارد یدر آلودگ يزیز نقش ناچیاب نتوسط روان يمورد استفاده در کشاورز
  .رگذار باشدیآن تاث یآلودگ يتواند رو یرودخانه وجود دارد که م

است اتفاق  یکه در منطقه عمدتاً چاه جذب دفع فاضالب یخانگ يستم هایا بصورت نشت از سیدر منطقه  یفاضالب انسان 
ه خانه فاضالب موجود در منطقه مربوط به پادگان لشکرگ یتنها تصف. رگذار استیه خانه فاضالب تاثیق دفع از تصفیا از طریو  افتد یم

                                                             
1 Total coliform 
2 Fecal coliform 
3  Most Probable Number 



 

 

ه خانه یتصف یکروبیم یندگینقش آالشده قبل وبعد از پادگان  يه بردارنمون یکروبیم يداده ها يل انجام گرفته بر رویباشد که تحل یم
  .نمودصرفنظر می توان  یکروبیم ید آلودگیدر تول ين منبع نقطه این از نقش ایبنابرا .دهد نمی را نشان رودخانه جاجرود يبر رو

  منطقه يانسانت يجمع - ۳-۱
هفته  یانیپا يمنطقه به خصوص در روزها يباال یتیتراکم جمع يایل، خود گویتعط يک منطقه در روزهایفراوان و تراف يالهایآمار و
الها و باغ ها یاز و يارین بسیکنند، و عالوه بر ا یخود در کنار رودخانه اتراق م یحیاقامت تفر ياز مردم برا ياریبس. باشد یل میو تعط

 یت میار حائز اهمیمردم بس یحیتفر ين نقش رودخانه جاجرود و سرشاخه ها در استفاده هایبنابرا. در امتداد رودخانه قرار گرفته اند
 .کرد يم بندیو روزانه تقس یستیت توریو جمع یت فصلیت  ساکن، جمعیجمعگروه توان به سه  یا مت موجود در منطقه ریجمع .باشد

گرچه جمعیت ساکن سال . آمده است 1کنند در شکل  یم يکه تمام عرض سال را در منطقه سپر منطقه ت ساکنیجمع یپراکندگ
                      ]2[ .تغییر چندانی ندارد 1380نسبت به سال  1385 درصد افزایش دارد با این وجود جمعیت 40حدود  1375نسبت به سال  1380

شود، مردم مهاجر از شهرتهران به منطقه آمده ودرفصل سرما  مهاجرتهاي فصلی که اغلب در تابستان مشاهده میدر همه ساله   
ه از آب و هواي منطقه و نیز برداشت محصول اغلب مهاجرین فصلی جهت استراحت و تفریح و استفاد. نمایند به شهر تهران مراجعت می

هاي ییالقی و تفریحی در منطقه خصوصاً در شهرهاي منطقه احداث  خانه. آیند برداري از اراضی خود به روستاهاي منطقه می و بهره
  .شود یم يگذارنام یت فصلیت، جمعین جمعیا. گیرد صورت فصلی در این اماکن آمد و شد صورت می هگردیده که از اهالی تهران ب

بدلیل نزدیکی این منطقه به تهران، با هدف گردشگري و تفریح در تابستان و  از اهالی تهران يادیز یستیت تورین جمعیهمچن
ت یآمار جمع. گردند به این منطقه سرازیر می در زمستان هاي اسکی شمشک و دربندسر و دیزین همچنین استفاده از امکانات پیست

 .آورده شده است 1ه جاجرود در جدول ز رودخانیحوزه آبر

  ]2[1380ز رودخانه جاجرود در سال یت حوزه آبریآمار جمع : ١-جدول
 يت شهریجمع ییت روستایجمع

 جمعیت دائم جمعیت فصلی جمعیت توریستی جمعیت دائم جمعیت فصلی جمعیت توریستی

٩٣٠١ ٢٦٤٠ ٠ ٦١٧٨ ١٧٣٠٠ ٦٢٣٠٠ 
  

   يوانيحت يجمع - ۳-۲
تواند  یرودخانه جاجرود م یکروبیم یدر آلودگ يادیر زیز تاثین یوانیحت یدر منطقه، جمع یت مستقر انسانیعالوه بر جمع

نکه عمده یبا توجه به ا. کرد یر آن چشم پوشیتوان از تاث ین می، بنابراشود یبه ندرت مشاهده مدر منطقه  یوحش واناتیح .اعمال کند
به  یوان اهلین دو حیا ين رویدهند، بنابرا یل میو به خصوص گاو و گوسفند تشک یاهل واناتیموجود در منطقه را ح یوانیت حیجمع

   .ردیگ یرودخانه تمرکز انجام م یموثر در آلودگ یوانیت حیعنوان جمع
   



 

 

  
  

   منطقهدر ي گوسفند تیجمع یپراکندگ : ٢شکل          1385 سال در جاجرود رودخانه زیآبر حوزه در ساکن تیجمع عیتوز  : ۱شکل
ت یجمع یپراکندگ. گاو وجود دارد 380راس گوسفند و  21400ز رودخانه جاجرود مجموعاً حدود یدر حوزه آبر 

ل یآن را بز تشک% 12تا10حدود  يت گوسفندین جمعیاز  ا. نشان داده شده است 2ز رودخانه جاجرود در شکلیگوسفند در حوزه آبر
. ندارند یالق و قشالقییگر یره علوفه، دیشوند و با توجه به ذخ یم يها نگهدار يامدارت در دین جمعیا% 10ن حدوداً یهمچن. دهد یم
ن تا آخر مهر در یالق از اواخر فروردییگوسفندها هنگام . باشند یدر طول سال م یالق و قشالقییبرنامه  يگر داراید% 90ن حال، یبا ا

 ین میبنابرا  ]3[.برد یکشد، دام در خارج منطقه به سر م ین به طول میفرورد ل آبان تا اواخریبه هنگام قشالق که از اوا. منطقه ساکنند
  .ر داشته باشدیرودخانه تاث یکروبیم یآلودگ ياز سال بر رو یمیساکن در منطقه  تنها در ن یوانیت حیتوان انتظار داشت که جمع

  موجود در رودخانه جاجرود يکروبيت ميوضع يبررس -۴
سازمان آب و فاضالب استان تهران بطور منظم از توسط باشد که  یم ییداده ها يستفاده شامل سرمورد ا یکروبیم يداده ها 

دانشگاه صنعتی شریف از همان ایستگاه ها در زمان توسط همراه داده هایی که  به آن يمشخص رو يستگاه هایرودخانه جاجرود و از ا
در  مربوط به نمونه برداري هایی ن داده هایا  .باشد یم 1385تا  1377 فوق از يداده ها یبازه زمان. ده استیه گردیته مختلفهاي 

در  یفرم کل و مدفوعیکل يغلظت باکتر یرات مکانییتغ 3شکل .باشند یهفته م اول روزسه در غالباً انه و یماه باًیتقر یفواصل زمان
شمشک نسبت به  یشاخه فرع يباال یبه آلودگ یپتوان  یم 3باتوجه به شکل . نشان می دهدرا  آن يو سرشاخه ها رودخانه جاجرود

 يرات غلظت باکترییتغ 4شکل . شود یر آن کمتر میتاث يق سازین حال بعد از ورود به رودخانه جاجرود و رقیباا. رودخانه جاجرود برد
       .ش گذاشته استیدر امتداد رودخانه جاجرود را به نما یفرم کل و مدفوعیکل

با  یوانیو ح یانسان یتیجمعمطابقت مراکز  پی به توان یمو داده هاي جمعیت توریستی و فصلی  3و2و1با تجمیع اشکال  
براین اساس عبور رودخانه از کنار مناطق جمعیتی حیوانی و به خصوص انسانی با افزایش . داشترودخانه  فرم دریکل يباکترمقدار 
هستند  یژن محلول در آب، دو عاملید و اکسیهمچون تشعشع خورش یطیحعالوه براین عوامل م. باکتري کلیفرم همراه می باشد تعداد

بنابراین براي تحلیل مکانی غلظت میکروبی در رودخانه می بایست . شوند یر حرکت آب میدر طول مس يع باکتریکه باعث زوال سر
  .  این دو عامل را در کنار یکدیگر مورد توجه قرار داد

این بدان علت است . دفرم کل در انتهاي رودخانه نسبت به سرشاخه آن بسیار باال می باشغلظت باکتري کلی 4مطابق با شکل 
براین اساس  با ورود شاخه . که آن بخش از باکتري کلیفرم کل  که غیر مدفوعی می باشد، در ارتباط با ذرات معلق و خاك می باشند

 هاي شمشک و آهار و امامه به رودخانه جاجرود، غلظت باکتري کلیفرم کل در ایستگاه هاي دوآب، خروجی اوشان و رودك افزایش



 

 

از طرف دیگر تغییرات میانگین غلظت باکتري کلیفرم مدفوعی در امتداد رودخانه جاجرود نسبت به تغییرات باکتري کلیفرم . دمی یاب
بنابراین عمدتاً  ،باتوجه به اینکه باکتري کلیفرم مدفوعی تنها مرتبط با فاضالب انسانی و حیوانی می باشد. کل بسیار ناچیز می باشد
باکتري به  انحالل باکتري درآب باعث افزایش قابل مالحظه ضریب زوال  نسبت به حالتی که.  ه وجود داردبصورت محلول در رودخان

بنابراین گرچه جمعیت  ]4[.ذرات خاك چسبیده است می شود، بطوري که ضریب زوال آن را تا ده برابربزرگتر نیز درنظر می گیرند
ر خود را یاثت، با این وجود بعلت نرخ باالي زوال باکتري اثر آن حتی در فواصل کم نیز انسانی تقریباً در تمام امتداد رودخانه وجود دارد

این باعث می شود که تفاوت زیادي بین غلظت باکتري کلیفرم مدفوعی در باالدست و پایین دست رودخانه وجود . نشان می دهد
  .نداشته باشد

  
  جاجرود رودخانه امتداد  و کل حوزه رودخانه جاجرود در یفرم کل و مدفوعیکل يرات غلظت باکترییتغ :  ۳شکل 

 
  در امتداد رودخانه جاجرود یفرم کل و مدفوعیکل يغلظت باکترمیانگین  رات ییتغ :  ۴شكل 

. آورده شده است 5در شکل  1385-1377 ين سال هایماب پل لشکرگ ستگاهیفرم در ایکل يانه باکترین ماهیانگیرات مییتغ
 یحوزه رودخانه جاجرود م یکروبیم يها ینده تمام آلودگیدر آنست که هم محل ورود رودخانه به سد و نما ستگاهین ایت ایاهم



 

 

ان ذکر یشا. به شمار می رودمردم  یحیتفر يان محل شنا و استفاده هایمخزن سد لت ين حد فاصل پل لشکرگ تا ورودیو همچن ;باشد
عموم  ياز آن برا یحیبه رودخانه و استفاده تفر یالها امکان دسترسیات و واست که در سراسر رودخانه جاجرود به علت وجود باغ

مردم قرار  یحیع مورد استفاده تفریان به طور وسیمخزن سد لت يحد فاصل پل لشکرگ تا ورود یول ،ت مواجه استیمردم با محدود
  .ردیگ یم

 یانسان يباال یت فصلیعلت آن هم به حضور جمع .باشند ین مواقع سال میتر ور آلودهیخرداد تا شهر يماه هابراین اساس 
 یانیپا يدر ماه ها .گردد یگر برمید يرودخانه از سو یک سو و کاهش دبیسال در منطقه از  گرم يماه هاباال در  یوانیدر تابستان و ح

  .باشد یل در منطقه همزمان من مواقع  از سایدر ا یوانیو ح یت انسانیکه با کاهش جمع کمتر است یفرم مدفوعیکل يسال غلظت باکتر

 
 لشکرگ ستگاه پلیدر ا يانه باکترین ماهیانگیم:  5 شکل

  انيمخزن سد لت يکروبيم يت آلودگيوضع يبررس -۵
سد  ين ورودیرودخانه جاجرود مهمتر یباشد و از طرف ین منابع آب شهر تهران میاز مهمتر یکیان ینکه  سد لتیبا توجه به ا

ان توسط یاز مخزن سد لت 27/1/1386خ یکه در تار يدر نمونه بردار.ز مدنظر قرار گرفتیآن ن یکروبیت میوضع یباشد، بررس یان میلت
  . دین گردییتع 2 آب در اعماق مختلف به صورت جدول یکیولوژیو ب یکروبیم يف انجام گرفت،پارامترهایشر یدانشگاه صنعت

  ان یز مخزن سد لتا ينمونه بردار یکیولوژیو ب یکروبیم يپارامترها : ۲-جدول

  عمق آب  واحد  پارامتر
  30  20  10  1  متر  عمق آب

  9.1  9.1  9.6  11.2  گرادیدرجه سانت  آب يدما
  MPN/100ml 300  400  800  200  فرم کلیغلظت کل
  >MPN/100ml  13  200<  200<  200  یفرم مدفوعیغلظت کل
  0  0  0  1  تریل یلیم 500در   ایاردیژ



 

 

ط نگران کننده قرار دارد، غلظت آن در سد یفرم در رودخانه جاجرود در شرایکل يکه غلظت باکتر یحال ن اساس دریبرا                
 دیگر تابش خورشید ییسو ن بدان علت است که آب در سد تحت زمان ماند قرار گرفته و ازیا. باشد یط قابل قبول میان در شرایلت

با توجه به  يک متریلتر شده از عمق یا در نمونه فیاردیست ژیک عدد کیشاهده ن حال میبا ا. شود یم باکتريباعث زوال  وسایر عوامل
البته الزم به ذکر است که با توجه به سیستم هاي پیشرفته تصفیه .باشد یمصارف شرب نگران کننده م يسد برا یسطح ياستفاده آب ها

بابت نگرانی براي بهداشت و سالمت مردم وجود آب براي آب شرب شهر تهران و حذف آن در دریاچه سد و تصفیه خانه از این 
مصارف  يتواند برا ینم ییدر رودخانه جاجرود به تنها یفرم مدفوعیکل يباال ین طور متصور شد که آلودگیتوان ا ین میبنابرا . ندارد

به خصوص در فصول گرم،  باال از رودخانه جاجرود یحیتفر ين حال با توجه به استفاده هایبا ا. ن باشدیشرب شهر تهران خطر آفر
 . تواند باعث به خطر افتادن بهداشت و سالمت مردم شود یم یفرمیکل یآلودگعدم توجه جدي به این مسئله و افزایش بیشتر 

 يکروبيم يمنبع آلودگنوع ن ييتع -۶

 یمنبع آلودگ عش نوینما يبرا 4یمدفوع  ك استرپتوکو يبه باکتر یفرم مدفوعیکل ياز نسبت غلظت باکتر نیمحققاز  یبعض 
و  یوانات اهلیحنشان دهنده  0.6تا  0.1ن یبما ،یآلودگ یمنبع انسان نشان دهنده  4بزرگتر از و نسبت برابر  ن اساسیبرا .کنند یاستفاده م

ت ن نسبیا يریبکارگکا یآمر EPAطبق نظر   .باشد یم یکروبیم ید آلودگیدر تول یوانات وحشیحنقش نشان دهنده  0.1نسبت کمتر از 
   ]5[دباش یح میصحاست، د یجد یکروبیم یکه آلودگ یآب، تنها در مواقع ینیرزمیو ز یسطح ينمونه ها يبرا

  در آب رودخانه یکروبیم یندگیدر رابطه با منبع آال ییها یان و اعمال گمانه زنیت موجود در حوزه سد لتیوضع یبررس يبرا
موجود در آب رودخانه  یتوان فرض کرد که آلودگ یمز در رودخانه یناچ يربا توجه به زمان تمرکز کوتاه در حوزه و رسوب گذا

 یآلودگ پل لشکرگ به عنوان شاخص يستگاه هایا ياز داده هان منظور یبد. باشد یباشد و استفاده از نسبت فوق معتبر م ید میجد
 ين سال هایماب ستگاه پل لشکرگیام گرفته در اانج يریگ نمونه يسر 60 .گردد یاستفاده م ز رودخانه جاجرودیآبر کل حوزه یکروبیم

  .نشان داده شده است 6شکل ستوگرام یدر هج آن یقرار گرفته و نتا یمورد بررس 1385- 1377
ز یار ناچیر بسیده است که نشان دهنده تاثیرس 0.1ن نسبت به کمتر از یمورد ا 60ک مورد از یتنها در  6شکلبا توجه به 

 یاز آلودگ یمین وجود نیبا ا. باشد یم یوانات اهلیاز ح یز ناشین یک پنجم آلودگیب یقر. آب دارد یبر آلودگ یوانات وحشیح
 یوانیو ح یانسان منبعدوازمیان  جه گرفت کهیتوان نت یم یبه طورکل .باشد یبه آب م یبه خاطرورود فاضالب انسان ییبه تنها یکروبیم

مشاهده شده  یاز آلودگ یمیحدود ن ییبه تنهاو شتر یبه مراتب ب یعامل انساندر رودخانه جاجرود نقش  یکروبیم یآلودگموثر در 
   .باشد یمدراین بازه زمانی 

                                                             
4 Fecal Streptococci 



 

 

  با 
  )برحسب درصد( یمدفوع ك استرپتوکو  به یمدفوع فرمیکل يها داده یفراوان عیتوز ستوگرامیه:  ٦ شکل

در منطقه می توان به ) و فصلی(توریستی و دائمیلیتر در روز براي جمعیت  150و   30فرض فاضالب تولیدي به ترتیب با 
براین اساس در کل حوزه آبریز رودخانه . آلودگی میکروبی رودخانه پی برد تولید فاضالب و بالتبع جمعیت توریستی درباالي نقش 

 جمعیت گردشگر جاجرود در روزهاي جمعه تابستان که منطقه با ورود بیش از ظرفیت گردشگر مواجه است، میزان تولید فاضالب
درصدي گردشگر  10حضور  این مقدار در روزهاي کاري هفته که فرض. درصد مجموع فاضالب انسانی تولیدي باشد 26حدود 

  .درصد می باشد4نسبت به روزهاي جمعه می باشد برابر حدود 
باید . دخانه بدست آوردبارش و غلظت باکتري کلیفرم در رو با بررسی داده هاي موجود نمی توان رابطه اي مشخص مابین

توجه داشت که باکتري موجود در فضوالت حیوانی از زمان دفع تا حمل توسط رواناب تحت اثر زوال ناشی از دما و تشعشع خورشید 
بنابراین به نظر می رسد که فضوالت حیوانی ناشی از عملیات چراي حیوانات  و کوددهی باغات تاثیرچندانی درآلودگی . قرار دارند

حدود یک سوم آلودگی میکروبی رودخانه را ناشی از نقش حیوانات که  6با توجه به شکل . روبی رودخانه جاجرود نداشته باشندمیک
می داند، اینطور به نظر می رسد که این نقش تحت اثر عبور حیوانات از رودخانه و سرشاخه هاي آن و دفع مستقیم فضوالت بر رودخانه 

  .باشد
با این وجود بعلت . ات در امتداد رودخانه داراي سیستم چاه جذبی براي دفع فاضالب خود هستندبیشتر ویالها و باغ

فاضالب هاي چاه هاي جذبی در فواصل کم و از امکان حرکت باکتري کلیفرم  کوهستانی بودن منطقه و ناچیز بودن آبهاي زیرزمینی، 
ري کلیفرم تحت حرکت افقی فاضالب توسط الیه هاي زمین، تحقیقات در رابطه با حذف باکت . ورود به رودخانه وجود خواهد داشت

. نوع خاك مشخص ارائه گردیده است هربراي  ولی نزدیک به هم وجود مقادیر مختلفاین  با. در سطح دنیا انجام گرفته است متعددي
با توجه به اینکه . ري را دارا می باشندبه طورکلی خاك هاي ریزدانه تر بعلت سطح تماس بیشتر، قابلیت جذب و نگهداشت بیشتر باکت

  3متري منجر به کاهش   10ماسه اي می باشد، می توان انتظار داشت که فاصله حدوداً  خاك منطقه در اطراف رودخانه عمدتاً سیلتی
ري از موارد ورود البته در بسیا [6] .لگاریتم در غلظت باکتري  کلیفرم مدفوعی در فاضالب نشت پیدا کرده از چاه هاي جذبی شود

  .می گرددپسابها و فاضالب ها بدون طی این فاصله وارد انهار و مسیل هاي منتهی به رودخانه 
    

  يريجه گينت -۷
ن یدر ا .در رودخانه جاجرود شده است یفرم کل و مدفوعیکل يها يش غلظت باکتریباعث افزا یوانیحو  یفاضالب انسان

ل یرسدکه بدل ین حد خود میش در تابستان به باالترین افزایا. باشد یم یوانیت حیاز جمع ش تریبه مراتب ب یت انسانین نقش جمعیب



 

 

ن ماه ها از یشه شودکه در ایاند يرید تدابین بایبنابرا. باشد یرودخانه م یدر منطقه و کاهش دب یوانیو ح یت انسانیاد جمعیش زیافزا
ز ساخت یدر درازمدت ن .دیایلشکرگ تا مخزن سد ممانعت به عمل ب مردم در آب رودخانه جاجرود به خصوص در حدفاصل پل يشنا
 یبه نظر م يضرورگون یت اوشان، فشم و میبه خصوص در سه شهر پرجمع رودخانه یکاهش بار آلودگ يه خانه فاضالب برایتصف
حیوانات در منطقه بدون ایجاد فاصله وحریم مناسب بین چاه جذبی تا رودخانه و همچنین طرح مسیرهاي مشخص براي چراي  .رسد

همچنین ایجاد حریم مناسب براي فاصله چاه هاي  .گردد رودخانهگذر از آبراهه ها می تواند منجر به کاهش آلودگی میکروبی در 
می تواند به کاهش چشمگیر غلظت باکتري کلیفرم در رودخانه و  در خانه ها نصب چاه هاي سپتیک الزام به جاذب تا رودخانه و

  .ات احتمالی در آب سد لتیان و منبع شرب شهر تهران شودکاهش خطر
  تقدير و تشكر -۸

رودخانه  کیفی اختیار گذاشتن داده هاي دربه جهت  و آب منطقه اي تهران آب و فاضالب استان تهرانبدین وسیله از همکاري سازمان 
  .قدردانی می شود صمیمانه جاجرود
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