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بر  انجام می شود و هرگونه فراز و فرود مترتب  آب و فاضالب 
را  آن  نباید  و  است  تأثیرگذار  نیز  واحد  این  بر  این شرکت ها، 
تنها منبعث از این واحد دانست. با این توضیح، در پاسخ به این 
پرسش به چند نکته به اختصار اشاره می شود. به یقین مشارکت 
صاحبنظران و خبرگان در نقد کارکرد و ارایه  راه کارهایی برای 
بهبود و توسعه  خدمات کنترل و بهبود آب در کشور، راه گشا و 

نقش آفرین خواهد بود.
نخست آن که با نگاه به پیشینه  کنترل و نظارت بر کیفیت آب 
شرب در شهرها و روستاهای کشور چنین استنباط می شود که 
از گذشته های دور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
کنار  در  است،  آن  ابعاد  همه ی  در  جامعه  سالمت  متولی  که 
را  آشامیدنی  بهداشتی، کیفیت آب های  و  کارکردهای درمانی 
بر  اثرگذاری  منظر  از  صرفاً  انسانی،  و  تجهیزاتی  توان  حد  در 
سالمت رصد می کرده است و سازمان های دیگر متولی تأمین  و 
توزیع آب شرب نیز موضوع کیفیت آب را تنها از منظر سالمت 
میکروبی آن، تا حدودی دنبال می کردند. این امر در طول زمان 
یکدیگر  با  چنان  آب،  کیفیت  و  سالمت  موضوع  تا  شد  سبب 
عجین و الزم و ملزوم شناخته شوند تا در نزد بسیاری، کیفیت 
آب، منحصر به تأمین سالمت عمومی دانسته شود. این نکته، 
با  اما  می نمود،  اشکال  از  خالی  گذشته   دهه های  در  هرچند 
اجتماعی  برای آب، مطالبه های  تقاضا  افزایش  و  گذشت زمان 
به حوزه های  و  فراتر رفته  از مرز سالمت  نیز  پیرامون کیفیت 
مقبولیت  جنبه های  و  تأسیسات  دوام  و  پایداری  بر  اثرگذاری 
آب از منظر شاخص های زیبایی شناختی آن تسری یافته است. 
به تعبیر دیگر، کیفیت آب دیگر نمی تواند منحصر و محدود به 
سالمت آب باشد و متولیان آن، باید خواسته ها از کیفیت آب 
حیث  از  را  مشترکان  رضایت  که  سازند  برآورده  به گونه ای  را 
با آب هستند و نیز  حفاظت لوله ها و تجهیزاتی که در تماس 
جنبه های ظاهری آب، همچون بو، مزه، رنگ و مانند آن تأمین 

کند.
دوم آن که مجریان کنترل و بهبود کیفیت آب می دانند که 
آن،  گران قیمت  و  پیچیده  گوناگون،  تجهیزات  با  آزمایشگاه 
تنها یکی از ابزارهای مدیریت کیفیت است. دامنه  کارکرد یک 
کیفیت  عامل های  مقدار  تعیین  به  محدود  مجهز،  آزمایشگاه 
علت های  پیرامون  اظهارنظر  صالحیت  آن،  بدون  است،  آب 
گزارش  محتوای  تقلیل  یا  و  زدایش  چگونگی  یا  و  وجودی 

پیشگفتار

است  قیاس  بر  مبتنی  احساس  کیفیت،  فیلسوفان،  نگاه  در 
و اساس آن بر پذیرش و مقبولیت نهاده شده است و محصول 
مشترک سه وجه وجودی انسان )دانش، اخالق و اندیشه( است. 
به معنای پذیرش کیفیت  یا خدمتی،  از کاال  احساس رضایت 
مواجه  در  که  است  احساسی  کیفیت،  نگاه،  این  در  است.  آن 
با پدیده ها در ما شکل می گیرد و میلی است که »بد« را پس 

می زند و »نیکو« را طلب می کند.
در نگاه صنعتی، کیفیت، دارایی راهبردی و مالک اعتباربخشی 
با شش  فاضالب  و  آب  خدمات  که  می دانیم  است.  سازمان ها 
مؤلفه  کمیت، کیفیت، پوشش، استمرار، قیمت و رضایت مندی، 
در معرض قضاوت و داوری است. عامل کیفیت، افزون بر جایگاه 
نقش آفرین  نیز  مشترکان  رضایت مندی  تحقق  در  خود،  ویژه 
است و حوزه کارکرد آن، منابع تأمین، تأسیسات انتقال، پاالیش، 

ذخیره سازی و توزیع آب را تا محل مصرف را شامل می شود.
پس از تشکیل شرکت های آب و فاضالب، با سرمایه گذاری های 
دو  احداث  و  آزمایشگاهی  زیرساخت های  ایجاد  در  سنگین 
کارخانه  ویژه  تولید کلر در تبریز و اصفهان، همراه با گسترش 
در  آب،  میکروبی  شاخص های سالمت  آب،  کلرزنی  تأسیسات 
حدود قابل قبولی قرار گرفت و امکان اشراف به نسبت کامل بر 
روند تغییرات کیفیت آب ها فراهم شد. تداوم موفقیت در این 
عرصه، نیازمند شناسایی دغدغه ها و آسیب های آن از یک سو 
از تنگناها در نیل  از دیگر سو تعیین راه کارهای گره گشایی  و 
پرسش  این  اکنون  است.  بخش  این  آرمانی  و  مطلوب  افق  به 
واحدهای  فعالیت  از  دهه  سه  حدود  از  پس  که  است  مطرح 
و  آسیب ها  فاضالب، چه  و  آب  در شرکت های  کیفیت  کنترل 
دغه غه هایی پیش روی آن ها است؟ و راه های مقابله و برون رفت 

از آن ها چیست؟
که  شویم  یادآور  باید  ابتدا  پرسش،  این  به  پاسخ  از  پیش 
عملکرد واحدهای کنترل کیفیت در درون ساختار شرکت های 
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کشور 
و عضو هیئت تحریریه

مدیریت  ابزارهای  از  یکی  آزمایشگاه  باشد.  داشته  را  شده 
همچون  ابزارهایی  آن،  کنار  در  و  آن  همه   نه  و  است  کیفیت 
پیش بینی و تهدید حریم های بهداشتی منابع آب و تأسیسات 
استحصال، ذخیره سازی و انتقال و توزیع آن، شیرهای تخلیه و 
تجهیزات شست و شوی مخازن و لوله های آب رسانی، تجهیزات 
و  تحلیل  برای  پایه  مستندهای  و  اطالعات  بانک  گندزدایی، 
پردازش اطالعات و از همه مهم تر، کارشناسان و کارکنان زبده 
و توانمند با قابلیت های برقراری ارتباط درون و برون سازمانی و 
توانایی تحلیل داده ها، از دیگر ابزارهای مدیریت کیفیت است. 
توجه و تمرکز متوازن، به هریک از ابزارهای برشمرده، پیش نیاز 

موفقیت در مدیریت کیفیت آب است.
سوم آن که با گذشت زمان، به دلیل های گوناگون، آسیب پذیری 
و  شده  بیش تر  کیفیت  و  کمیت  منظر  از  کشور  آبی  منابع 
آالینده های آن به طیف اشکال برتر عامل های زنده و عامل های 
کیفیت  رصد  موضوع  در  است.  یافته  گسترش  آلی  و  معدنی 
فیزیکی و شیمیایی آب ها، رویه رایج کنونی این است که نتایج 
آزمایشگاهی، با استاندارد ملی مقایسه و حکم به سالمت و یا 
آلودگی آب داده می شود. چنین رویه ای، که معیار قضاوت، به 
سادگی مقایسه  نتیجه  خروجی آزمایشگاه با عددهای مندرج در 
غیرمتخصص  افراد  تا  می شود  است، سبب  ملی  استانداردهای 
نیز خود را صاحب نظر در موضوع کیفیت آب بدانند و به آسانی 
زبان به اظهارنظر پیرامون کیفیت آب بگشایند. جان کالم آن که 
از جمله آسیب های کنونی  عامیانه شدن موضوع کیفیت آب، 
این بخش است. تمهید اندیشیده شده برای مقابله با این پدیده، 
محدود ساختن دسترسی به اطالعات و داده های کیفیت آب ها 
بوده است. به نظر می رسد در کشور ما، نهادهای قانونی و متولی 
نتوانسته اند مالک قضاوت  با کنترل کیفیت آب، هنوز  مرتبط 
فراتر  استاندارد  با  مقایسه  مرز  از  را  آب  کیفیت  خصوص  در 
برده و شاخص های ملی متناسب با کاربری های متصور آب را 
جایگزین آن سازند. در این زمینه، ضرورت تدوین شاخص های 
ملی سنجش کیفیت آب که از وزن دهی و تلفیق داده های خام 

آزمایشگاهی به دست می آید، محسوس است.
واحدهای  دیگر،  تخصصی  واحد  هر  هم چون  آن که  چهارم 
کنترل و نظارت بر کیفیت آب نیز در بستر زمان، نیازمند به 
به درستی  تکرار گذشته، هرچند  و  نوآوری هستند  و  روزآوری 
نخواهد  به دنبال  پیشرفت  و  ارتقا  شود،  انجام  کاستی  بدون  و 
داشت. شاید الزم باشد با تواتر چندساله )مثاًل در بازه های زمانی 

پنج ساله(، با نقد عملکرد، دستاوردها و تجربه های کسب شده، 
با عبور از سرفصل های گذشته، الگوهای کاری جدیدی را پیش 
روی این بخش قرار دارد. انگیزه، خالقیت و دلبستگی سازمانی 
و تحقق چنین رخداد  آحاد کارکنان، پیش نیاز و الزمه  ظهور 
مبارکی است. در این حوزه و سایر حوزه های مرتبط با خدمات 
از  بهره مندی  و  دسترسی  نیازمند  تنها  نه  ما  فاضالب،  و  آب 
توانایی  باید  بلکه  هستیم،  فناوری  و  فنی  دانش های  تازه ترین 
طراحی و اقدام های یکپارچه و هماهنگ با سایر دستگاه ها و در 
عین حال سازگار با فرهنگ ملی، توان راهبری و محیط زیست 

را کسب کرده و ارتقاء بخشیم.


