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 نگزارش به نشست كارشناسان و مديران، پيرامو

  توسعه پايدار و محيط زيست
   آبريز سد لتيان)1(حوضة

  . تشكيل شد1381كه در مركز تحقيقات آب و انرژي دانشگاه صنعتي شريف با همكاري سازمان آب تهران در بهار 

  
، و گروه دانشنامه استان تهران از بنياد ) معاون شورا(عليخاني  و) رئيس شورا( اوشان فشم ميگون؛ آقايان مجيد صالحي همكاري شوراي شهر اين مقاله به پيشنهاد و

 .به طور گروهي تهيه شده است) دار تي قاسمي، هوشمند فيني و رضا آر وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛ آقايان هوشنگ(بزرگ فارسي  دانشنامه

  1380اكبر محموديان ديماه  علي: و هماهنگ كنندهمدير گروه 

  
 كلياتي فشرده از بخشهاي رودبار قصران و لواسان،

  هاي آبريز سد لتيان، مشكالت و پيشنهادها حوضه
  پيش درآمد

  :جغرافياي تاريخي شهرستان شميران 
 سال پيش يكـي     3000از حدود   ) رغَه(رسد و شهر ري        سال پيش مي   7000به حدود   ) چشمه علي (قدمت تمدن ري    

ها، نواحي كوهـستاني   از چند شهر معروف جهان شناخته شده بود و از همان هنگام رازيان به علت گرماي شديد تابستان     
  .داشتند و سرچشمه آبها، بسيار عزيزش مي) ييالق (»سردسير«ناميدند، به عنوان   مي»كوهسرانش«شمال خود را كه 

 شـد و حـدود آن در شـمال، آبريـز مازنـدران، در             »قصران«رّب و تبديل به     واژه كوهسران در دوران اسالمي مع      
جنوب تپه ماهورهاي دامنه توچال تا شمال شهر قديمي ري، در غرب آبريز رودخانه كرج و در شرق، دشت الر و كوه                      

ـ  (»قصران خارج«و ) نواحي داخلي كوهستان  (»قصران داخل «بود و به    ) لواسان(دماوند   ستان تـا  نواحي خارجي كوه
  )3) (2(.شد تقسيم مي) شمال شهر ري

از چند سده پيش با مشهور شدن نواحي زيرمجموعه قصران مانند رودبار، لواسان، شميران، سياهرود، كن و تهـران،                    
نام خود قصران به فراموشي سپرده شد، اما چون نام رودبار ممكن بود با رودبار منجيل آن سوي البرز اشتباه شـود، ايـن                        

  . ناميدند، كه باعث شد نام قصران به كلي از بين نرود»رودبار قصران«را، 
 كه شامل تمام روستاهاي دامنه جنوبي رشته كوه توچال تا حدود سرخ حصار              )4( »بخش شـميران  «از چند دهه پيش     

كوني داد و تبـديل بـه منـاطق مـس           كم ويژگيهاي سردسيري و ييالقي را از دست مي          و داوديه و پونك كن بود، و كم       
شد، تمام آن جزء شهر تهران قرار گرفت اما از نظر تقسيمات كشوري، منطقه يك و قسمتهايي از مناطق دو و چهار                        مي

كه از نظـر خـدمات شـهري      شد در حالي»فرماندار« درآمد و صاحب »شهرستان شميران«شهرداري تهران به صورت    
ازمانها و نهادهاي مختلف كه مقرشان در اين شهرسـتان قـرار            ها و س    تابع شهرداري تهران بود و همچنين برخي از اداره        

  ...كردند داشت، عمالً از نظر سلسله مراتب سياسي، اجرايي و قوانين تقسيمات كشوري از شميران تبعيت نمي
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  .ترتيب اين شهرستان از همان آغاز دچار بيماري يك شهرستان و چند مدير گشت بدين
باشد، قلمرو آن را گسترش دادند و نواحي ديگـري از           » مسما«تان و فرماندار با     از سوي ديگر براي آنكه نام شهرس      

 و دهستان لواسان بـزرگ و دهـستان لواسـان          »بخش رودبار قـصران   «قصران قديم چون؛ دهستان رودبار قصران با نام         
بخـش  « را بـا نـام       )دادند  كه هر دو درگذشته با دهستان رودبار قصران تشكيل بخشي را با مركزيت افجه مي              (كوچك  
به اين ترتيب سرزمين وسيعي از قـصران بـه شـميران تغييـر نـام      .  ضميمه و تابع شهرستان شميران نمودند )5( »لواسان
 كيلومتر مربع است كه حوضه اصلي تأمين آب سد لتيـان بـه طـور طبيعـي                  500 حدود   )6(مساحت بخش رودبار  . يافت
 تبديل گـشت  »اوشان فشم ميگون«ار قصران، روي هم به صورت شهر    سه روستاي قديمي رودب    1337در سال   . باشد  مي

 اطالعات تقـسيمات    1براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد به جدول        . (نگارند   مي »فـشم «ها، نادرست آنرا فقط       كه در آمارنامه  
  )كشوري شهرستان شميران

مي حوضه آبريز سدالر مي باشـد   كيلومتر مربع است كه نيمي از حوضه آبريز سدلتيان و ني        600بخش لواسان حدود    
  ).رود و سدالر به طور طبيعي در حوضه آبريز شهرستان آمل و استان مازندران قرار دارد(

اين بخش از دو دهستان لواسان بزرگ و لواسان كوچك شكل گرفته كه قسمت قابل توجهي از لواسـان كوچـك                     
نيز معروف بوده اسـت، در سـال        ) ند و بوجان  كه در محل اتصال دو رود كوچك كُ       ) (گل هم دورودك  (به گلندوك   

باشد و ممكن است تمام        به صورت شهر درآمد و روستاهاي بسياري را در برگرفت و همچنان در حال توسعه مي                1349
براي آگاهي بيشتر از اين دو بخش و تمام شهرستان شميران مراجعه كنيد بـه               . (لواسان را به زير پوشش شهري درآورد      

  ).شميران از مؤسسه سحاب، كار از گروه دانشنامه استان تهراننقشه شهرستان 
   

  .1جدول 

 نام مركز دهستان/ نام بخش

  تعداد آبادي
  

    داراي سكنه     خالي از سكنه      جمع          

جمعيت 
روستايي سال 

1375 

خانوار روستايي 
 1375سال 

 3099 13049 60 54 114 تجريش  شهرستان شميران 

 1402 4970 27 22 49 فشم  بار قصرانبخش رود 

 1402 4970 27 22 49 حاجي آباد  دهستان رودبار قصران 

 1697 8079 33 32 65 لواسان  بخش لواسانات 

 901 3428 15 5 20 لواسان بزرگ  دهستان لواسان بزرگ 

 796 4651 18 27 45 افجه  لواسان كوچك 

   
   ) استان تهران1379 آمارنامه سال 20نقل از صفحه (تان ريزي اس سازمان مديريت و برنامه: مأخذ
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  )7( )قصران( رودخانه جاجرود -1
 متـر  4000پوش بـيش از   هاي مازندران و تهران، از قلل برف  هاي آب پخشان استان     اين رودخانه به طور كلي از يال      

هـاي    امين، قرچـك و انبـوه آبـادي       گيرد و پس از سيراب ساختن رودبار قصران، پاكدشت، ور           البرز بلند، سرچشمه مي   
 متري، گودترين جاي استان تهران وارد درياچـه         795 كيلومتر در كوير مركزي ايران در ارتفاع         140ديگر پس از طي     

براي آگاهي بيشتر مراجعه كنيد به اطلس جديد راههاي ايران از مؤسـسه              ()8(.شود   كيلومتري شرق قسم مي    85نمك در   
  )گيتاشناسي

   
  :ات جاجرود در رودبار قصران و لواسانمشخص -1-1

تا ديـواره   ) كلون بسته كوچك  ( متري خورتوئك    4156 متري خلنوي كوچك و قله       4325طول رودخانه از ارتفاع     
 12 كيلـومتر در رودبارقـصران و        30كه از ايـن مـسافت       ( كيلومتر است    42 متري، حدود    1600 در ارتفاع    )9(سد لتيان 

  )تر بگوئيم در جنوب شهر لواسان قرار دارد  دقيقكيلومتر در لواسان كوچك يا
اخـتالف سـطح آن تـا       ( متر است،    2700 درصد و اختالف ارتفاع سرچشمه تا سد حدود          7,7شيب متوسط رودخانه    

  ) متر است3200درياچه نمك بيش از 
 و  21,8ين سـاالنه     مترمكعـب در ثانيـه و حـداكثر ميـانگ          6,61متوسط ساالنه آب در ايستگاه لتيان       ) بدِهِ رود (دبي  

) در ايستگاه رودك  ( و باالخره حداكثر دبي لحظه آن        0,13 و حداقل ميانگين ماهانه در آبان        3,2حداقل ميانگين ساالنه    
  .گيري شده است  متر مكعب در ثانيه اندازه60
   
   



 نتوسعه پايدار و محيط زيست حوضه ي آبريز سد لتيا

  4

، تحـت پوشـش      اسـتان تهـران    1379سنج موجـود در آمارنامـه         هاي دبي    خالصه اطالعات برخي از ايستگاه     -2جدول  
  )، كه سال كم آبي بود1378 -79سال آبي (اداره كل امور آب استان 

 ميليون(حجم جريان ساالنه  

 )بمتر مكع

حداكثر دبي لحظه 
 )هدر ثاني مترمكعب(

سطح حوضه آبريز 
 )عمرب كيلومتر(

 نام رودخانه نام ايستگاه نام حوضه آبريز

- 
49,5** 

- 
1,57*  

77 
 

 ميگون  مگسك  ميگون 

- 
49,5** 

- 
1,58* 

94 
 

 آهار  اوشان  اوشان 

153,1 
- 

60 
-  

416 
 

 جاجرود  رودك  رودك 

3,2 
- 

1,3 
- 

16,1 
 

 امامه باال  باغ تنگه  باغ تنگه 

8 

18,5** 

1,2 

0,58 
37,2 
 

 امامه پايين  كمرخاني  كمرخاني 

6,1 

12,5** 

2,4 

0,4* 
30 
 

 افجه  ناران  ناران 

12,5 

20** 

9,1 

0,64 
58,5 
 

 نجاركال  نجاركال 
  گلندوك 
كُند و بوجان 

- 
12,5** 

- 
0,4*  

39 
 

 برگ جهان  رستم آباد  رستم آباد 

247**  
 

7,8*  
 

710 
 

رودبــار قــصران و 
 لواسان بخشي از

 جاجرود  لتيان 

  ها متوسط دِبي ساير سال= * 
) ناشر مؤسسه جغرافيـايي و كـارتوگرافي گيتاشناسـي        ( شهرستان شميران    دار از اطلس    ها، عددهاي ستاره      متوسط حجم جريان ساالنه در ساير سال      = **

  )از همان اطلس ( خصوصيات فيزيكي و آب سنجي تعدادي از رودخانه ها و شعبه هاي مهم آنها1-8-2جدول  ←. آورده شده اند
  
  :آب سد الر -1-2

 كيلومتر با شيبي كمتر از يـك        20دود  از راه تونلي ح   ) كه در حوضه طبيعي مازندران قرار دارد      (آب درياچه سدالر    
جا با شيب بسيار تند        و از آن   »كالن« روستاي   »نرده كوه « مترمكعب در ثانيه، به دامنه       18درصد و حجم جريان حدود      
هاي نيروگاه ايـن آبـادي در دو لولـه بـه جنـوب روسـتاي نيكنـام ده بـرده و در بـستر                           پس از بكار انداختن توربين    

به علت خلـل و فـرج   (شود   كيلومتر به درياچه لتيان وارد مي3,5گردد و پس از طي حدود         ميرودكوچك لوارك رها    
شود و مجبورند آب را بـه         هاي كم آبي، سطح آب درياچه بيشتر اوقات به دهانه تونل سوار نمي              هاي سدالر و سال     زمين

  .)وسيله پمپاژ وارد تونل كنند
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شد پيش از ورود به سد        ا كه در جنوب نيكنام ده به رود لوارك منتهي مي          هاي آب الر ر     هاي اخير دنباله لوله     در سال 
اند و پس از عبور آن از زير بستر جاجرود در نزديك پل بزرگ لشگرك، در غرب بلوار وارد تـونلي                       لتيان، ادامه داده  

وسـيله    ك برسانند و بدين    سوهان 5خانه آب شماره      به تصفيه ) به طور ثقلي  (توانند آب را با پاي خود         ديگر ساخته كه مي   
 و  4 و   3 و   2 و   1منـاطق   (هاي مرتفع با پاي خود به شمال تهران و نواحي شميران قديم               آب گواراي الر را از زير كوه      

 15گردد و به    مترمكعب در ثانيه است كه به مرور به حجم آن افزوده مي            1,5ظرفيت تصفيه آب در آغاز      .  ببرند 5حتي  
  . رسيدمترمكعب در ثانيه خواهد

   
  جمعيت -2
  :اي تهران  منطقه22جمعيت شهر بزرگ  -2-1

 نفـر   298856 نفر گزارش شده است كه از اين تعداد          6758845 جمعيت كل مناطق تهران      1375در سرشماري آبان    
دهـد و بايـد    مربوط به منطقه يك و بخشي از منطقه چهار شهرداري تهران است كه جمعيت شهر شميران را تشكيل مي              

  ).شود گرچه در عمل اين تبعيت از سوي برخي سازمانها رعايت نمي( فرمانداري و شهرستان شميران باشند تابع
بـه جـز    ( ميليون نفر اسـت      10 ميليون نفر و در روزها حدود        8ها حدود     اي در شب     منطقه 22اكنون جمعيت تهران    

  )شود روزهاي تعطيل كه از جمعيت شب هم كمتر مي
   
  : شميرانجمعيت شهرستان -2-2

 جمعيت كل شهرستان شميران  )1375سال (نفر   329254

 )اطراف تجريش و(جمعيت شهر شميران  نفر 298856

 و لواسان جمعيت بخشهاي رودبار قصران  )حوضه ي سد لتيان(نفر  30398

 جمعيت بخش لواسان  )حوضه لواسان(نفر  18666

 نجمعيت بخش رودبار قصرا  ) آبادي مسكوني27(نفر  4970

 جمعيت دهستان لواسان بزرگ  ) آبادي مسكوني15(نفر  3428

 جمعيت دهستان لواسان كوچك  ) آبادي مسكوني18(نفر  4651

 جمعيت شهر اوشان فشم ميگون  )قصران منطقه شهري رودبار(نفر  6762

 جمعيت شهر لواسان  )لواسان منطقه شهري بخش(نفر  10587

  :توجه 
گرچـه ايـن رقـم    ( نفر سـاكنان منطقـه   30398سازي   لتيان، دايم در معرض آلوده    محيط زيست و حوضه آبريز سد       

ها نفر از اهالي تهران قرار دارد و روز بـه             سازي ميليون   و به طور متناوب تحت تأثير آلوده      )  سال پيش است   5مربوط به   
  )4-2 ←(شود  روز بر تعداد آنها افزوده مي
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  ):1380شهريور (ون آمارگيري خصوصي شهر اوشان فشم ميگ -2-3
در اين آمارگيري كه به پيشنهاد شوراي شهر و همت شهرداري، توسط گروه غالمرضا هوشمند فيني از كارشناسان                  

 نفر جمعيت است    11572صاحب نام سازمان برنامه و بودجه و مركز آمار به انجام رسيد مشخص شد كه اين شهر داراي                   
 نفر  9310اند بنابراين جمعيت دايمي آن        غايب بوده ) ند بار مراجعه مأموران   با چ ( نفر آن به هنگام آمارگيري       2271كه  
  .است

 بيـانگر  1375 نفر سال 6762 رقم جمعيت دايمي كنوني با مقايسه با جمعيت          –ريزي براي آينـده       بيني و برنامه    پيش
 درصـد در  7,5ل و حـدود  سا  درصد در پنج37,5 نفر افزايش يافته يعني حدود    2539 سال،   5آن است كه در طي حدود       

.  نفر بر جمعيت شهر افزوده خواهـد شـد         697هر سال رشد داشته است كه اگر اين روند ادامه يابد تا سال آينده حدود                
  )اي ديگر است و نياز به آمارگيري در تيرماه دارد هاي خرداد، تير و مرداد وضع به گونه البته در ماه(
   
  :ها ها و مهاجرت فصلي محلي ردان و ييالقيجمعيت گردشگران يك روزه جهانگ -2-4

) كه هوا بسيار گرم بـود ( بعدازظهر 4 از ساعت 1378 در جمعه اول مرداد      گروه دانشنامه تهـران   در خودرو شماري    
هـا از رودبـار قـصران     كـه بيـشتر آن   ( هزار خودرو از رودبار قصران و لواسان         30 بعد از نيمه شب، حدود       2تا ساعت   

 هزارنفر  120حدود   نفر در نظر بگيريم،      4اگر سرنشينان هر خودرو را دست كم        . ه قوچك خارج شدند   از گردن ) بودند
  .گردشگر از منطقه آبريز سد لتيان خارج شده است

   
  :بازان گردشگران زمستاني و اسكي -2-5

برف اسـت و بـه       متري قصران داخل به صورت       2500ها در مناطق مرتفع بيش از         از اواخر مهر و اوايل آبان بارش      
ها   ها و كوه    ها و تپه    سراسر دره . شوند   آماده مي  )10(هاي اسكي شمشك و دربندسر و ديزين        طور متوسط از آذرماه پيست    

تـرين پـرده آسـمان در پـس      كنند، و نيلگون ها بر زير سپيدترين تورها خودنمايي مي     ترين اندام   ها همچون جذاب    و قله 
هـاي بـا عظمـت كـه بـسياري از گردشـگران و                اين پهناور زيبائي  . نهند  ه نمايش مي  ها، زيباترين مناظر جهان را ب       آن

اي از آن را دارند، هر روز به ويـژه در روزهـاي تعطيـل، از پنجـشنبه تـا                      بازان خارجي آرزوي داشتن تنها قطعه       اسكي
ز روزهـاي زمـستان بـه       بازان، بيماران تنفسي تهران دودآلـود كـه در بـسياري ا             يكشنبه، هزاران عاشق طبيعت، اسكي    

 بعـدازظهر   6 تـا    3كند و در روزهاي ياد شده اغلب از ساعت            رسد را، به سوي خود جذب مي        ترين حالت خود مي     آلوده
آورد و در نواحي باريك جاده گاهي با حوادث         هايي را در رودبار قصران و بيشتر در مناطق شهري به وجود مي              بندان  راه

اين رفت و آمدها تا بهار ادامه دارد و در برخي سالها تا ارديبهـشت و اوايـل خـرداد كـه              . شوند  ناگواري نيز مواجه مي   
بـازان هنـوز    از تعداد و نوع اين گردشگران، جهانگردان و اسـكي . شود اند، كشيده مي آرايي پرداخته  درختان تازه به گل   

  .آماري نداريم
ـ            اگر نگوئيم خدم   :براي جلب و جذب درآمد و ارز و ايجاد شغل          ل اتمان هيچ است ولي در واقع بسيار انـدك و غيرقاب

   .كه طبيعت ما با آنها قابل مقايسه نيست در حالي. شرفته استمقايسه در رقابت با كشورهاي پي
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  هاي محيط زيست و حوضه آبريز سد لتيان آلودگي -3
   
  ...):در پي آمد پولهاي نفت(سقوط فرهنگ اخالق گردشگري  -3-1

وقتي بـا انـواع خودروهـاي رنگارنـگ از          ... يال سركوفته و اعصابي فرسوده از انبوه مشكالت تهران        ممردم خسته و با ا    
ها به ويـژه جوانـان        شوند، از ميان برخي از اتومبيل       اي كمتر به لواسان سرازير مي       گردنه قوچك به رودبارقصران و عده     

ها را بـشكافد، از خـود         چه كه عقده    زدن و هر آن    كه هميشه سردمدار تحوالت هستند ناخودآگاه با داد و فرياد و دست           
  .بروز مي دهند

ها، در پارك كردن اتومبيل، در خوردن ميوه و           هاي ساحل رودخانه    هويت گم كرده، در رانندگي، در رفتن به زمين        
يـت آداب را    اي، پالستيك، ابـداً رعا      بار مصرف فلزي، شيشه     ها و انبوه مواد غذايي با انواع ظروف يك          تنقالت و نوشابه  

هاي نايلوني و غيره را بـه         هاي پالستيكي سيگار، شكالت، آدامس، كيسه       كنند، پوست خربزه، هندوانه، طالبي، لفاف       نمي
هـا، در طبيعـت پـاك         اند، در بزرگـراه     اجازه رفته   هر سوي، در رودخانه، در باغ و مزارع بدون حصار كه با اجازه يا بي              

هـا رنـج      كنند و با ديـدن ايـن صـحنه           هستند كه به وظايف اجتماعي خويش عمل مي        اي ديگر هم    ريزند و البته عده     مي
ها مهمترين عامل و مشوق سقوط فرهنگ گردشگري هستند كه نياز به كـار گـسترده فرهنگـي از سـوي                       اين. برند  مي

  .هاي گروهي دارد مسئوالن منطقه و رسانه
   
  :هاي گردشگران حجم آلودگي -3-2

 ماه خرداد، تير، مرداد و شـهريور        4ها آمد به طور متوسط در          آمارگيري و خودرو شماري    4-2و   3-2بنابر آنچه در    
 هزار خودرو يا به عبارت ديگر به طور متوسط          20كم    دست) ها و ساير تعطيالت     صرفنظر از پنجشنبه  (فقط در هر جمعه     

ر كمتر است و ما آماري از گردشـگران يـك           درباره لواسان بسيا  (شوند     نفره وارد رودبار قصران مي     4 هزار خانوار    20
 هـزار خـانوار     5هاي فرهنگي ايـشان شـد، حـدود           اگر از اين تعداد با توجه به اشاراتي كه به ويژگي          ) روزه آن نداريم  

ريزند، گرچه ما    ها مي   دان  كنند و در مناطق شهري به زباله        هاي خود را جمع مي      دان را كسر كنيم كه آشغال و زباله         آداب
دهيم كه با خود به تهـران         ايم و احتمال خوشبينانه مي      ها مشاهده نكرده    دان   حجمي را روزهاي شنبه در مجموع زباله       چنين
هاي فرعـي      هزار كيسه زباله در سراسر رودبار قصران در مجاورت جاجرود و شاخه            15برند، هر جمعه حجمي معادل        مي

روزهاي بعد به وسيله برخي ديگر از مردم و يا باد و باالخره بـرف  آن پراكنده و بخشي از آنها در همان روز و بقيه در   
 كيلـو   3 هزار و اگر هر كيسه را به طور متوسـط            270شود و در طول چهارماه نزديك         و باران وارد حوضه سد لتيان مي      

م، در هـر سـال       هزاركيلو و اگر ساير تعطيالت و پنجشنبه و روزهاي ديگر را هم بر آنها بيفـزايي                810در نظر بگيريم،    
گـردد و اگـر        كيلو زباله از مواد فاسد شده آلي و شيميايي و اجسام غيرقابل تجزيه وارد سـد لتيـان مـي                    1000بيش از   

گـردد و از      گرچه آب سد براي آشاميدن تـصفيه مـي        . هاي لواسان را نيز بر آن اضافه كنيم چه حجمي خواهد شد             زباله
ها   هاي زراعي آن    هاي ورامين، قرچك، و زمين       آلودگي در سبزيجات و صيفي     گذريم اما اين    ها هم درمي    عواقب كلرزني 

دانند كه در چرخه محـيط زيـست          سازان تهراني نمي    افسوس كه اين آلوده   . در درازمدت چه عواقبي به بار خواهد آورد       
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جان خواهنـد     شپس از گذشت مدتي بخشي از نتايج كارنابخردانه خويش را به همراه محصوالت خوشمزه آن نواحي نو                
  .گناهند اما بيچاره ديگران كه بي. كرد

   
  : آلودگي دايمي و روبه تزايد مناطق مسكوني-3-3

هـاي    ها و رودها زمين     شد و معموالً بين آن      هاي روستايي به داليل متعدد دور از رودخانه ساخته مي           ها خانه   درگذشته
افتد در    ها و طغيان رودها كه هر چند ده سال اتفاق مي             هم از سيل   ها قرار داشت و بنابراين رسم،       ها و قلمستان    زراعي، باغ 

رسيد و هم منطقه مسكوني دورتـر         ها به رودخانه نمي     هاي آن   امان بودند و هم چون آب نزد ايشان مقدس بود، فاضالب          
ـ           ها و شيب كوهستان قرار مي       ها و صخره    از رودخانه، بر روي سنگ     رارت بـسيار   گرفت و در عين استحكام از نور و ح
  .گرفتند ها مي هاي هميشه يخبندان بهره زياد خورشيد هم در زمستان

بنـابراين بـه علـت      . داننـد   ها بودن را نادانسته امتياز مي       كم به نزديك رودها و بستر رودخانه        اما اكنون متأسفانه كم   
هـا    ها ره به رودخانه     ها و لوله    ها از طريق جوي     سنگي بودن اكثر نواحي روستايي و حتي بعضي از نواحي شهري فاضالب           

 آلوده ساختن آن باعث شده كه عموماً چاه هاي           سپارد خوشبختانه هنوز اندكي از تقدس آب و گناه          ها فصلي مي    و مسيل 
هـا،   ولـي فاضـالب آشـپزخانه    . كنند به گونه باشد كه راه به رودخانه نبـرد           ها را به هر ترتيب كه شده سعي مي          مستراح

ها متداول شده مقادير قابل توجهي مواد شوينده شـيميايي   ها نيز در خانه هاي اخير كه ساختن حمام    ر دهه ها و د    دستشوئي
 نفر در رودبار قصران روزانه چندين هزار ليتر فاضالب شستشوي دست و             11732: به عنوان مثال  . شود  وارد رودها مي  

  .كنند هي رودخانه ميها و حياط و غيره را را صورت و ظروف آشپزخانه و حمام، مغازه
   
هاي اخير آغاز و به طور خطرناك رو به تزايـد             ها در سال    هاي جديدي كه در حريم رودخانه       آلودگي ساختمان  -3-4

  :است
اين بناها كه اكثرشان به صورت آپارتمان و مجتمع هستند و گاهي نيز حالت برج دارند، به علت عدم وجود باغ يـا                       

زا و سـمي وارد       هاي بيماري   هايشان به صورت شديدترين آالينده      ، بدون استثنا كليه فاضالب    ها و رودخانه    خيابان بين آن  
ها بـه ويـژه       اين گونه ساخت و سازها برخالف امور شهرسازي و مقررات حريم رودخانه           ... شود  بدنه اصلي جاجرود مي   

مربوطـه و بـاالتر زود تـصميم        منطقه جهانگردي و گردشگري و مسايل بهداشتي و محيط زيست است و اگر مسئوالن               
 شـهرداري   4 و   3 و   2 و   1منـاطق   (مقتضي نگيرند بر رودبار قصران آن خواهد گذشت كه بر شميران قـديم گذشـت                

  ).كنوني تهران
   

  نيازهاي ضروري و مشكالت مالي مسئوالن محلي -4
ن بيان شد و آنچه در پـي بـه          هاي فرهنگي و مانند آ      ساز و ضعف و انحراف      آنچه به عنوان كمبودها و مسايل آلوده      

شود اموري نيست كه از عهده مسئوالن رودبارقصران مانند بخشداري، شهرداري، سازمان آب و بهـداري                  ها اشاره مي    آن
  .كند ها برآيد بلكه مواردي است كه بيشتر به امر شهر تهران و مسئوالن آن ارتباط پيدا مي و ديگر مؤسسه
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  :نيازهاي ضروري -4-1
هـاي   هاي مورد نياز برحسب محـل  هاي ماشين روي اصلي در فاصله  در سراسر طول راه    ب صندوقهاي زباله  نص) الف

كم هـر سـال در        كردن در مواقع ضروري و دست       ها هر هفته و رنگ      تجمع گردشگران، شستشو و ضدعفوني كردن آن      
  ...اوايل بهار

د ولي نياز به سركشي مرتب مسئوالن مربوطـه را  شو آوري مي  جمعهاي زباله مناطق مـسكوني  گرچه هر روز كيسه  ) ب
  .هاي فرعي و دور از ديد ها و خيابان طلبد به خصوص در كوچه سازي و نظافت مي در بهينه

 نصب تابلوهاي فراوان با رنگهـاي متفـاوت در معـابر اصـلي و        به عنوان يك كار فرهنگي موقت و كوتاه مدت،        ) پ
اند يـا سـكونت دارنـد،         ها در آن آمده     اي كه آن    ت و نشان دادن اهميت منطقه     هايي در برانگيختن احساس مسئولي      جمله

  .ها صورت گيرد ها در آن بسيار كارساز است و الزم است هر سال تجديد رنگ و تعويض نوشته
 در نقاط مختلف محل تجمع گردشگران يا دست كم در چند قـسمت از جـاده اصـلي و          هاي عمومي   ساختن توالت ) ت

هـا و     يابي و تابلوهايي در مجـاورت آن         در نظافت، رنگ و نصب تابلوهايي به عنوان راهنمايي در دست           رسيدگي مكرر 
  .تشويق افراد در حفظ و نظافت و مانند آن

ها به زبـان فارسـي و         هاي مورد نياز، ديدني     ها جايگاه   ها، فاصله    مشخصات راه  نصب تابلوهاي راهنمايي و رانندگي،    ) ث
كه نشان دهنده توجه مسئوالن محلي به آسايش و كمك به اهالي و گردشگران اسـت               ا عالوه بر آن   اين تابلوه . انگليسي

  .تفاوتي و عدم احساس مسئوليت گردشگران و حتي ساكنان منطقه بسيار مؤثر است آرام در تغيير روحيه بي آرام
مل و جريمه انباشت مـصالح       به نظافت محل جلوي ساختمان و شدت ع        ملزم ساختن صاحبان نقاط در دست ساخت،      ) ج

هـا، باعـث      ها كه عالوه بر زشت نشاندادن فـضاي شـهر و گـذرگاه              هاي فرعي و كوچه     بنايي در معابر حتي در خيابان     
  .ناراحتي اعصاب رانندگان وعابران گشته و به طور غيرمستقيم در رابطه مردم با مسئوالن اثر نامناسب خواهد گذاشت

هـا و     ه مسئوالن شهرداري و بخشداري بر خواهد آمد اما مواردي چون تعريض جـاده             ها مواردي است كه از عهد       اين
ها، ايجاد بلوار در دو سـوي         ها، چادرگاه   هاي جنگلي، گردشگاه    ها در نقاط مورد نياز، ايجاد باغ        ها، ايجاد پاركينگ    خيابان

ـ      كه در پاكيزگي محيط زيست و آب        رودخانه اصلي و فرعي و مانند آن       ت و در ضـمن باعـث خـشنودي         ها مـؤثر اس
گردشگران و جهانگردان و اهالي خواهد شد، كاريست كه براي مسئوالن رده باال بـه عنـوان طرحـي ملـي در توسـعه                        

  .شود صنعت توريسم و مسئوالن شهر تهران به عنوان رفاه حال گردشگران تهراني، يك وظيفه تلقي مي
   و ساير ويژگيهاي زيست محيطي منطقه  حريم هاي رودخانه با توجه بههاي شهري مكانيابي دقيق دفع زباله) د
   

  :هاي باالتر الزم است به آن توجه ويژه فرمايند نتيجه و آنچه مسئوالن رده -4-2
بازان كه در تمام روزها و فصول سال در رودبار قصران در رفت               به راستي تمام انبوه گردشگران، جهانگردان، اسكي      

هـاي سـرراه      برند، به جز معدودي از ايشان كه در برخي رستوران           آساي آن بهره مي     ت بهشت و آمدند و از مزاياي طبيع     
آورنـد،   ها و غيره شغلي موقت به دست مـي  كنند و چند ده نفري از اهالي كه در پيستهاي اسكي و رستوران              غذا ميل مي  

 زيست، آب، سروصدا ازدحام، جنـگ       هاي محيط   در مقابل آن همه آلودگي    . چه نقشي در بهبود اوضاع اين منطقه دارند       
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انـد، چـه امتيـازي مـي          اعصاب و شلوغي براي اهالي قديمي و ساكنان جديد كه براي استراحت به اين ديار پناه آورده                
  .دهند

گردشگران يك روزه بسته شود بيشتر چه         مقدم اين عزيزان به هرگونه كه باشند بر روي چشم، اما اگر به فرض راه              
  .د خورد؟ روشن است كه گردشگران تهرانيكساني صدمه خواهن

زيرا گردشگر تهراني كه به عنوان يك مريض مزمن آلوده ي هوا، آلوده ي صدا، بيمار اعصاب، غـرق در مـسايل                      
 ميليـوني   10دود و در آن همـه انبـوه جمعيـت              تا به شب اين سوي و آن سوي مي          گوناگون مالي و اجتماعي كه صبح     

شناسـد، او      ميليوني شب حتي در خانه به درستي اعضاي خانواده را نمـي            8 و در جمعيت انبوه      روزها، با همه بيگانه است    
آيد و    يابد به درمانگاه بهشت رودبارقصران مي       يك ماشين بيمار و فرسوده است و چون در شهر خود بيمارستاني را نمي             

  .خود در تهران ادامه دهدكند تا بتواند يك هفته ديگر به خدمات ماشيني  يك روزه خود را درمان مي
 خواستار حق ويزيت   فرماندار شهرستان تهران و شهردار شهر تهـران       تواند از      مي فرماندار شهرستان شميران  بنابراين  

ها و بلوارها را داشته باشد تا دگربار شهروند           درمان بيماري شهروند تهراني باشد تا با آن، تواناي ساختن و تعريض جاده            
  .ش به راحتي تردد كند و مزاحمتي براي خود و ديگران فراهم نسازندتهراني و اتومبيل

اند   ها خودآلوده كرده     بخواهد براي آبي كه تهراني     مسئول سازمان آب تهران    از   تواند  فرماندار شهرستان شميران مي   
 رودخانه جاجرود هم    خواهند بياشامند، رودبارقصران و لواسان را كمك كنند تا با ايجاد بلواري در دو سوي سراسر                 و مي 

... از آلودگي آب بكاهد و هم با ايجاد گردشگاه و گذرگاه جديد وسايل درمان بهتر شـهروند تهرانـي را فـراهم آورد                      
تواند از مسئول راه و حمل و نقل، از مسئول بهداشت و درمان تهران و شهرستان شميران،                   فرماندار شهرستان شميران مي   

بخواهند ضميمه هايي براي كتب درسي جغرافيا در شناخت بيشتر منطقه           (تان تهران   از مسئول آموزش و پرورش شهرس     
و در شناساندن محيط زيست خود كه بحث مفصل دارد، از           ) شميران كه محل گردشگري دائمي آنها مي باشد تهيه كنند         

تهران در هماهنگ سـاختن     گذاران داخلي و خارجي، از رياست جمهوري، و از استاندار             از سرمايه ... سازمان جهانگردي 
كه مقاله اي ديگر را مـي       (هاي ذيربط در تحولي ملي و تبديل اين بهشت نيمه پنهان با استعدادهاي پرشمار                 تمام مؤسسه 

باشد، برسانند    هاي توريستي جهان مي     ، رودبار قصران را تبديل به جايگاه واقعي خود كه يكي از بهترين گردشگاه             )طلبد
هاي ناشناخته و نيمـه پنهـان فـراوان كـشورمان تـا بـه لطـف                   اي درآورند براي ساير بهشت      نهو آن را به صورت نمو     

پـذير    ناپذير، از محدوديت درآمد ويرانگر نفت پايان        گيري از اين نعمت و درآمد پايان        پروردگار مهربان بتوانيم با بهره    
  .خالص شويم
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  :ها نويس پي
1- basin =  ،1حوضه،  ...  آبگير، تاالب،  -2. براي نگاهداري آب سازند   كه     جايي -1،  ]عربي[حوضه  «حوضه- 

فرهنگ فارسـي   » ... اراضي كه توسط رودي يا شعب رودي مشروب شود         -2عماري فيل كه به صورت حوض سازند،        
  .هاي جغرافيايي معين و ساير فرهنگ

 مملكـت، ميـان    وسـط -3 جانـب، طـرف،   -2 ناحيه، مانند حوزه علميه، مركز علوم ديني،       -1،  ]عربي[حوزه  «
  .فرهنگ فارسي معين»  طبيعت-4كشور، 
  171اصطخري، مسالك و ممالك، ص  -2
  27 تا 14حسين، قصران، ص . كريمان -3
انـد امـا واژه شـميرانات جمـع           در تقسيمات كشوري به روال دوره قاجاري آن را بخش شميرانات نام داده             -4

  . فارسي معينغيرفصيح است و بهتر است آن را به كار نبريم، فرهنگ
  .لواسانات نيز مانند شميرانات جمع غيرفصيح است -5
 به معني ساحل و كنار است، چون آب جاجرود در طول مسير خود در ايـن دره بـا رسـوبات خـود                        »بار« -6

ها و قلمستان رودبارقصران از دوران كهن بر          هاي كشاورزي، باغ    هاي هموار بسياري را ايجاد كرده است و زمين          زمين
  .وي اين بارها بنا شده استر

 تشكيل شده و جائيچ روستايي قديمي بـود كـه   »رود« و »جائيج« مخفف »جاج« از كلمه   »جاجرود«نام   -7
البته اين نامگذاري چندان مناسب نبوده است زيرا نه جائيج در كنـار جـاجرود بـوده                 . در شهر لواسان جديد هضم شد     

هـا و بدنـه اصـلي و بلـوغ            از سوي ديگر تمام سرچشمه    . آن استفاده كند  توانست از آب      است و نه به علت بلندي مي      
 »رود قـصران  «شود، بهتر آن بود كـه         رودخانه و بيشتر آب آن به ويژه در تابستان از منطقه رودبار قصران تأمين مي              

  .دادند  نامش مي»قصران رود«يا 
  . مهندس عباس. شناسي، نوشته جعفريبراي آگاهي بيشتر نگاه كنيد، رودها و رودنامه ي ايران، گيتا -8
  .لتيان نام روستايي بود كه به زير آب درياچه رفت -9

المللي ديزين گرچه جز شهرستان كرج و در حوضه آبريز سد اميركبير اسـت،                پيست بزرگ اسكي و بين     -10
  . آمد دارنداما به خاطر راه بسيار نزديك آن از شمشك، جمعيت زيادي از طريق رودبارقصران بدان رفت و

  
  com.mahmoodian-aa.www: سايت
  اني سد لتزي آبرةحوض ستي زطي و محداري پاةتوسع :مقاله
  )دانشنامة بزرگ فارسيبنياد از (دانشنامة استان تهران گروه علي اكبر محموديان و : ليف و تحقيقتأ

  . محفوظ استني مؤلف و ناشري حقوق براةهم. مجاز است  منبعقيقاستفاده از مطالب با ذكر د


