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 کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران

 دانشگاه تهران، تهران

 5931 ماهبهمن 62و  62
 

 

1021P-NWWCE 
 ییروستا جوامع کوچک فاضالباحداث وبهره برداری ازتصفیه خانه های معظالت دغدغه و 

 نگرش فرهنگی اجتماعیبا ارزیابی زیست محیطی وکرج  رودخانه  حوزه در

 

 حسن چنگیزی

رئیس اداره بهره برداری و نگهداری شرکت آب وفاضالب کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست و 

 البرزستان روستایی ا
 

changizih@ yahoo.com 
 

 خالصه
 ستیزطیمنبع تأمین آب شرب تهران و کرج، نقش مهمی در تأمین سالمت انسان و مح نیترشده و مهمرودخانه حفاظت 5رودخانه کرج یکی از 

شبکه فاضالب روستایی یکی از اقدامات تفرجی به انواع آلودگی دچار است و ایجاد  یهاواسطه دفع فاضالب خام روستاها و استفادهکه به دارد

و  لیوتحلهیتجز .گردد. در کلیات روش انجام کار، مشخصات فنی و موقعیت جغرافیایی محدوده مراحل انجام کار تشریح میشودیمحسوب م

 زانیشود. مو توجیه پرداخته میبا مقایسه چند معیاری برای بررسی  هاخانههیاز تصف یبرداراحداث و بهره یطیمحستیارزیابی اثرات مختلف ز

و  یطیمحستیها مورد بررسی قرار گرفته و به معضالت فرهنگی اجتماعی و راهکارها و پیشنهادات زاستقبال مردم از اجرای این قبیل پروژه

. جهت انجام مطالعات از در محدوده طرح استفاده شده است یطیمحستیاز روش ماتریس ووتن ورائو جهت ارزیابی ز .اشاره شده است یتیریمد

فاضالب مورد بررسی و تحلیل  یهاخانههیاز تصف یبرداردر خصوص دغدغه عمومی از احداث و بهره تیطریق پرسشنامه و مصاحبه اقدام و درنها

و مشارکت مردم در سه بعد و از نظر اجتماعی، همیاری  شوندیکامالً مثبت ارزیابی م ییها: از نظر ارزیابی منطقه چنین طرحجیقرار گرفته. نتا

توان چنین استنباط نمود که درصد باالیی از اهالی منطقه موردمطالعه به مشارکت و همکاری در ابعاد می .است یبررسجسمی، مادی و فکری قابل

ادی )اقتصادی( نبوده و باشند. لیکن متمایل به مشارکت در بعد مفاضالب و در راستای توسعه محل عالقمند می یآورجسمی و فکری برای جمع

 .شودیپیشنهادات مدیریتی نیز اشاره م دانند. به راهکارها وهای مالی دولت میآن را وظیفه بخش دولتی یا نیازمند کمک
 

 هیو تصفی آورجمعی، طیمحستیز، ارزیابی فاضالب  خانههیتصفی بردارو بهرهاحداث  معضالتکلمات کلیدی: دغدغه و 

 کرجرودخانه  جتماعی،ی افرهنگ فاضالب،
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