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خالصه
رودخانه کرج یکی از  5رودخانه حفاظتشده و مهمترین منبع تأمین آب شرب تهران و کرج ،نقش مهمی در تأمین سالمت انسان و محیطزیست
دارد که بهواسطه دفع فاضالب خام روستاها و استفادههای تفرجی به انواع آلودگی دچار است و ایجاد شبکه فاضالب روستایی یکی از اقدامات
محسوب میشود  .در کلیات روش انجام کار ،مشخصات فنی و موقعیت جغرافیایی محدوده مراحل انجام کار تشریح میگردد .تجزیهوتحلیل و
ارزیابی اثرات مختلف زیستمحیطی احداث و بهرهبرداری از تصفیهخانهها با مقایسه چند معیاری برای بررسی و توجیه پرداخته میشود .میزان
استقبال مردم از اجرای این قبیل پروژه ها مورد بررسی قرار گرفته و به معضالت فرهنگی اجتماعی و راهکارها و پیشنهادات زیستمحیطی و
مدیریتی اشاره شده است .از روش ماتریس ووتن ورائو جهت ارزیابی زیستمحیطی در محدوده طرح استفاده شده است .جهت انجام مطالعات از
طریق پرسشنامه و مصاحبه اقدام و درنهایت در خصوص دغدغه عمومی از احداث و بهرهبرداری از تصفیهخانههای فاضالب مورد بررسی و تحلیل
قرار گرفته .نتایج :از نظر ارزیابی منطقه چنین طرحهایی کامالً مثبت ارزیابی میشوند و از نظر اجتماعی ،همیاری و مشارکت مردم در سه بعد
جسمی ،مادی و فکری قابلبررسی است .می توان چنین استنباط نمود که درصد باالیی از اهالی منطقه موردمطالعه به مشارکت و همکاری در ابعاد
جسمی و فکری برای جمعآوری فاضالب و در راستای توسعه محل عالقمند میباشند .لیکن متمایل به مشارکت در بعد مادی (اقتصادی) نبوده و
آن را وظیفه بخش دولتی یا نیازمند کمکهای مالی دولت میدانند .به راهکارها و پیشنهادات مدیریتی نیز اشاره میشود.
کلمات کلیدی :دغدغه و معضالت احداث و بهرهبرداری تصفیهخانه فاضالب  ،ارزیابی زیستمحیطی ،جمعآوری و تصفیه
فاضالب ،فرهنگی اجتماعی ،رودخانه کرج

