
مصاحبه

9911 زمستان، 4، شماره پنجمسال    56  نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب      

  انیتراب یعلدکتر  یجناب آقا

 دانشگاه تهران استاد بازنشسته

9911و پیشکسوت برگزیده سال 

لطفا یك معرفی اجمالی از سوابق  علمی و کاری خود * 

 ارائه فرمایید. 

خود را از مدرسه عالی پارسی، اینجانب لیسانس شیمی کاربردی  -

لیسانس و دکترا را از دانشکده عمران دانشگاه ایالتی اکالهما فوق

زیست اخذ در رشته مهندسی عمران،  گرایش مهندسی محیط

زیست در مریلند نمودم. بعد از دریافت دکترا در سازمان محیط

مشغول  NPDESعنوان کارشناس ارشد صدور مجوزهای آمریکا به

عنوان عضو هیات علمی در موسسه به 9631کار شدم. در سال به

زیست دانشگاه تهران استخدام شدم. موسسه مطالعات محیط

زیست با مشارکت دانشکده فنی و تالش اینجانب مطالعات محیط

زیست تغییر یافت. من در دانشکده و همکاران به دانشکده محیط

ها، معاونت های مدیریت آزمایشگاهزیست مسئولیتمحیط

پژوهشی، نماینده دانشکده در هیئت ممیزه، نماینده اعضای هیئت 

شناسی را برعهده علمی در شورای دانشکده و سردبیر مجله محیط

داشتم. من در دانشکده دروس گرایش آب و فاضالب مانند طراحی 

های آب و فاضالب، تصفیه آب صنعتی و فرایندهای خانهتصفیه

ها تدریس نموده و سعی کردم کی را سالشیمی فیزیکی بیولوژی

های اجرایی که در خارج از دانشگاه داشتم را به تجارب فعالیت

های پژوهشی زیادی در دانشجویان منتقل کنم. مجری طرح

نامه دکترا و کارشناسی ارشد دانشکده بوده و راهنمایی پایان

خلی های دادانشجویان را برعهده داشته و مقاالت زیادی در مجله

ام.های ذکر شده چاپ نمودهو خارجی از فعالیت

های خود در زمینه آب و فاضالب لطفاً گزارشی از فعالیت* 

 را بیان فرمایید.

های کار پژوهشی من در ایران با طرح جامع آلودگی -

زیست شهر تهران که یک طرح در موسسه مطالعاتی محیط

های فلزات آلودگیزیست بود شروع شد. در این طرح اثرات محیط

شده آبیاری سنگین در اراضی جنوب تهران که با فاضالب تصفیه

شد بررسی و گزارش جامع تهیه و پیشنهاداتی اجرایی ارائه می

شد که مورد تقدیر مسئولین وقت قرارگرفت. موضوع 

های چند استان برای ها را در شهر تهران و رودخانههالومتانتری

سی نمودم که نتایج آن در آن زمان چاپ اولین بار در کشور برر

زیست اجرا شد. اولین طرح تجارت آلودگی را با سازمان محیط

های زیادی کردم که بعد از آن طرح راجع به این موضوع پژوهش

صورت گرفت. بازنگری و تدوین استاندارد مانند استاندارد آب برای 

ن تعیین چنیو هم 9506استفاده در صنعت، بازنگری استاندارد 

تدوین استاندارد برای صنایع  (IWQI)شاخص کیفی آب ایران 

عی طور کلی سفوالد از فعالیت دیگر من در آب و فاضالب است. به

من این بود که موضوعاتی که در دنیا مطرح است در ایران با توجه 

 به شرایط محلی و امکانات، بررسی شود.

کارهای پایلوتی زیاد در زمینه تصفیه فاضالب فرایندهایی 

نانوفیلتراسیون و استفاده از نانوذرات ، MBR, MBBR, SBRمانند 

اصالح شده برای تصفیه آب و فاضالب و پیداکردن مبانی طراحی 

که این فرایندها در کشور ها مورد بررسی قرارگرفت، در زمانیآن

لیت دانشگاهی، اینجانب در طراحی زیاد مطرح نبودند. غیر از فعا

های صنعتی صنایع مختلف فعالیت داشتم.خانهو اجرا تصفیه

رو در حوزه آب و فاضالب در های پیشترین چالشمهم* 

خصوص در زمینه کیفیت و تصفیه آب کشور را به

  دانید؟میچه

در تصفیه آب ما تصفیه متداول را در اکثر شهرهای کشور داریم  -

های نوظهور که امروز مطرح این تصفیه قادر به حذف آالیندهکه 

ها و مواد داروئی ها، هورمونها، سورفاکتانتکشهستند مانند آفت

علت تغییر کیفیت آب خام یکی ها بهو ... نیستند حذف باتوژن

طور کلی ما بیشتر به های تصفیه متداول است. بهدیگر از چالش

وجه داریم. البته استاندارد در این کیفیت فیزیکی و میکروبی ت

زمینه وجود دارد، ولی ما با توجه به مشکالت و امکانات خودمان 

 TDSها مانند کنیم و بعضیگیری نمیخیلی از پارامترها را با اندازه

علت برداشت آب خام از سدها و ها بهایم. حضور جلبکتغییر داده

تیم، با آن روبرو هسپیش کلرزنی یکی دیگر از مشکالتی است که 

 کنیم.چون در اینجا ما ناخواسته تولید سم می

در مورد کیفیت آب نیاز است استاندارد آب شرب هم در 

زمینه شیمیایی و میکروبی بازنگری شده و سعی شود مطالعات 

ارزیابی ریسک در کشور صورت و استانداردها براساس مطالعات 

میکروبی ارتقا یابند که های روز شود. الزم است شاخصداخلی به

ها را در آب تشخیص دهیم. در زمینه بتوانیم حضور ویروس

ها هالومتاناجرایی الزم است پیش کلرزنی که سبب ایجاد تری

های دیگر تغییر یابد. های آب با روشخانهشود در تصفیهمی
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کردن فیلترها و ها و اصوالً دو الیهخانهسنجش مواد آلی در تصفیه

چنین استفاده از ابزار دقیق برای کاهش دررفت آب و همکاهش ه

تر کیفیت باید در دستور کار خطاهای انسانی و پایش دقیق

 قرارگیرد.
 

تا چه حد تحقیقات و انتشارات جنابعالی از جمله  *

های موجود در استانداردهای تهیه شده توانسته است خالء

 حوزه آب و فاضالب را پر کند.                                 

های دانشگاهی و صنعت فاصله زیادی بین تحقیقات و پژوهش -

آب در جامعه ما وجود دارد. بیشتر تحقیقات ما برای انتشار مقاله 

خواهیم در توسعه هرحال میدر نشریات خارجی است، چون به

باشیم و ضمناً مشکالت صنفی اعضای هیئت  علم سهمی داشته

علمی هم حل کنیم. ما روی موضوعاتی مثل استفاده از نانوذرات 

اند و ضمناً مشکالت شده که هنوز به تولید انبوه نرسیدهاصالح

کنیم، ها مشخص نشده کار میزیستی و بهداشتی آنمحیط

های دیگری ها و صنایع در حوزهکه مشکالت شرکتدرصورتی

ها با نیازهای واقعی صنعت آب هماهنگ است. الزم است پژوهش

علت کمبود آب صنایع ناچارند از پساب حاضر که بهشود. درحال

عنوان آب خام استفاده نمایند. این موضوع تصفیه شده به

های زیادی را به صنعت و نهایتاً به تولیدات داخل تحمیل هزینه

 فاده آب در فرآیند نیاز به آبینماید، چون اکثر صنایع برای استمی

کم دارد و الزم است از فرآیندهای غشایی استفاده نماید.  TDSبا 

تصفیه جای آب خام نیاز به پیششده بهکارگیری پساب تصفیهبه

های تصفیه صورت نگیرد هزینهپر هزینه دارد که اگر این پیش

یابد. لذا علت گرفتگی افزایش میبه ROهای برداری سیستمبهره

تصفیه مقرون های پیشالزم است تحقیقاتی برای پیداکردن روش

سازی ها با بهینهگیرد یا کیفیت پسابصرفه در کشور صورتبه

های فاضالب ارتقا یابد. یکی از کارهایی که باید صورت خانهتصفیه

های میکروبی ها و ارتقای شاخصگیرد بازنگری استاندارد پساب

جانب در بخش شده توسط اینتاندارد تهیهآب شرب است. اس

تواند تا می IWQIچنین شاخص انتخاب آب برای صنعت و هم

حدی مشکالت را حل کند و در مورد آب شرب و پساب 

 گیرد.شده الزم است بازنگری مجدد صورتتصفیه
 

برای اطمینان یافتن مردم از ایمنی و کیفیت آب چه  *

 اقداماتی باید انجام شود؟

به نظرم اعتمادسازی و آموزش مردم نقش مهمی در این زمینه  -

دارد. باید قبول کرد که کیفیت آب در حوزه آبریز و منبع آب باید 

ها در تصفیه مورد بررسی قرارگیرد. هزینه جداسازی تمام آالینده

های عمومی در مدارس و وسایل باشد. باید آموزشبسیار زیاد می

  ارتباط جمعی توسعه یابد.

 

توان به کاربردی شدن نتایج تحقیقات چگونه می *

 ها کمك کرد؟دانشگاه

تر ها با صنعت و بازار آب نزدیکنظرم الزم است ارتباط دانشگاهبه -

تواند موثر های دانشجویی در این زمینه خیلی مینامهشود. پایان

نامه طوری باشد که دانشجو بعد از اتمام آن باشد. باید پایان

مهارتی پیدا کند که موضوع را تجاری و تبدیل به کاال با خدمات 

فروش نماید. خروجی تحقیقات دانشگاهی باید به مشکالت قابل

 صنعت کمک نماید.

 

با توجه به سوابق کاری خود، وضعیت پژوهش در  *

های بخشهای تحقیقاتی تابعه وزارت نیرو از جمله شرکت

کنید؟ برای رفع  آب و فاضالب را چگونه ارزیابی می

های موجود در این زمینه چه اقداماتی باید ها و خالءضعف

 انجام شود؟ 

من با بخش تحقیقات شرکت آب و فاضالب همکاری زیادی  -

کردند. ولی های دانشجویی حمایت مینامهنداشتم. سابقاً از پایان

های تصفیه و ها بتوانند مشکالت که در زمینهاگر شرکت

ها دارند، اعالم و تقاضای پروپوزال زیع و سایر بخشهای توشبکه

شرطی که نفع مناسب باشد، بهتواند برای طرفین ذینمایید، می

شود. یعنی بعد از انتخاب پروپوزال حمایت موضوع جدی گرفته

عبارتی کار جدی گرفته شود. مالی و شروع پروژه پیگیری شود، به

شود دانشجو می ها زمانی که پروپوزال تصویببعضی وقت

 التحصیل شده است.فارغ
 

های آب و های اجرایی ازجمله شرکتنظر شما دستگاهبه *

قدر اند؟ چهفاضالب چه ارتباط ارگانیکی با دانشگاه داشته

 قدر ازاند برای دانشگاه مسئله تعریف کنند و چهتوانسته

تحقیقات دانشگاهی را برای رفع مشکالت خود 

های اند دادهها توانستهقدر این شرکتچهاند؟ کارگرفتهبه

 های تحقیقاتی دانشگاهی را تامین کنند؟ مورد نیاز طرح

های آب و های اجرائی و شرکتنظر من ارتباط دستگاهبه -

ها زیاد مطلوب نبوده در بعضی مواقع با اعضای فاضالب با دانشگاه

 ها و یا برای برطرف کردن نیازهای پژوهشیخاص دانشگاه

اند ها پژوهشی داشتهکارشناسان از دستگاه اجرایی که در دانشگاه

بوده است. الزم است این ارتباط گسترده شده و به دانشگاه 

طور عموم اطمینان پیدا کنند و مسایل و مشکالت خود را به

کارگرفتن تحقیقات تعریف و تقاضای طرح نمایند. من از به
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 اطالع کاملی ندارم.های آب و فاضالب دانشگاهی در شرکت
 

نقش و جایگاه انجمن آب و فاضالب ایران را در توسعه و  *

رشد علوم و صنعت آب و فاضالب کشور در چه حد 

 دانید؟می

نقش انجمن آب و فاضالب در توسعه و رشد علوم را خوب  -

های مختلف مانند برگزاری کنم. انجمن در زمینهارزیابی می

های تخصصی برای ارتقای کارگروهکارگیری ها، بهکنفرانس

رسانی به اعضا بسیار خوب عمل کرده و جا دارد کیفیت و اطالع

از زحمات همکار محترم آقای دکتر تابش قدردانی کنیم. با توجه 

وجود آمده انجمن ها بهبه ارتباطی که بین انجمن و شرکت

های فنی آب و فاضالب مبانی و تواند برای خیلی از بخشمی

های تواند بر طرفهادات اجرایی ارائه دهد. این مبانی میپیشن

های آب و فاضالب، وزارت بهداشت و موسسه نفع مانند شرکتذی

استاندارد در تدوین استانداردها کمک کنند، چون انجمن یک 

ها جمع علمی و چند نفره دارد که با تعامل با کارشناسان شرکت

کلی را برای دستگاه اجرایی نتیجه کار قابل اجرا خواهد بود و مش

کند. مثالً اگر عضو علمی دانشگاهی خواسته باشد ایجاد نمی

ترین را انتخاب کند بهترین و علمیاستاندارد تهیه کند سعی می

نماید، ولی چون اطالع از مشکالت و امکانات اجرایی ندارد عمالً 

 .داستاندارد تهیه شده کاربردی نداشته و بیشتر جنبه نمایش دار
 

که جنابعالی عضو هیئت تحریریه این با توجه به این *

نشریه علمی )که وابسته به انجمن آب و فاضالب ایران 

است( هستید نظر خود را در رابطه با این نشریه بیان کنید. 

آیا این نشریه توانسته است به رسالت خود برای ارتباط 

 متقابل بین دانشگاه و صنعت دست یابد؟

نظر من کند و بهانجمن مقاالت خوبی را چاپ مینشریه  -

خوبی انجام رسالتش را در رابطه با ارتباط بین صنعت و دانشگاه به

داده است. بهتر است در شناساندن مجله به جامعه دانشگاهی کار 

گیرد و باتوجه به سابقه این مجله دارد ارزیابی آن زیادتری صورت

 جانب خوب است.از نظر این
 

های های انجمن در سالبا توجه به حضور در همایش *

گذشته لطفا نظرتان را در مورد نقاط ضعف و قوت این 

 ها بیان فرمایید.همایش

ام. من در دو همایش انجمن حضور داشته و مقاله ارائه داده -

نظر من باید بیشتر روی مقاالت کاربردی و اجرایی تاکید شود به

 نی نباشد.و زمان برگزاری هم طوال

انجمن  9911جا که جنابعالی در همایش سال از آن *

عنوان پیشکسوت نمونه برگزیده مورد تقدیر قرار به

های انجمن در تقدیر از گونه برنامهگرفتید، لطفا تاثیر این

های برتر، مقاالت برتر و غیره را نامهپیشکسوتان، پایان

 بیان فرمایید. 

ای سوتان یک کار خوب و پسندیدهکنم تقدیر پیشکمن فکر می -

نامه برتر سبب تشویق دانشجویان است. انتخاب مقاله و پایان

 های انجمن است.کار یکی از نقاط قوت همایشد و اینشومی
 

ای با توجه به توان علمی و تشکیالتی انجمن چه توصیه *

برای جامعه دانشگاهی و صنعت آب و فاضالب برای 

 انجمن را دارید.گیری از توان بهره

های زیادی دارند که در تصویب های آب و فاضالب طرحشرکت -

توانند از مشاوره انجمن استفاده نمایند. ها میو مسائل فنی آن

خانه تهیه برداران تصفیههایی را برای بهرهتواند نشریهانجمن می

تواند ها میهای شرکتروزرسانی کند. آموزش و ارتقای مهارتیا به

های تواند در زمینهگیرد. انجمن میخوبی توسط انجمن صورتبه

های ها و دستگاهفنی، اجرایی، اجتماعی و اقتصادی به شرکت

اجرایی کمک کند. انجمن با توجه به رابطه ارگانیکی که با 

تواند در جامعه دانشگاهی به کند میهای اجرایی پیدا میدستگاه

های دانشجویی نامهت پایانها و موضوعاکاربردی شدن پژوهش

 کمک کند.
 

برای تقویت نقش و اثربخشی انجمن آب و فاضالب و  *

 های آن چه پیشنهادی دارید؟گسترش فعالیت

کارهایی که انجمن شروع کرده بسیار خوب و تاثیرگذار است.  -

نظر من الزم است انجمن کارهای تبلیغی برای شناساندن خود به

بر افزایش دهد و اگر بتواند عالوه در سطح داخل و خارج را

های اجرایی هم ارتباط برقرار کند، ها با سایر دستگاهشرکت

عنوان یک انجمن علمی و تواند در تاثیرگذاری در جامعه بهمی

جا که ممکن است کارشناسان مردمی موثر باشد. باید تا آن

 ها در انجمن عضو و فعالیت نمایند.شرکت
 

 اگر موردی ناگفته مانده است لطفا بیان فرمائید. *

در خاتمه از همه دست اندرکاران انجمن که زحمات زیادی را  -

های مداوم برای ریزیبرای تشکیل انجمن و نشریه آن و برنامه

کنم. امیدوارم دهند تشکر میپیشرفت و اعتالی آن انجام می

بد و بتواند در های انجمن در کشور و منطقه گسترش یافعالیت

ریزی آب های مهم کشور یعنی مدیریت و برنامهیکی از چالش

 نقش مهمی ایفا نماید.
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