
 

 

 فروشگاه ، بزرگترین سایت تخصصی معماری

 با زبان فارسی و با  011جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا 

 را کلیک کنید. اینجاکمترین هزینه 

 جهت مشاهده نقشه ها ، پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت 

 را کلیک کنید. اینجاگرفتن و یا تحویل پروژه 

 جهت مشاهده مقاالت ، رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل 

 را کلیک کنید. اینجاپروژه          

 

 www.cadyar.comبزرگترین سایت تخصصی معماری  

 .زیر کلیک کنید عکسجهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی 

 برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.

19913571991 

 https://t.me/Cadyar01                 آیدی تلگرام  

https://t.me/Cadyarmemar           آیدی تلگرام 

Vrya.cadyar@gmail.com            ایمیل 

 جهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست روی لینک روبرو عنوان موردنظر کلیک کنید

 http://www.cadyar.com/?cat=473            دانلود رایگان کتب معماری             

 http://www.cadyar.com/?cat=262آموزش رایگان پست پروداکشن در معماری       

 http://www.cadyar.com/?cat=1377         دانلود رایگان مقاالت معماری              
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 http://www.cadyar.com/?cat=206       دانلود رایگان نقشه های معماری              

 http://www.cadyar.com/?cat=1300     دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری      

 http://www.cadyar.com/?cat=283    آموزش رایگان نرم افزار های معماری        

صورت رایگان و یا در قبال هزینه به جهت مشاهده مطالب کاربران  مهمان که مطالب خود را به  

  کلیک کنید. اینجاکدیار  گذاشته اند در سایت  اشتراک

شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل 

 را کلیک کنید. اینجاالب خود جهت اشتراک گذاشتن مط دوم شوید.

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با 

 قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 

 

 196 در   واتر اسپورت طراحی قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد:
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 محالت قديم تهران -2-2-2شكل شماره 

 

دن آقا محّمد خان يت رست تهران مربوط به بعد از سلطنياما معروف

ن شهر است. او تهران يدر ا يقمر يهجر 0211قاجار در نوروز سال 

د. يبرگز يتختيبه استرآباد و مازندران، به پا يکيرا به سبب نزد

د. از آن يآن کوش ياحداث کرد و به آباد ياريبناها و باغات بس

 خواندند.« دارالخالفه»پس تهران را 

 ياديز يا، ساختمان ها، مساجد و ارگ هاشاه، بناهيدر زمان فتحعل

معروف نگارستان و قصر قاجار، باغ الله  يدر تهران از جمله قصرها

د. مرکز شهر تهران در آن دوره، سبزه يزار و مسجد سلطان بنا گرد

 يو اجتماع ياسيدان بود که در حکم مفصل و محل برخورد و قطب سيم

بازار، دو نهاد قدرت رفت و ارگ که مقر شاه بود و  يبه شمار م

ساخت. مسجد شاه تهران در  يسلطنت و تجارت را به هم مربوط م

 ۀ بازار ساخته شد.يشاه در ناحيزمان فتحعل

در نظر  يتخت محدوده و نقشه ايپا ين شاه، برايدر زمان ناصرالد

حفر  يديجد يرامون آن خندق هايپ يشتريگرفته شد و با وسعت ب

داخل محدودۀ شهر تهران قرار  يعيوس ين طرح، اراضيد. با ايگرد

خ شهر ين تاري، محدودۀ شهر افتتاح و از ا0221گرفت و در سال 

ن زمان، يده شد. در اينام«  يدارالخالفۀ ناصر» تهران به نام 



 

 

« دان توپخانهيم»د عمارت کرده، آن را يدان ارگ را تجديم

 ه دولت، مدرسه و مسجد سپهيدند. عمارت شمس العماره، تکينام

 باشند. ين دوره ميا يساالر و مدرسۀ دارالفنون از جمله بناها

که شهر به  يشمس يهجر 0012ن وضع همچنان ادامه داشت تا سال يا

ک شهر بزرگ يافت و به صورت ي يو گسترش اساس يج دگرگونيتدر

شد. احداث  يها در آن انجام م يه گذاري، بخش عمدۀ سرمايامروز

 دگرگون کرد. يآن را به کل يمايمتعدد، ساخت و س يابان هايخ

ه ين و سرمايمتفق ينه هاي، به سبب هز0021مۀ دوم دهۀ يدر ن

، به خصوص در تهران از آهنگ ينيدر شهرها، روند شهرنش يگذار

نسبت به قبل برخوردار شد. در دهۀ چهارم به سبب درآمد  يع تريسر

ع و يحاصل از نفت که به طور عمده موجب رونق تهران شد، آهنگ سر

به  0011از سال  يافت، اما تحّول اساسيادامه  ينيرشد شهر نش

و  يرا عالوه بر درآمد روزافزون نفت، اصالحات ارضيوست.زيوقوع پ

 يان براياز روستائ ياريباعث شد بس يزه کردن کشاورزيمکان

ن ين تکويکار رو به شهرها، به خصوص تهران آوردند. همچن يجستجو

از غرب و شکل  يرويد به پيجد يو فرهنگ ي، اقتصاديادار ينهادها

 يونديو پ يوستگين که پينو يو معنو يماد يده هايۀ پديکل يريگ

 يبا گذشته نداشت و رخنۀ آن در همۀ عرصه ها يو فرهنگ يخيتار

در  يژرف يها يران منجر به حدوث دگرگونيجامعۀ ا يات اجتماعيح

 د.يگرد ينيشهر نش

 يمياز قد 02و  00ران، مناطق ست و دوگانۀ تهين مناطق بيدر ب

 ياديت زيباشند که نسبت به وسعت کم، جمع ين مناطق تهران ميتر

 يريۀ تهران و مهاجرت پذيرو يداده اند. گسترش ب يرا در خود جا

د آورده است که يپد يميقد يرا در کنار محله ها يديآن، محالت جد

 يز ميتمام يمياز محالت قد يل شتاب در ساخت، به طور مشخصيبه دل

ز يم را نيتهران قد يالقييد، اکثرًا مناطق ين محالت جديگردد. ا

اد يو باغات ز ييا بافت روستايگردد که به صورت دهات و  يشامل م

 يز ميبافت را متما يرند و چندگانگيگ يد قرار ميدر قلب محالت جد

رانات، قلهک، يد عبارتند از: شمياز محالت جد يبرخ يسازند. اسام

ه، نارمک، يغرب تهران، جواد يه، کوينه، دروس، حشمتضرابخا

 شهرآرا، ونک و کن.

 ير محالت نوسازيان اخيسال يدر ط يقيتلف ين محله هايدر کنار ا

از آن ها از  يهم در حومۀ شهر تهران شکل گرفته اند که تعداد

باشند، از  يم يد شهرسازيشده و مطابق با ضوابط جد يش طراحيپ

 ادت آباد و تهران پارس.جمله شهرک غرب، سع



 

 

 
 بناهای علمی، تاريخی و باستانی-2-0-0

از بناهای تاريخی و مراکز ديدنی تهران می توان : امامزاده 

صالح، امامزاده زيد، امامزاده داود، امامزاده سيد اسماعيل، 

سيدنصرالدين، سر در باغ ملي، ميدان آزادي، موزه ملي ايران، 

فرهنگي  –د آباد، مجموعه تاريخي سع  تاريخ -مجموعه فرهنگي 

نياوران، كاخ گلستان، مسجد امام خميني، مسجد جامع، مسجد مروي، 

 مسجد شهيد مطهري، مجلس شوراي اسالمي، بازار تهران و ...

 
 

 

 فرهنگ-2-1

 تحليل ارزشی از خصوصيات و فرهنگ

هر جامعه ای وبا هر سيستمی که اداره شود و هر نوع ايدئولوژی 

ر آن حاکم باشد دارای اهداف و آرمانهای خاص خود می باشد. که ب

وظيفه ی  اصلی فرهنگ نمايش اين ايده های ذهنی است به وسيله 

نمود اشکال عينی ، در فرايند اين استحاله ، معماری نقش اساسی 

 بعه عهده دارد.

معماری وسيله ی واقعی سنجش فرهنگ يک ملت بوده و هست . هر 

جزئی از فرهنگ معماری اين وظيفه را دارد که يک بنايی به عنوان 

انديشه ذهنی را از طريق فرم ظاهری خود عينيت ببخشد و به اين 

 ترتيب نمودی خواهد بود برای سنجش اين فرهنگ.



 

 

هر فرهنگی بازتاب سيستم ارزشی يک نظام اجتماعی است. در مفهوم 

ايی هستند جامع کالن می توان گفت که دانش و هنر مظاهر اين بازنم

. در حالی که دانش در جهتی شديدا عقالنی گام بر می دارد و تنها 

با شعور انسان سر و کار دارد ، هنر چيزی است ادراکی که با 

 .0احساس سر و کار دارد

با نگرشی ژرف به عنصر فرهنگ و نقشی که در تمدن بشری به عهده 

ای است دارد ،به اين نتيجه می رسيم که عنصر فرهنگ ، مقوله 

ذاتٌا پويا و در تمامی مراحل رشد و تکامل انسان ،همسان او، در 

تداوم نسل های پی در پی در طول زمان ،شکوفا می شود ، شکل 

ميگيرد و تکامل می يابد ؛ و همانند او در مواردی ، در پی 

 . 2انقراض و نابودی نسل های بشری ،می پژمرد و می ميرد

مامن و محل سکونت و اشتغال افراد  تهران به عنوان پايتخت ايران

بسياری از قوم و گروههای مختلف با فرهنگهای گوناگون می باشد و 

بناها، ساختمان ها و مجموعه های فرهنگی می بايست جوابگوی 

نيازهای همه مردم باشد ،اما با اين وجود ما باز هم شاهد اين 

 نياز هستيم .

ه موزه هنرهای معاصر، از جمله بناهای فرهنگی تهران می توان ب

 فرهنگسرای ارسباران، تئاتر شهر)پارک دانشجو( و ... نام برد .

 

 بررسي آثار كالبدي يا حجمي 0-0

 ديد و منظر شهري -0-0-0

ديد و منظر يك فضا ، خواه يك ساختمان باشد خواه يك سايت ، 

 بسيار حائز اهميت است.

 ديد و منظر شامل دو بخش است:

ر درون : مناظري كه با وارد شدن به يك فضا، نظر ديد و منظ -0

 د.را جلب مي كن

ديد و منظر برون : مناظري كه با خارج شدن از فضاي مورد  -2

 نظر، به چشم مي آيد.

 فضاي شهري -0-0-0

فضاي شهري يكي از عناصر ساخت فضايي شهر است كه همراه با تاريخ 

يگيرد و دگرگون مي يك ملت در ادوار مختلف به وجود مي آيد،شكل م

 شود.

                                                           
 فالمکی، منصور، معماری و موسیقی 0
  پاکزاد، جهانشاه، زیبایی شناسی در معماری9



 

 

چگونه مي توان به ساخت شهر چهره ايي انساني تر بخشيد ؟ ناگزير 

بايد به فضاهايي روي آورد كه همگاني اند و زنده ترين حركت هاي 

در زندگي شهري امروز نها رخ مي دهد.گرفتگي و اندوه آشهري در 

 نشان مي دهد كه بايد به فعاليت و تحرك در شهر توجه داشت.

عاملي براي   است  مجموعه ي ورزش هاي آبيپروژه ي مورد نظر كه 

 تحرك و نشاط است و الزمه ي زندگي شهري است.

 

 مطالبي چند در مورد آب و عوامل موثر بر آن -0-2

بهداشت آب موضوعي بسيار مهم در بهداشت عمومي و مديريت سالمت 

ل آن قدمي شناخت آب از نظر كيفيت و كميت و چگونگي حصو. باشدمي

باشد. اگر چه بيش از سه اساسي در جهت بهينه سازي مصرف آن مي

هاي زمين را آب فرا گرفته است، سهم قليلي از آب ةچهارم كر

موجود، براي مصارف بهداشتي و كشاورزي، قابل استفاده است. زيرا 

درصد  6/1هاي قطبي و درصد يخ 0/2ها و درصد اقيانوس 0/79حدود 

 06/1هاي زيرزميني وجود دارد كه حدود رودخانه و آبدرياچه ها و 

ها، درياها و اغلب درياچه باشد. آب اقيانوسدرصد كل منابع آب مي

ها و بسياري از منابع آب زيرزميني به علت شوري بيش از حد و 

داشتن امالح معدني براي مقاصد بهداشتي، كشاورزي و صنعتي، 

 باشند. غيرقابل استفاده مي

حياتي است كه بطور يكنواخت در سطح كره زمين موجود  ةآب ماد

زمين با كمبود آب مواجه  ةباشد. در نتيجه بسياري از نقاط كرنمي

است. حركت مداوم بخار آب به هوا و برگشت آن به زمين را گردش 

ها، انرژي خورشيد باعث تبخير آب اقيانوس  نامندآب در طبيعت مي

گردد. بخار آب فشرده ابع آب سطحي ميرودخانه ها، درياچه ها و من

شده همراه توده هاي هوا باعث نگهداري آب در هوا شده و موجب 

گياهان، آب و  ةريش .شودتشكيل ابر باردار يا ذخيره كننده آب مي

ها رطوبت موجود در خاك را گرفته و از طريق روزنه هاي تنفسي برگ

شود كه اضافه مي به هوا فرستاده و به بخار تجمع يافته در هوا

 گردد.ي به زمين برميدر شرايط مناسب به صورت نزوالت جوّ 

يكي  وهاي قابل توجه و كم نظيرآب يك عنصر حياتي است با ويژگي

كه قسمت اعظم موجودات زنده  باشدمهم ترين عناصر شيميايي مي از

گياهان را تشكيل  %91دهد. اين ماده و محيط زيست راتشكيل مي

ل در طبيعت است. آب يك مايع ترين و بهترين حالّ ب فراواندهد. آمي

وشيميايي سوخت و ساز در ي هاي فيزيكزيست شناختي است كه واكنش

نمايد ومحيطي است براي موجودات زنده را مقدور و تسهيل مي ةپيكر

ثرآن ؤنقل و انتقال مواد در بدن موجودات زنده كه عالوه بر نقش م

 ي  شناختهاي زيست تد زائد حاصل از فعاليّ در متابوليسم، دفع موا

شود. آب ناشي از تعريق در گرما باعث خنك موجود زنده را موجب مي

گردد. آب و انيدريد كربنيك توسط انرژي خورشيدي در كردن بدن مي

گياهان سبز تبديل به كربوهيدرات يا انرژي شيميايي  ةپيكر



 

 

                                                                                                                      شود.مي

شود. اما آب خالص مايعي اگر چه آب خالص در طبيعت يافت نمي

بو و بي مزه است كه داراي نقطه انجماد صفر و نقطه رنگ، بيبي

باشد ساختار شيميايي آن به درجه سانتي گراد مي 011جوش 

هاي موجود در درصد آب 0/1است كه به احتمال كمتر از   H2O  تصور

باشند. آب در نيز مي H4O2 ،  H6O3هاي طبيعت بر دارنده ايزوتوپ

چرخه گردش خود قادر است امالح و گازهاي موجود در طبيعت را به 

ها را همراه خود به صورت محلول در آورده و بسياري از آلودگي

هاي ان قبل از رسيدن به زمين ناخالصيحركت در آورد. آب بار

ها موجود در هوا نظير ذرات، گازها، مواد راديواكتيو و ميكروب

را به سطح زمين آورده و در حين حركت در زمين نيز آالينده ها را 

هاي جاري اغلب دريافت كننده كند. به عالوه آببا خود حمل مي

                                                                                     باشند.نساني ميهاي اها و مواد زائد ناشي از فعاليتفاضالب

بسياري از مشكالت بهداشتي كشورهاي در حال پيشرفت، عدم 

برخورداري از آب آشاميدني سالم است. از آنجايي كه محور توسعه 

هره مندي از آب پايدار، انسان سالم است و سالمت انسان در گرو ب

باشد بدون تامين آب سالم جايي براي سالمت آشاميدني مطلوب مي

مثبت و رفاه جامعه، وجود ندارد. آب از دو بعد بهداشتي 

واقتصادي حائز اهميت است. از بعد اقتصادي به حركت درآورنده 

چرخ صنعت و رونق بخش فعاليت كشاورزي است. از بعد بهداشتي آب 

كننده سالمت انسان است. آب با شكل ظاهري و با با كيفيت، تضمين 

 وسعت محتوايي آن دنياي زنده ديگري است.

اگر چه از ديد ما پنهان است، اما آب داراي آثار بسيار زيادي 

در حيات جانداران به ويژه انسان ميباشد. آب آشاميدني عالوه بر 

، در  H2Oتامين مايع مورد نياز بدن به مفهوم مطلق آن يعني 

باشد. بردارنده امالح و عناصر ضروري براي موجود زنده و انسان مي

ها در آب ايجاد اختالل در بدن موجود زنده كمبود پاره اي از آن

 شود.ها ميكند و منجربه بروز برخي بيماريمي

ها با گواتر اندميك و پوسيدگي فقدان يد و فلوئور و ارتباط آن

ن اهميت است. عالوه بر مواد ها به ترتيب بيان كننده ايدندان

شوند كه شيميايي، موجودات ذره بيني گوناگوني نيز در آب پيدا مي

هاي عفوني خطرناكي بعضي از آنها بيماري زا بوده و ايجاد بيماري

هاي عفوني كنند. بهسازي آب رابطه مستقيمي با كاهش بيماريمي

مرگ از  دارد. بطوري كه پس از تامين آب آشاميدني سالم ميزان

درصد، ميزان مرگ به  0/60درصد، ميزان مرگ از حصبه  0/91وبا 

 9/12درصد و ميزان مرگ از بيماري اسهال  0/20علت اسهال خوني 

درصد كاهش يافت. بنابراين برنامه ريزي و هزينه در جهت تامين 

آب سالم سرمايه گذاري قابل توجهي براي آينده خواهد بود. تهيه 

دني سالم براي جامعه يكي از موثرترين و و تامين آب آشامي

 ها براي ارتقاء سالمت جامعه است.پايدارترين فنآوري

 



 

 

 هاي آبناخالصي 0-2-0

را اساس مطالعه قرار   H2O  چنانچه آب خالص با تركيب شيميايي

 هاي آن عبارتند از:دهيم ناخالصي

 :قسهاي معلناخالصي

آب به صورت معلق يافت نظير ذرات معلق زنده و غيرزنده كه در  

گروه، تقسيم بندي و  توان در سهشوند. اين نوع ناخالصي را ميمي

 :مطالعه نمود

 زاي موجد وبا، زا مانند عوامل بيماريذرات معلق زنده بيماري

ها مانند آسكاريس و ها، تخم انگلحصبه، شبه حصبه، انواع اسهال

ن دسته از ها، منشاء اصلي ايعامل كيست هيداتيد و ويروس

ها فاضالب شهري و حضور حيوانات اهلي يا وحشي در ناخالصي

 باشد.مجاورت منابع آب مي

 هاي ساپروفيت، اغلب زا مانند باكتريذرات معلق زنده غيربيماري

 شوند.هايي كه در طبيعت به وفور پيدا ميها و تك سلوليجلبك

 يش سطح ذرات معلق غيرزنده مانند رس، ليمون كه ناشي از فرسا

 باشد.زمين و سطوح آبخيز مي

شوند گروهي كه در از نظر فيزيكي ذرات باال به دو گروه تقسيم مي

شوند و گروهي كه براي ها جدا ميحوضچه هاي ته نشيني و يا صافي

ها احتياج به مواد منعقد كننده است تا از طريق جدا كردن آن

 شوند.لخته سازي، به ذرات درشت تري تبديل شده و حذف 

                                                                                                :هاي محلولناخالصي

ين دسته شامل امالح معدني، تركيبات آلي و گازهاي محلول ا   

 ها را به صورت زير گروه بندي نمود:توان آنباشند كه ميمي

 غلب به صورت امالح كلسيم، منيزيم، سديم، امالح محلول معدني كه ا

ها مصرف آب را محدود باشد كه برخي از آنمي 111آهن، منگنز و

 نمايند كه در جاي خود بحث خواهد شد.مي

  ،گازهاي محلول مانند اكسيژن، انيدريد كربنيك، هيدروژن سولفوره

باشند و اين نوع ناخالصي نيز كيفيت شيميايي آب را ازت وغيره مي

 تحت تاثير قرار داده و ممكن است باعث نامطلوب بودن آن شود.

 منابع تامين آب -0-2-2

آب يك منبع حياتي است كه معموال از محدوديت خاصي برخوردار است 

آب شيرين موجود در محدوده جغرافيايي خاصي تقريبا ثابت و 

                                                                                         جوابگوي جمعيت محدودي است.

 توان به سه دسته تقسيم نمود:منابع آب مشروب اجتماعات را مي



 

 

 الف( منابع سطحي

هايي كه در قالب آب باران، آب رودخانه، آب درياچه هاي آب 

طبيعي، آب درياچه ها يا سدهاي ذخيره اي و قنوات در طبيعت 

تي كه استحصال و بهسازي، نگهداري و بهره موجود هستند و در صور

ها با در نظر گرفتن مالحظات اقتصادي و فني مقدور باشد برداري آن

 شوند.به عنوان منبع آب آشاميدني انتخاب مي

 

 ب( منابع آب زيرزميني 

منابعي نظير چشمه سارها، آب چاه هاي كم عمق، چاه هاي عميق، 

اي ساخته شده منابع آب هچاه هاي جاري و آب حاصل از كانال

 دهند.زيرزميني را تشكيل مي

 

 ج( منابع آب شور 

و باالخره در شرايطي كه هيچ كدام از منابع فوق جهت دستيابي به 

آب شيرين مقدور نباشد سومين منبع عبارت خواهد بود از آب 

                                                                                هاي شور زيرزميني.درياها و درياچه هاي شور يا آب

هاي زيرزميني اكثر اجتماعات شهري و روستايي ايران از منابع آب

كنند. در دو دهه اخير چندين طرح بزرگ و متوسط بهره برداري مي

هاي سطحي منابع دوردست نيز تهيه و اجراء شده است. انتقال آب

يي مانند مشهد، شيراز، تبريز، منبع اصلي آب آشاميدني شهرها

بندر عباس، كرمانشاه، كرمان و بخشي از تهران از منابع آب 

زيرزميني است. اغلب روستاهاي ايران به روش سنتي و علمي ليكن 

كنند. انتخاب منبع آب بعضا غلط از آب زيرزميني استفاده مي

 آشاميدني اجتماعات چه شهري و چه روستايي، كوچك يا بزرگ مبتني

است بر هزينه تهيه، تصفيه و توزيع آن. الزم است حداقل امكانات 

فني اجرايي در حد معقول، وجود داشته باشد، پس با لحاظ نمودن 

جنبه اقتصادي و بهداشتي منابع احتمالي آب، شناسايي و از بين 

ها منبع مقرون به صرفه و مطمئن انتخاب گردد. در هر حال، آن

ي درنهايت آب سالم و پاكيزه اي در منبع آب آشاميدني بايست

 اختيار مصرف كننده قرار دهد.

 

 آب سالم و پاكيزه -0-2-0

آب آشاميدني، عالوه بر سالم بودن الزم است پاكيزه نيز باشد. 

زيرا آب سالم وكدر يا بامزه نامطلوب و داشتن رنگ، ممكن است 

ب به مورد اعتراض مصرف كننده قرار گرفته و مصرف كننده به طرف آ

ظاهر پاكيزه اي گرايش پيدا كند كه از نظر كيفيت شيميايي و 

ميكروبي، نامطلوب باشد. آب سالم آبي است كه حتي در درازمدت 

شود آب مصرف آن خطري براي مصرف كننده ايجاد نكند. توصيه مي

آشاميدني نه تنها كامال سالم باشد بلكه بايد " پاكيزه" يعني 



 

 

توان " باشد. چنين آبي را مي مورد پسند مصرف كننده هم

پذيرفتني" يا " نوشيدني" تلقي نمود. آب آشاميدني از طريق 

تعيين كيفيت فيزيكوشيميايي وميكروب شناختي ارزيابي وانتخاب 

 گردد.مي

 هاي آب سالمويژگي

 زا باشدعاري از عوامل زنده بيماري. 

 عاري از مواد شيميايي زيان آور باشد. 

  طعم مطبوع داشته باشدبدون رنگ و بو، و. 

 قابل استفاده براي مصارف خانگي باشد. 

هاي فوق را نداشته باشد )بويژه آبي كه يك يا دو مورد از ويژگي

 دانند.مورد يك و دو( آن را آلوده و براي شرب غيرقابل مصرف مي

 آلودگي آب

آب خالص مطابق ساختمان شيميايي آن به هيچ وجه در طبيعت وجود 

ها به صورت حل شده، معلق يا ن انواع ناخالصيندارد، ليك

هاي آب آمده است. بينابيني با خود دارد. كه در بخش ناخالصي

هاي انساني است مانند جنبه وخيم تر، آلودگي آب ناشي از فعاليت

 شهرنشيني و صنعتي شدن.

 تعريف آب آلوده

زاي عفوني يا انگلي، مواد شيميايي آبي كه داراي عوامل بيماري

سمي، ضايعات و فاضالب خانگي و صنعتي باشد را آب آلوده گويند. 

گيرد. منابع آالينده آب هاي انساني، نشات ميآلودگي آب از فعاليت

 عبارتند از:

 زا و مواد آلي تجزيه پذير را در گندآب كه عوامل زنده بيماري

 بردارد.

 ي هامواد زائد تجاري و صنعتي در بر دارنده عوامل سمي از نمك

 فلزي يا مواد شيميايي پيچيده مصنوعي.

 ها.آالينده هاي كشاورزي نظير كودها و آفت كش 

  آالينده هاي فيزيكي مانند گرما )آلودگي حرارتي( و مواد

 پرتوزا.

توان به عنوان يك تغيير نامطلوب در خواص فيزيكي، آلودگي را مي

تن شيميايي و بيولوژيكي آب تعريف كرد كه باعث به خطر انداخ

شود. هاي انسان يا ساير موجودات زنده ميسالمت، بقاء و فعاليت

آلودگي از نظر پايداري نيز قابل بررسي و مطالعه است. لذا از 

اين ديدگاه دو نوع آلودگي وجود دارد. آلودگي قابل انحطاط و 

 آلودگي غيرقابل انحطاط.



 

 

د و توان تجزيه كرد، از بين برآلوده كننده قابل انحطاط را مي

ها مصرف نمود. از اين طريق حد قابل پذيرش يا براي برخي فعاليت

هاي مهندسي توان طي مراحل طبيعي يا با روشآلودگي را مي

هاي تصفيه( نقصان داد. البته در صورتي كه سيستم تحت )سيستم

تاثير شوك ناشي از آالينده، شكست نخورده باشد يا به عبارتي 

شوند دسته خود به دو گروه تقسيم ميآلودگي لبريز نگردد. اين 

قابل انحطاط تند و كند، آلوده كننده هاي قابل انحطاط تند، 

نظير فاضالب انساني وزائدات حيواني و كشاورزي، معموال خيلي سريع 

 قابل تجزيه اند.

آلوده كننده هاي قابل انحطاط كند، مانند د.د.ت و بعضي از مواد 

ها يا كامال شوند به هرحال اجزاي آنراديواكتيو به كندي تجزيه مي

يابند. آلوده كننده تجزيه شده و يا به حّد غيرقابل ضرر كاهش مي

شوند. نمونه هاي غيرقابل انحطاط از راه هاي طبيعي تجزيه نمي

چنين آلوده كننده هايي عبارتند از جيوه، سرب، تركيبات آلي 

 ها.ها و بعضي از پالستيكهالوژنه ها، ديوكسين

                                                                                                         آلودگي آب از نظر منشاء

 :آلودگي با منشاء زيست شناختي نظير 

 ها: وبا، حصبه و اشباه آن، اسهال خوني باكتريال، باكتري

بيماري ناشي از  اسهال به علت اشريشياكولي، لپتوسپيروزيس و

آنتروكوليتيكا و ناراحتي گوارشي ناشي از   يرسينيا

 كمپيلوباكترها.

 هاي ناشي از هاي ويروسي، فلج اطفال، بيماريها: هپاتيتويروس

 هاي كوكساكي، اكو و گاستروآنتريت ويروسي.ويروس

  ،پروتوزوئرها: آميبيازيس، ژيارديازيس، باالنتيديازيس

گوآنسفاليت آميبي و اكانتاموباي عامل نگلريافاولري مولد منن

 مننژيت و ناراحتي تنفسي.

 هاي انگلي: شيستوزوميازيس، بيماري خارش شناگران، كرم

آسكاريازيس، هيداتيدوز، دراكونكولوس، بيماري ناشي از كرم 

 قالبدار و كرم نواري ماهي.

 ها: سمومي كه ايجاد ناراحتي كبدي سموم توليدي از سيانوباكتري

ند، اين سموم توسط ميكروسيستيس، اسيالتوريا، آنابنا و كنمي

ساعت پس از  21ها طي نودوالريا كه مسموميت كبدي ناشي از آن

 آورد.خوردن، فرد را از پاي در مي

شوند هايي كه از طريق آب آلوده به انسان منتقل ميميكروارگانيسم

مده آ 0و داراي اهميت چشمگير بهداشتي هستند در جدول شماره 

هاي فرصت طلب كه است. در اين جدول نيز برخي از ميكروارگانيسم

در افراد با نقص ايمني نظير كودكان، سالمندان و يا بيماران 

HIV  مثبت ممكن است ايجاد ناراحتي كنند، ذكر شده است. در صورتي

هاي فرصت طلب، با تراكم زيادي در آب باشند موجب كه ارگانيسم

ر پوست، مخاط، چشم، گوش، بيني و گلوي افراد هاي مختلفي دعفونت



 

 

گردند. مثال بارز اين حساس يا با مقاومت پايين مي

ها پسودومونا آئروژينوزا و گونه هاي ميكروارگانيسم

فالوباكتريوم، آسينتوباكتر، كلبسيال، سراتيا، آئروموناس و . . . 

 باشد.مي

 :ناشناخته يا محقق نشده

 درجه سانتي گراد  21ل بيماريزا در زايي عامطول زمان عفونت

كوتاه تا يك هفته، متوسط يك هفته تا يك ماه و طوالني از يك ماه 

 بيشتر.

  هنگامي كه در مقدار متداول و زمان معين عامل بيماريزا نابود

شود مقاومت ندارد. مقاومت پايين است ليكن نابودي كامل عامل 

 است.بيماريزا فراهم نشود از نظر مقاومت متوسط 

  افراد بالغ سالم حساس،  %01دز الزم براي ايجاد بيماري در

زا براي برخي ممكن است با كمترين مقدار يك عدد واحد عفونت

 ها باشد.ويروس

 براساس تجارب يا برخي افراد حساس. 

 تواند در عامل اصلي عفونت پوست از راه تماس است، اما مي

ونوساپرسيو( يا افراد افراد مبتال به سركوب دستگاه ايمني )ايم

 .سرطاني ايجاد عفونت كند

 

 لودگي آب با منشاء شيمياييآ

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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