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 دکتر تابش:

حضار محترم که در برنامه امروز انجمن آب و فاضالب نام خدا. از به

شده  لیتشک (اسفند زدهمیس)آب  یکه به مناسبت روز مل رانیا

و  میکنیم یتشکر و قدردان مانهیهم رساندند صمحضور به

مختلف از  یهاصورتکه به ییهامجموعه برنامه با که میدواریام

ها و کنگره ا،هشیهما ،یتخصص یهانشست نارها،یجمله وب

انجمن آب و  قیکه از طر یو انتشارات یمسابقات علم نیهمچن

در  یگام هرچند کوچک میشود بتوانیانجام م رانیفاضالب ا

 تیعلوم مرتبط با آب و فاضالب و تقو جیترو یراستا

و  میبرداشته باش هللانشاا یحوزه در بعد علم نیا یهاساختریز

 نیدوستان محترم که به ا کتکه با کمک تک میهست دواریام

 یموثرتر یهاهم گام ندهیدر آ میمند هستند بتوانمباحث عالقه

 .میبردار نهیزم نیدر ا ار

 ینشست تخصص کی مین هستاکه امروز در خدمتت یابرنامه

 و تدارک یزیرآب انجمن برنامه تیفیک تهیاست که از طرف کم

اسفند پارسال  زدهیبرنامه قرار بود در س نیالبته ا است.شده  دیده

برنامه  نیکرونا ا یدمیاپ وعیسفانه با شأکه مت شودبرگزار 

ت موضوع، قرار را بر ینشد و دوستان با توجه به اهم ریپذامکان

در خدمت حضار  میاسفند بتوان ۱۳گذاشتند که امسال در روز  نیا

 .مهیدارائه  ابرنامه ر نیو ا میمحترم باش

ن عرض اخدمتت بنده ابحث امروز شده ر یکه برا یزیربرنامه

که  ییهادر مهلت مقرر برنامهکه  میکنیم یسع اهللاشو ان کنمیم

 .میشده را خدمت دوستان ارائه بده تهیه

در کشور ما  یمهم یهاآب چالش تیفیرابطه با بحث ک در

آب در دستور کار خود قرار داده  تیفیک تهیکه کم دوجود دار

معظم دانشگاه و  دیو حضور اسات یبا توجه به توانمند تااست 

بتواند به فراخور وسعش  تهیکم نیکارشناسان خبره صنعت در ا

 یمورد بحث و بررس امباحث ر نیاز ا یبعض یمقتض یهادر زمان

رابطه  نیکه در کشور هستند در ا ینیو با همت متخصص ددهقرار 

 قتیشود، در حق یکه امروز بحث م ی. موضوعاتشود یشیچاره اند

آب  تیفیو بهبود ک تیتقو یبرا نیگزیجا یهاستمیدر رابطه با س

با  دیدانیطور که مهمان ،یخصوص در بعد خانگبه ،هست یشهر

از  یبرخاز  یمناطق ایکشور  یاز شهرها یدر بعض کهنیمشاهده ا

آب شرب به  تیفیکنند که کمردم احساس  است ها ممکناستان

 ستیدسترس نها قابلو استاندارد براساس تصور آن یکاف اندازه

کارها راه نیاز ا یکیاز جمله  .اورندیب یرو یمختلف یکارهابه راه

کارها راه ایناز  دیگر یکی .شرب هست یبرا یاستفاده از آب بطر

دو در بعد  نیهست که ا یآب خانگ هیاستفاده از دستگاه تصف

هم  رگیمورد د یک .شودیها انجام منآو انتخاب خود  نیمشترک

آب و  یهاست که توسط شرکتا یاشبکهدو یهاستمیس جادیا

در کشور ما  هاآن یسنجقرارگرفته و امکان یفاضالب مورد بررس

از  یبرخ لبقادر  ،نه ای ددار وجود یادهیپد نیامکان چن ایآکه 

که امروز  یبحثاست.  قرارگرفته یبررس مورد یمطالعات یهاطرح

 نیبه هرکدام از ا قتیشود در حقیخدمت دوستان محترم ارائه م

دکتر مسعود  یپردازد. در قسمت اول جناب آقایموضوع م سه

و استاد دانشکده بهداشت  یلوژویدمیمتخصص محترم اپ انیونسی

 ییآقا مینا خانم دکتر رتهران و سرکا یدانشگاه علوم پزشک

 دانشکده بهداشت یدکترا پست و محقق طیمحمتخصص بهداشت

و  یکروبیم تیفیبر ک یبحث مرور پیراموندانشگاه تهران 

 ار یبا آب شرب شهر سهیشده در مقا یبطر یهاآب ییایمیش

در قسمت دوم سرکار خانم  .دهندیخدمت حضار محترم ارائه م

 علومدانشگاه  طیمحبهداشت یدکتر یدانشجو اینیمهندس رضائ
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بودند که در رابطه با  یمیکه جزو ت زدی یصدوق دیشه یپزشک

 یخانگ هیتصف یهاستمیکه س ییهاو چالش یشناسبیبحث آس

 قیتحقگزارشی از  ،بودند کار کرده کندیم جادیآب ا تیفیبر ک

آب  هیتصف یهاستمیس ییکارا یابیعنوان ارزتحت را ناخودش

در قسمت سوم  .دنکنیارائه م یدنیآب آشام تیفیبر ک یخانگ

محترم  یارزاده دانشیقاض یلیدکتر محمدرضا جل یقاآجناب 

 دیدانشگاه شه ستیزطیمحو عمران آب  یدانشکده مهندس

مطالعات خوب  انهدوگ یهاستمیموضوع بحث س یکه رو یبهشت

استفاده از  یهاموضوع چالش ،نداهانجام داد ار یدیو مف

ها را خدمت حضار محترم آب ساختمان عیتوز دوگانه یهاستمیس

 . ندیفرمایارائه م

 که همه دجلسه محدود امکان ندار کیدر  میدانیگرچه م

و  میریگیدرنظر م ا فتح بابیر نیا یول ،شودبحث شکافته  یایزوا

موارد،  نیتک اتک یبرا هللاز طرف انجمن انشاا میرا دارنیا یآمادگ

ابعاد مختلف  میو بتوان میبرگزار کن ندهیرا در آ ییجلسات مجزا

خواهش  انیونسیدکتر مسعود  یقاآاز جناب  .میمسائل را بشکاف

 کنند. شروع  ار ناخودشکه بحث  کنمیم

 

 
 انیونسیدکتر مسعود 

 یقاآم سالم دارم خدمت جناب ه من .ریخهب وقت. نام خدا به

محترم انجمن آب و فاضالب و متشکرم از  یدکتر تابش و اعضا

که  ار ینم مطالبابتو کهنیو ا دیبنده قرار داد اریکه در اخت یفرصت

من  یول ددنیکش ان رادر واقع زحمتش ییسرکار خانم دکتر آقا

 یبابت گردآوراز ایشان  کنمیتشکر م و کنمین ارائه ماخدمتت

چند  کیکه ارائه شده  یبر موضوعاتعالوه من .مطالب هیاول

 یبطر یهاآب یستیزطیمح یهابیهم که درباره آس یاجمله

که  یینها یبندن عرض خواهم کرد و به جمعاشده خدمتت

 رانیکار مد یبنداصوال جمع .رسمیمناسب هست نم کیکدام

 .تر کندآسان دیرا شا یریگمیاست که تصم

به  یا، اشارهگفت میخدمت شما خواهکه  یامقدمه در

 یگرید یها، در مورد جنبهمیکنیشده م یبطر یهامقررات آب

خواهیم  یبحث کوتاه یکروبیهم از نظر م و ییایمیهم از نظر ش

مقدار راجع  کیطور که عرض کردم هم همان تیو در نها داشت

در  دهیم.یارائه م ین مطالباخدمتت یستیزطیمح یهابه جنبه

 .میدو منبع را استفاده کن نیاز ا کیماباالخره کد کهنیا تینها

 مکنیم عرضخدمت شما  جانیطور خالصه امن فقط صرفا به

الند، نف .است ۷۰ما در جهان حدود  نگیرنک کهنیکه از نظر ا

 جانیا ۱۰۰تا  ۱ ازیاول را دارند و ما از امت یهاو هلند رتبه سلندیا

 انهیرا در خاورم نیاگر هم .میجهان ۷۰و رتبه  میرا دار 6/5۳ ازیامت

 نیا .دهم است انهیکه رتبه ما در خاورم مینیبیم میریدرنظر بگ

شده که  یبطر یهابعد برگردم سراغ آبو م ویمن بگ ار ینکته کل

 یول گویند.می یآب معدن آن هست که عوام همه به یانواع مختلف

شده ریآب تقط است ممکن و یا ،دباشآب چاه  است در عمل ممکن

 کیاگر با  ایچشمه و  یها، آبیواقع معدنبه یها. آبدباش

 ییهاواقع آب در کایامر م،ینگاه کن میبخواه یگرید یبندمیتقس

چشمه و  یهاشناسد مثل آبیشده م یعنوان بطررا که تحت

دار کربنات اضافه نشده و گاز یلیهر دلکه به ییها... و آن و یمعدن

. ما کنندیم یبندطبقه یالکلریغ یهاعنوان نوشابهتحت ،است

. موسسه میکار دار شدشده با یقسمت اول که آب بطر آنبا  شتریب

 یبطر یدنیآشام یهاآب یبرا یاستاندارد کی رانیا رداستاندا

ن اکه حاال خدمتت یلیدالمن بهدارد. شده  یبندبسته ایشده 

مستندات را از سازمان غذا و  یسرکیو  موریم کنمیعرض م

از ما  شتریب کهنیا لیدلهدو ارگان ب نیآورم که ایم کایدارو آمر

 کهنیاند و ارا ست کرده شانیبر شواهد استانداردها یمبتن

 دی. شاددو ارگان وجود دار نیدر واقع به ا یشتریب یدسترس

ما  دوارمیصحبت بکنم. ام اهنیکه من راجع به ا دتر باشمناسب

کامال منطبق بر شواهد  ان ریمااستانداردها میبتوان یهم زمان

 .مینیخطر بب یابیارز

 .دینیبیها مندهیالآ یسرکی میکناگر استانداردها را نگاه 

 یآب بطر یکه استانداردها او مس و سرب ر دیاز موارد فلورا یکی

شبکه  یهاکه آب دییفرمایبودند مالحظه متر رانهیشده سختگ

شده  یبطر یهاداشتند و آب یتررانهیسختگ یاستانداردها

  FDAگرید یعبارتبه .داشتند یترفیضع یهااصطالحا استاندارد

هر  base دارد اگرچه که یترفیضع یاستانداردها EPA نسبت به

 یهابه جنبه مینک عیسر یلینگاه خ کی است. یکیدر واقع  دو

 دیدانیطور که بهتر از من مهمان .ییایمیش یهاو جنبه یکروبیم

 یهابههم جن ،ن هستامدنظرم کیرگانا یهاما هم جنبه

 شتریها که بیدر مورد بطر ییهابه جنبه توانمیم نم .کیرگانانیا

بلند  ستیو البته ل رهیدارد اشاره کنم مثل استون و غ ینگران یجا

عنوان نمونه اشاره به یمعدن یهاندهیالآدر مورد  میدار ییاالب

نشان داده شده که در جدار  یمطالعات متعدد کرد. مخواه

مختل کننده غدد  باتیعنوان ترکتحت یباتیرکها تیبطر
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 مانیهایاگر اعالم شود که ما بطر یحت .وجود دارند زیردرون

 تواندینم یلیکه خ درسینظر ماست، به باتیترک نیاز ا یعار

که طبق  هستند هاکیپالست کرویم گریباشد. بحث د یعار

 دینیبیآب م تریطور متوسط در هر لکه انجام شده به یمطالعات

اگرچه  ،دهید ار کیکروپالستیم نیذره از ا ۳۲5که 

عمدتا  یول مینیبینم نییمتر به پایلیم 5از  اها رکیکروپالستیم

در و هستند  کرومتریم نظر هست در حدودمد جانیکه ا یذرات

از  یکیکه  دن جالب باشیتابرا دیشا .هستند کرومتریم 6-5حدود 

ن مطالعه آداشته در  اباالتر ر رتبهشرکت نسله  یمحصوالت تجار

 نیاز ا گریمحصول د کیباشد و باز  تریهزار در ل ۱۰تا  6که از 

بوده  کیکروپالستیذره م ۷۴تا  ۰داشته که از  ار نیشرکت کمتر

های . اگر به جنبهها هستیباالخره از نگران هانیآب. ا تریدر هر ل

غیرآلی توجه کنیم با پارادوکسی مواجه هستیم، از طرفی گزارش 

 ۳۰۰-۱۰۰های بین در غلظت Antimonyشده است که مقدار 

گرم در کیلوگرم جدار بطری وجود دارد و اگر هر بطری را میلی

بخواهد آزاد شود ما  Antimony اگر همهگرم درنظر بگیریم و  ۳۰

در  Antimonyگرم میلی 9-۳ممکن است به لحاظ نظری حدود 

هر لیتر آب داشته باشیم و در واقع این تخیالتی هست که کل 

این مقدار از جداره منتقل شود. در تحقیقات انجام شده از بین 

وده تجاوز کرده ب Antimonyمطالعه، دو مورد از مقدار مجاز  ۲۳

  .است

 یهااگر از لوله بشکه، آب ،یکشلوله یهاآب میدانیما م

ن منزل آواقع  در خصوص اگراستفاده شده باشد و به یفوالد

د و زمان ماند و تماس شبکه قرارگرفته باش یدر انتها یمسکون

 ،ها باال باشدها در لولهتری داشته باشد و درصد ناخالصیطوالنی

فلزات  ریکه مس، سرب و ... سا است ممکن کالیشکل پارادوکسبه

 مینیبب دیکه با دباش شتریشبکه باز ب یهادر آب نیو فلزات سنگ

 یهالوله ایاستفاده کردند  کایپل یهااز لوله ایباالخره شبکه آ

ن عرض اکه خدمتت یعوامل ریو سا یبا چه درصد خلوص یفوالد

 یدمیاپ چیه حالتا بهکه  دینیبیم جااینجمله  کی کردم.

شده مشاهده نشده، گزارش  یبطر یهاخصوص آبدر یاعمده

. گزارش نشدن با وجود نداشتن متفاوت هست و من است نشده

که در  یامطالعه کی کایدر امر .گردمیموضوع برم نیبه ا تهاان در

هزار مورد  ۴۰۰و  ونیلیم ۱6 دندیانجام دادند د ۲۰۱۳سال 

عدد را  نیهم ا یبعد به شبکه منتسب کرد و مطالعه توانیم

 دهد. در سال هم رخ  case نویلیم ۲۰ دیبزرگتر کرده و گفته شا

 5۰۰از  شیب ار ریمقاد نیا تیریمد یمارستانیب یهانهیهز

طور ان، همالیکروبیدالر در سال برآورده کردند. از نظر م ونیلیم

تر فیشده ضع یبطر یهاآب یکروبیم یاستانداردها دیدیکه د

 یتا نمونه برند تصادف ۲۴که باز آمدند و از  یامطالعه کیبودند. در 

 یانمونه چیگفت که ه توانیم بایکردند، تقر یبرداردر واقع نمونه

نبودند  یفرم مدفوعیلکها یالزاما باکتر .نبوده یاز باکتر یعار

 safe یولوژیها از نظر باکتردرصد نمونه ۱۳ یدرصد ال ۱۲ یول

براساس استانداردها  یاز آلودگ یدرجات ،یمابقدر  .شدندیم یتلق

را در باب  یدیجد ینگران کمیمطالعه  نیا .مشاهده شده بود

 شیب ینیبن در واقع خوشآکرد و  جادیا یبطر یهاسالمت آب

 ریمقدار ز کی ار میگفته مشاهده نکرد یدمیکه تا حاال اپ یاز حد

مقدار  نیا ایآگردم که یمموضوع بر نیمن به ابرد. باز یسوال م

شده  یبطر یهابآ ایها مختص آب شبکه هستند هالومتانیتر

 آن داشته باشند که به امشکالت ر نیکه هم است ممکن

که نظارت بر آب شبکه است  مهم یلیکه خ یانکته .میگردیبرم

شود یشبکه م کیدر  کهنیخاطر اهب ،تر هستالوصولسهل یلیخ

اظهارنظر  یمصنوع آب از یمیبه حجم عظ تنسب نمونه کیبا 

 سریم یسادگبه کارنیشده ا یبطر یهادرخصوص آب یول ،میکن

مطالعه انجام  کی یشناسییبایاز نظر ز ای کی. از نظر استاتستین

شده  یبطر یدنیشامآکنند که آب یاگرچه مردم تصور م .شد

مالحظه  نییدر جدول سمت راست پا ،دارد یترطعم مطبوع

بودند  ختهیر وانیدر ل ار ییهان آببه آناکه  نفر ۲9که  دیکنیم

ها طعم بآگفته بودند که  ستیچ آن source دانستندیکه نم

 یگفته بودند طعم بهتر راشده  یب بطرآنفر  ۴۱ .دارند یکسانی

 ریب شآبودند گفته بودند  blind هانینفر که همه ا ۱۰۳و  ددار

کنم. یم یدرنگ کوتاه کی جانیمن ا .استتر از نظر مزه مطبوع

که  میکنصحبت  یستیزطیمحمقدار راجع به موضوعات  کی

 مورد ما در دانشکده بهداشت و در واقع در نهمکارا

 آن کمتر به امسئله ر نیمقدار ا کی دیشا ،طیمحبهداشت

چه و اگر بوده موضوع کامال وابسته به فرهنگ نیپردازند. ایم

 وردایما ب سر ار یین بالاهم تواندمی کیگرم آرسنیلیم ۱ دینیبیم

 یسراغ آب بطر مویریم یبنگالدش. اما وقت ایهند  ایکه در کانادا 

که  است هست و ممکن نگشدت وابسته به فرهبه نیشده ا

در  ،دنکن جادیا یستیز طیمح یمعضل کیکه در ژاپن  یموضوع

شدت به میچیپیکه ما م ییهانسخه نیبنابرا .دکنب جادیا جانیا

 کهنیا یکی .وجود دارد یچند نگران .دوابسته به فرهنگ باش دیبا

 هانیتا ا دکشیطول م یلیو خ ستندین ریپذهیها تجزیبطر نیا

کرد  میکه اشاره خواه یبعد بشوند. مسئله هیطور کامل تجزبه

خاطر به ،شودیاستفاده م یلیفس یهااز سوخت ییدرجات باال

شود و حمل و نقل شوند و  دیواقع تول در هایبطر نیا کهنیا

ا ر ییهاندهیشده، آال یآب بطر دیتول یهاندیباالخره فرآ کهنیا

خصوص ه، بستمیاکوس کهنیا تیدر نها د.کنیآزاد م طیمح در
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دفع شده قرار  یهایشدت در معرض خطر بطربه یآب ستمیاکوس

 . ردیگیم

 ددنید دانجام دادن یامطالعه کایکه در امر دجالب باش دیشا

از  نیمعادل ا یزیچ ایبشکه نفت  ونیلیم ۷6که ساالنه حدود 

پرکردن  ی، برایبطر دیتول یبرا یلیفس یهانظر مصرف سوخت

 ددار ،مصرف شده یهایدفع بطر یو برا یسازرهیذخ یبرا ،یبطر

خودرو در سال  ونیلیم ۴/۳معادل  نیا .ودشیمصرف م یانرژ

 شتریب ای ونیلیم ۴حدود  یزیچ کیکه تهران  میریاگر بپذ .هست

 سالکیمدت شهر تهران به یانگار که تمام خودروها ،دخودرو دار

 کایآب در امر یهایبطر عیو توز دیتول یکه برا یبا مقدار نفت

 .نندکن استفاده ادر واقع از سوختش توانندیشده م مصرف

  decompose و در واقع شوندیها دفع میدرصد بطر ۷۰سفانه أمت

 یشوند بلکه مشکل بعدینم decompose و نه تنها شوندینم

صدها سال طول  و دهدیهم که رخ م ینسب decompose کهنیا

 کیها و کیکروپالستیم دیشود به تولیباز تازه منجر م و کشدیم

 که درسینظر مباالخره اگرچه به د.کنیم جادیدوم ا یگرفتار

recycling درنظر  دیبا یهست ول یتریحل منطقراه یبطر

 .هست یبریانرژ ندیفرآ کیخودش recycling  نیکه باز ا میریبگ

 یلیحل خراه کیکه  درسینظر نمبه مینگاه بکن  light cyclingاگر

 دیشا بشکه ونیلیم ۷6 آن. از دباش یاصرفهمناسب و مقرون به

ها یبطر نیا دیبشکه فقط صرف تول ونیلیم ۱۷که  دجالب باش

فقط  ،میری... را درنظر بگ و یسازنقل و خنکوحمل یعنی .شودیم

بشکه  ونیلیم ۱۷معادل  هانیا جادیا یبرا کیپالست نیا دیتول

 نیشود. تخمیمصرف م دیاکسیدتن کربن ونیلیم ۲/5نفت و 

آب را  تریل ۳شده ما  یآب بطر تریل کیهر یازازده شده که به

 .میدهیهدر مبه

که با  ییهااز آب یمیاز ن شیعمال ب .میکن یبندجمع کی

از هوباتر استفاده  ددار میکنیشده استفاده م یعنوان آب بطر

و  یکروبیم یهاندهیبه آال که ین مشکالتآپس تمام  .کندیم

 یعار مشده ه یبطر یهادرصد آب 5۰ میمنتسب کرد ییایمیش

در  دن باشاحواسم دیشده با یبطر یهاآب یعنی .ستندین نیاز ا

 راشبکه  یهاها مشکالت آباز آن یمین حدود ،یالمللنیسطح ب

 یدیمشکالت جد یسرکیها و مهاجرت یسر کیعالوه به ،دارند

 داشته باشند.است  ممکن ییجااز حمل و نقل و جا به یکه ناش

توجه داشته  آن به سهیدر مقا دیاست که با یمهم یلینکته خ نیا

 .میباش

شده از  یآب بطر کی کایاست که در امر متیق گریبحث د

 تریل کیکه هر یدر حال د،دار متیدالر ق ۲سنت تا  ۲۰حدود 

از  یهزار برابر محدوده کیکه  دینیبیم .سنت است ۱آب شبکه 

 کیمحور است. در شدت جامعههم باز بهنیکه ا ددار نهینظر هز

از  شدت مدنظر واقع شود.مسئله به نیا است کشور مرفه ممکن

کن، فشارش  )تا گفت: ؟کار کنمهدوستم پرسیدم این بطری را چ

ندازش تو سطل آشغال. یهواشو خالی کن، رسیدی خونه ب ،بده

جا هر کسی مسئول زباله تولیدی خودشه و در مغازه هم شما این

هایش هزینه بندازی. هرکس برای زبالهنمیتونی بطریت را 

 .ما خیلی متفاوت هستاین فرهنگ توکیو با فرهنگ  .کند(می

های شدت باید به جنبهخواهیم بپیچیم بهای میپس اگر نسخه

های قابل استفاده مجدد شاید خرید بطری .فرهنگی دقت کنیم

 عنوانبه .های آب بطری شده باشدتر از خرید بطریخیلی منطقی

خواهم عرض کنم که ما در یک جمله پایانی از این قسمت می

خواستیم ببینیم که چرا در بین عوام، تحقیقی که انجام دادیم می

های های اجتماعی، حتی بعضاً در دستورالعملدر شبکه

گویند که از آب بطری شده دوباره های غذا و دارو میسازمان

من به یکی  .ه فریز شوداستفاده نکنیم و یا در یخچال نگذارید ک

های توانی بر سر آباز دانشجویان ارشد گفتم هر بالیی که می

 .کندبطری شده بیاور که ببینیم آیا مهاجرت مواد چه تغییری می

هفته  ۴مدت م دانشکده بها، روی پشت بآب را گرم نگه داشتیم

 .کردیم فریز و دیفراز زیر آفتاب گذاشتیم. فریزش کردیم، هفت بار

طور که انتظار داشتیم فقط دما و جالب توجه این است که همان

های فریز و زمان ماند طوالنی مهاجرت را افزایش داد و در آب

لذا باید حواسمان  دیفراز شده کمترین میزان مهاجرت را داشتیم.

های غیررسمی، کنندهخصوص تولیدکنندگان بهباشد که تولید

بهداشتی ها غیربه این سمت که این در واقع هدایت نکنند ابازار ر

هستند. من مدرکی دال بر غیربهداشتی بودن استفاده مجدد از 

عنوان یک متخصص اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی ها بهبطری

گیری می خواهم عرض کنم که انتخاب بین آب ندیدم. در نتیجه

های متعدد شیر و آب بطری شده یک انتخابی هست که اوال مولفه

زیستی دارد و محیطداشتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و به

ای های مختلف برای هر جامعهثانیاً باید افراد مختلفی از دیسیپلین

ای که در آمریکا، کانادا و یا سوئیس جواب تصمیم بگیرند و نسخه

 .داده است الزاماً در ایران جواب نخواهد داد

 

 :این یرضائ سلیمه خانم مهندس

های تصفیه آب خانگی بر کیفیت کارایی سیستم ارزیابی

 آب آشامیدنی

دانید در واقع دسترسی به آب آشامیدنی سالم از طور که میهمان

ابعاد فیزیکی شیمیایی و بیولوژیک از نیازهای اساسی و اولیه بشر 

 .سزایی در سالمت مردم داردهثیر بأو کیفیت آب آشامیدنی ت است
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کننده مینأکه این آب در واقع تاین برکه عالوهدلیل اینبه

سری امالح و مواد احتیاجات نوشیدنی انسان هست، حاوی یک

معدنی نیز هست که کم و زیاد شدن هر یک از این عناصر و امالح 

سزایی داشته باشد. از طرفی هثیر بأها تتواند بر سالمت انسانمی

در خصوص ای هستیم که بهدانید که ما در واقع در یک دورهمی

هایی چالش .های آب آشامیدنی روبرو هستیمکشور ما با چالش

مثل افزایش جمعیت، تقاضا برای آب باکیفیت، بدتر شدن وضعیت 

 .منابع و کمبود منابع آبی که در دسترس ما وجود دارد

توانند وارد سیستم آب آشامیدنی هر طریقی میهایی که بهآالینده

خانه و چه بعد از تصفیه. اقلیم و هچه از طریق تصفی ،ما بشوند

ها را برای که مزید علت شده و این در واقع چالش هاخشکسالی

ها مزید بر علت سایر موارد نظیر سیل و ...، این ما زیاد کرده و

شوند که دسترسی ما به آن آبی که سالم هست و مورد نیاز ما می

های تصفیه هست کاهش پیدا کند. بنابراین در ارتباط با سیستم

شود مردم سری دالیل وجود دارد که باعث میآب خانگی یک

ها گرایش پیدا کنند. از دالیل آن افزایش سمت این سیستمبه

وجود آمده، کنندگان بهها که بین استفادهها و آگاهینگرانی

پیامدهای بهداشتی کیفیت آب آشامیدنی و تقاضای مداوم برای 

ر از همه تبلیغاتی که این فروشندگان تآب با کیفیت باال و مهم

های مختلف آب های تصفیه آب خانگی مبنی بر آلودگیسیستم

ها هم سریجا هست و یکبه هاسریشهری دارند که یک

 قبول هست. نمایی کردن و در واقع غیرقابلبزرگ

: در دنیا معیار سالمت آب شرب، دو نوع استاندارد است

االجرا استاندارد اولیه که الزم .استاندارد ثانویهاستاندارد اولیه و 

است و تمام کشورها الزم است که برای آب آشامیدنی این 

مین کنند و استانداردهای ثانویه که مربوط به أاستانداردها را ت

خصوصیات زیبایی شناختی است. اگر ما نتوانیم این استانداردهای 

سری ف کنیم به یکاولیه را که در واقع ضروری هستند، برطر

مین آب آشامیدنی خودمان نیاز داریم. در مورد أها برای تگزینیجا

سری پارامترها وجود دارد، که باید در کیفیت آب آشامیدنی یک

 کیفیت آب آشامیدنی ما رعایت شده باشند و با استانداردهای

و سازمان استاندارد کشور  EPA و WHO های مرتبط مثلسازمان

 .ق داشته باشندخودمان تطبی

هیچ  ،های تصفیه مادر ارتباط با آب خروجی سیستم

صورت مدون تعیین شده باشد وجود استانداردی که بخواهد به

ندارد و ما مجبور هستیم که از استانداردهای کیفیت آب 

ها. بنابراین آشامیدنی استفاده کنیم برای ارزیابی این سیستم

های تصفیه آب خانگی، ن سیستمباتوجه به استفاده روزافزون از ای

خصوص جزئیات بودن سطح اطالعات عمومی مردم درپایین

، هاآگاهی از عملکرد واقعی سیستم کیفیت آب آشامیدنی، عدم

که نیاز باشد ما از این سیستم انتخاب ناصحیح سیستم در صورتی

ترین های میکروبی که یکی از مهماستفاده کنیم، ایجاد آلودگی

شود که ما در واقع یک باعث می ،ها هستندسیستم معایب این

ها انجام دهیم. اما سوالی که پیش ارزیابی کلی از این سیستم

های تصفیه آب آید این است که ضرورت استفاده از سیستممی

برای داشتن پاسخ این سوال باید سوالی   خانگی چه موقع است؟

بلیتی بیشتر های تصفیه آب خانگی چه قامطرح کنیم که سیستم

های متداولی که در کشور ما وجود دارد، دارند. برای از تصفیه خانه

ها را ها چیست ابتدا باید آنکه بدانیم قابلیت این سیستماین

دهم که صورت خالصه توضیح میبشناسیم. من ابتدا به

هایی که در کشور خصوص سیستمهای تصفیه خانگی بهسیستم

ه شکل هستند. ما دو نوع از این چخودمان وجود دارند به

یا در نقطه  point of use (POU) هایها داریم: سیستمسیستم

هایی هستند که در زیر ها، همانترین این سیستمرایجمصرف که 

که point of entry (POE)  هایشوند و سیستمسینک نصب می

کنند. اما در تعریفی که کل آب آشامیدنی خانه را تصفیه می

اند اند، گفتهها تعریف کردهکشورهای دنیا در ارتباط با این سیستم

های خاص در های تصفیه آب خانگی برای کاهش آالیندهسیستم

آب آشامیدنی مثل فلزات سنگین، سموم دفع آفات، ذرات معلق 

ما، که سیستم شوند. یعنی اینزا درنظر گرفته میو عوامل بیماری

اولیه بلکه استانداردهای  ،کندمین نمیأرا تاستانداردهای ثانویه ما 

که این با توجه به این .کنندمین میأاالجرا هستند را تکه الزم

اروپا با ما  و کشورهای پیشرفته مثل آمریکا رسیستم تصفیه د

های تصفیه دیدگاه و تفکرات استفاده از سیستم ،متفاوت هست

با ما خیلی متفاوت است. بنابراین  نیز آب خانگی در آن کشورها

 های تصفیه آب خانگی را به دو دسته کلیطور کلی سیستمبه

point of use  و point of entry ( که در مسیر خط اصلی ورودی

 .کنندگیرند( تقسیم میساختمان قرار می

های تصفیه آب خانگی یندهایی که در این سیستمآاز لحاظ فر

شود، تفکر ما در کشورمان از میحاضر استفاده در حال

هایی هستند که با استفاده های تصفیه آب خانگی، سیستمسیستم

ای هستند، اما در از فیلتراسیون و اسمز معکوس و چندمرحله

سری فیلترهای خیلی از کشورهای در حال توسعه در واقع از یک

کنند که شرایط خاص خودش را دارد. سرامیکی نیز استفاده می

ما سه دسته از فرایندها  ،براین با توجه به کلیاتی که وجود داردبنا

یندهایی آکنیم: فرهای تصفیه آب خانگی استفاده میرا در سیستم

انعقاد و  ،uv ساده مثل جوشاندن، نور خورشید، استفاده از اشعه

سازی، جذب و فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی مثل لخته
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هستند. ادغام این چند فرآیند در شان ترینفیلتراسیون که مهم

عنوان تصفیه خانگی در دیگر چیزی است که ما بهواقع با هم

های مهمی که در این سیستم بینیم. تکنولوژیبرندهای تجاری می

شوند، با توجه به نوع نیازی که وجود دارد، است. استفاده می

د جا وجود دارد این است که این ضرورت ایجاموضوعی که در این

های تصفیه موجود در کشورمان کند که در واقع اکثر سیستممی

بنابراین یک  .کنندهای تصفیه پیشرفته استفاده نمیاز این سیستم

که این آرزوی ما محقق شود و تفکری وجود دارد که تا زمانی

های تصفیه کشور ما به این تکنولوژی دست پیدا کنند، سیستم

های خاصی که در هر منطقه با آالینده ناچاراً اگر مشکلی در ارتباط

ها ما نیاز داریم که از این سیستم ،ممکن است مشکل ایجاد کند

 یهایطور که گفتم مدلها استفاده کنیم. همانبرای حذف آالینده

هم که در ایران وجود دارد، از دو روش فیلتراسیون و اسمز 

کنند میفیلتراسیون طبق تعریفی که  .کنندمعکوس استفاده می

ای هست و مراحلی که ای و سه مرحلهای، دو مرحلهیک مرحله

شود و اسمز معکوس در آن دستگاه هست به این طریق تعریف می

اول در همه  مرحله 5ای کاربرد دارد که مرحله ۷تا  5های در مدل

با توجه به مکانیزمی که  ۷و  6ها مشترک هست و مرحله سیستم

تواند متفاوت باشد. طبق اطالعاتی در آن استفاده شده است می

 یهایمدل ،آوری کردمز کارشناسی ارشد جمعتبرای  96که سال 

سنجی که انجام دادیم در بازار وجود داشت و با توجه به نیاز

ای بیشترین استفاده را در تهران دارد و بر مرحله 6های سیستم

  ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم.ن اساس ما این سیستمهمی

ها فقط در کشور ما افزون از این سیستماین استفاده روز

شورهای پیشرفته مثل آمریکا نیز نیست، در واقع در دنیا و در ک

 ۳۲5طبق گزارش حداقل  .ها در حال استفاده هستندسیستم ینا

 ۴۱چنین آمریکا وجود دارد و همها در تولیدکننده از این سیستم

کنند درصد از خانواده آمریکایی که از آب آشامیدنی استفاده می

نقطه مصرف استفاده  های تصفیه خانگی دراز این قبیل سیستم

که آبی دلیل اینها بهکنند. البته باید توجه کرد که این خانوادهمی

باال، ناراضی علت مثال آرسنیک کردند بهکه از چاه استفاده می

کردند. سیاست استفاده از ها استفاده میبودند و از این سیستم

گونه است که در مناطقی با شرایط اضطراری ها بدیناین سیستم

و حتی عناصری مثل رادیواکتیو و شرایط اضطراری استفاده شود. 

ها در ژاپن پس از حادثه فوکوشیما توصیه شد تا از این سیستم

 استفاده شود.

ما اگر بخواهیم یک سیستمی را انتخاب کنیم قبل از انتخاب 

ها عبارتند ترین آننظر بگیریم که مهمها را درسری فاکتورباید یک

 از: 

 ؛کیفیت و نوع منبع آب -

 ؛نوع و میزان آلودگی موجود در منبع آب -

 ؛نیازهای تصفیه و هدف ما از تصفیه -

ها این سیستمپسماندی که مربوط به ) نیاز به دفع پسماند -

های اسمز معکوس استفاده کنیم بحث شود، اگر از سیستممی

 %۷۰چرا که حدود  .مربوط به ریجکت و برگشت آب هست

عنوان پساب وارد سیستم شود، بهآبی که وارد سیستم می

تر، بحث دفع فیلترهای تصفیه شود و بحث مهمفاضالب می

استفاده باید  آب که پس از زمان سه ماهه و شش ماهه بعد از

صورت گسترده وارد چرا که به .ها شودحال آنیک فکری به

شوند. این موارد خود یک آوری پسماند ما میسیستم جمع

شود که نیازمند یک مدیریت صحیح پسماند ویژه تلقی می

  (؛است.

 ها.ارزیابی اقتصادی در ارتباط با هر یک از سیستم -

جا باید به آن اشاره کنم این است که در همه ای که ایننکته

 مقاالتی که من خواندم اشاره کردهکشورهای دنیا یا حداقل در 

ها حتما باید با نهاد دولتی، بودند که قبل از استفاده از این سیستم

مسئول تصفیه آب و متخصصان کیفیت آب در خصوص انتخاب 

در این خصوص،  ها مشورت شود. متاسفانه در کشور مااین سیستم

نوعی دارند این مسئولیت را از دوش خودشان نهادهای دولتی ما به

توانیم برای دارند. بنابراین برای معیارهای اصلی که ما میبرمی

های تصفیه آب خانگی داشته باشیم، اول باید انتخاب سیستم

آنالیز آب منطقه مورد نظرمان را داشته باشیم و با توجه به آنالیز 

ها های تصفیه مناسب آن آالینده، سیستمآب وصیات کیفیو خص

 را انتخاب کنیم.

های تصفیه آب خانگی در مورد استانداردهای سیستم

خصوص آب خروجی هیچ استانداردی طور که اشاره کردم درهمان

که راجع این های تصفیه خانگی ومدونی وجود ندارد. خود سیستم

طور جود داشته باشد، اینبه اجزای سیستم استاندارد خاصی و

اند. حاضر هیچ استانداردی برای آن تهیه نکردهنیست و در حال

اساس ها باید برو آمریکا تاکید کرده که این سیستم EPAفقط 

ها براساس آن باشد که این سیستم NSFبنیاد بهسازی ملی یا 

سنجی را دریافت کرده باشند. بنابراین استاندارد این این اعتبار

های آب خانگی این اجازه را بنیاد به کلیه اجزای این سیستم

دهد که آیا از استاندارد بهداشتی دهد و مورد آزمایش قرار میمی

کند. اما در ای را صادر مینامهبرخوردار است یا نه و سپس گواهی

ها که این سیستم استکشور ما متاسفانه بحثی که هست این 

شوند اند و مونتاژ میی رشد پیدا کردهجایصورت قارچ مانند هربه

 ای که به آن اشاره کردم، هستند.و فاقد کیفیت بهداشتی
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ها چندین استاندارد وجود دارد که در خصوص این استاندارد

 NSF Standards) عبارت جستجویاگر به آن عالقمند هستید با 

for Water Treatment Systems)  صفحه مربوط به این

جا به چند مورد توانید مشاهده کنید. من در اینرا می استانداردها

 کنم:ها اشاره میتریناز مهم

 فیلتراسیون:

- NSF53/ANSI 

- NSF42/ANSI 

 گیرها:سختی
- NSF44/ANSI 

 ضدعفونی با اشعه ماورای بنفش:
- NSF55/ANSI 

 های اسمز معکوس:سیستم
- NSF58/ANSI 

صورت ها باید بهسری ارزیابیدر ارتباط با ارزیابی اقتصادی یک

گذاری، های هزینه سرمایهکلی انجام شود که شامل پارامتر

کار که ما این. در زمانیاستداری سیستم برداری و نگهبهره

داری این برداری و نگهدادیم هزینه بهره متحقیقاتی را انجا

هزارتومان بود و هزینه هر دستگاه  5۰ها، هر فیلتر حدود سیستم

هزار تومان ارزیابی کردیم که در آن  6۰۰ماه حدودا برای سه را 

بر هزینه توجهی بود. کسانی که تمایل دارند عالوهزمان هزینه قابل

های تصفیه آب خانگی استفاده کنند، باید خرید اولیه از سیستم

 این موارد را هم درنظر بگیرند.

های مختلف دنیا، مطالعات هم در ایران و هم در کشور

جا اشاره است که چند مطاله مهم را من در ایننجام شدهمتعددی ا

 کنم:می

 :۱۳9۲نیا و همکارانش در سال فهیمی -

 ها میانگین غلظت منیزیم، کلسیم، سختی کل و فلوراید نمونه

 گرم بر لیتر است. میلی ۰5/۰ و 6۰، 5/۷ ،5/9 ترتیب برابربه

 متر از توجه این است که در تمام موارد فلوراید کنکته قابل

 حالت استاندارد است.

 فرم و فیکال کلی کلمانده و در تمام موارد مقدار کلر آزاد باقی

های تصفیه صفر شده سیستملیتر آب تصفیهمیلی ۱۰۰در 

 .است

 :۱۳9۳زاده ریحانی و همکاران در سال رضا دهقان -

  ۳6د. تعداد شسیستم تصفیه آب خانگی انجام  ۱8بر روی 

 آوری شد. ها جمعو خروجی سیستمنمونه آب از ورودی 

 های تصفیه آب خانگی مانده توسط سیستمحذف کلر باقی

مرور زمان موجب تشکیل بیوفیلم بر روی فیلترهای سیستم به

های موجود در شبکه توزیع و مخزن دخیره توسط باکتری

 شود. می

 
 

محور اکثر مطالعاتی که در دنیا انجام شده است به حالت مورد 

طور مثال در رابطه با حذف آرسنیک مطالعاتی که به است.

ها به آن مراجعه کنیم صورت جامع برای این سیستمبخواهیم به

ای که ما انجام دادیم دو خروجی از در مطالعه .ده استانجام نش

نامه داشتیم که مورد اول آن، مقایسه ارزیابی کیفی و پایان

سه شهر تهران، رشت های تصفیه آب خانگی در بهداشتی سیستم

و اهواز انجام شد. با توجه به نتایجی که ما مطالعه کردیم در شهر 

ها نبود و بعضی از تهران و رشت نیازی به استفاده از این سیستم

پارامترها مثل سختی، فلوراید حتی کمتر از حد استاندارد بود و 

صورت اسیدی تبدیل شود و امالح آب شد کیفیت آب بهباعث می

کنیم که در شهر تهران از این بین برود، بنابراین ما توصیه نمی از

ها استفاده شود. اما در شهر اهواز با توجه به کیفیت سیستم

های متولی در شهر اهواز، شان، پیشنهاد دادیم که سازمانآب

گیری کلی ها را کنترل کنند. بنابراین نتیجهاستفاده از این سیستم

های آب خانگی در ین بود که نصب سیستمکه ما به آن رسیدیم ا

مناطقی که کیفیت سیستم مناسب است )که این مناسب بودن 

سازی های متولی اعالم کنند چرا که وقتی شفافرا باید سازمان

کنند( های افراد سودجو توجه میشود مردم معموال به حرفنمی

خصوص سیستم اسمز معکوس، نه تنها مدت بهو مصرف طوالنی

شود بلکه در درازمدت سالمتی افراد ب ارتقای بهداشتی نمیسب

دهد و با کاهش دریافت امالح موجود را در معرض خطر قرار می

در آب مانند کلسیم و منیزیم و فلوراید سبب عوارضی مانند 

شود. استفاده استخوانی و کمبود مواد مغذی در بدن می ضعوار

های اقتصادی و جنبههای تصفیه آب خانگی باید از از سیستم

 بهداشتی باید بررسی شود.

 یستدر صورت مطلوب بودن کیفیت آب آشامیدنی، ضروری ن

هایی که مبتنی بر پایه اسمز شود که از سیستمو توصیه می

 و های فلزات سنگینصرفا برای حذف آالینده ،معکوس هستند

که ما که تا زمانینیترات استفاده شود. در نهایت با توجه به این

نظر مردم و حد حد موردکیفیت آب آشامیدنی کشورمان را به

ها یک نیاز مورد تایید استانداردها برسانیم، استفاده از این سیستم

هست، به نهادهای دولتی پیشنهاد کردیم که بر این مورد نظارت 
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که این د. در پایان باید دقت کنیم که پیش از ایننداشته باش

نظر بگیریم و با یک کنیم، کیفیت آب را در را خریداریها سیستم

متخصص کیفیت آب مشورت کنیم تا بتوانیم انتخاب صحیح و 

 مناسبی داشته باشیم.

 

 
 زاده:دکتر جلیلی قاضی

های دوگانه توزیع آب در های استفاده از شبکهچالش

 ها ساختمان

 های دوگانه آبرسانی را توضیحدر این جلسه انواع و اهداف سامانه

راجع به جداسازی آب در ساختمان بیشتر صحبت  و خواهیم داد

 یک نکته مهم بحث کیفیت آب در شبکه غیرشرب هست .کنیممی

آب در واقع موجود هست مثل همین بحث خود و تعاریفی که 

ها شرب یا آب بهداشتی. در مورد مالحظات جداسازی آبغیر

 گیری.یجهکنیم و بایدها و نبایدها و در انتها نتصحبت می

طبیعتا این فرصت، فرصت خیلی کوتاهی هست و موضوع هم، 

کنم بیشتر به نتایج موضوع خیلی مهمی است، لذا من سعی می

بپردازم. امروز خبری خواندم که البته جدید نیست که آب از 

های سیستان و بلوچستان، یزد، شود به استاندریاها منتقل می

رضوی. فقط اشاره کنم که قیمتی جنوبی و نهایتا خراسان خراسان

شود که االن برای هر مترمکعب آبی که نمک زدایی و منتقل می

هزارتومان خواهد بود. لذا  9۰تا  8۰به شهر مشهد چیزی حدود 

بحث اهمیت آب در کشور ما کامال روشن هست و احتیاجی به 

 توضیح ندارد.

جام ان هایی که ما بتوانیم برای آب مدیریت تقاضایکی از روش

کنیم چون چرا آب را جدا می .دهیم، بحث جداسازی مصارف است

م، مصارف عمومی، تجاری، صنعتی، فضای مصارف خانگی داری

ها الزم دارد ممکن است یکسان نباشد، کیفیتی که این آب .سبز

تر برای بعضی مصارف ها با کیفیت پایینلذا ایده استفاده از آب

 یرسیم، اجزاحث آب خانگی میشود. اما وقتی به بمطرح می

جا هم این ذهنیت ممکن در این .مصرف خانگی مشخص است

ها را به آب شرب و است وجود داشته باشد که بیاییم این آب

شرب تفکیک کنیم. این ایده جداسازی، ایده جدیدی نیست غیر

گذرد که در نزدیکی شهر رم دیدند که بیش از دو هزار سال می

های آبرسانی را اگر است. انواع سامانه داشته شبکه دوگانه وجود

ای است که ما بخواهیم توضیح دهیم. شبکه دو گانه کامل شبکه

یک شبکه کامل داریم تا آشپزخانه و در آشپزخانه دو شیر آب 

هایی که وجود داریم: شیر آب شرب و غیر شرب. اما اکثر سامانه

یا آب شرب  های دوگانه محدود هستند که حاالدارند سامانه

هایی که اساتید فرمودند راجع محدود است یا غیرشرب. صحبت

هایی هستند از ها مثالبندی و بحث تصفیه آب، اینبه آب بسته

کنیم. یک سامانه داریم که ما آب شرب محدودی را توزیع میاین

آب غیرشرب که خودش انواع مختلفی دارد تصفیه در محل توزیع 

تواند در نه متمرکز، در منزل هم حاال میخایا تصفیه در تصفیه

شویی یا در محل ورود به ساختمان تصفیه محل سینک ظرف

که ما یک یعنی این .شود. اما سامانه محدود آب غیرشرب داریم

توزیع  اشبکه داشته باشیم و این شبکه در واقع یک آب غیرشربی ر

من کند در شهر و یک آب شربی را هم جدا داشته باشیم. می

شود در ایران جا زده میهایی که اینم تمام این مثالویتوانم بگمی

های های تصفیه ایستگاهبه شکل کم و بیش این مثال .وجود دارد

حاضر که کن بیش از صد شهر و روستا داریم در حالآب شیرین

کنند. بحث تصفیه آب در منزل اشاره ها استفاده میاز این سامانه

این سامانه دوگانه در  .بندی اشاره شدی و بستهشد، بحث آب بطر

ها دو یعنی در آشپزخانه .دارد وجودشهر بهرمان در استان کرمان 

شیر آب دارند برای مصارف مختلف و برای سامانه محدود آب 

ای هست که بیش در شهر دزفول یک سامانه .غیرشرب بهداشتی

ان توزیع سال قدمت دارد و آب غیرشرب را بین شهروند ۷۰از 

ها در کشور وجود دارد. بحثی بود که بیاییم کند. لذا این مثالمی

شکلی کن بگذاریم یا بههای آب شیریندر مشهد و تهران ایستگاه

 از آب بهداشتی استفاده کنیم. 

من در این زمان بیشتر راجع به سامانه دوگانه کامل صحبت 

ما  غیرشرب.کنم و زمان کمی هم درباره سامانه محدود آب می

کنیم حاال به معنای آب شرب و غیرشرب، دو وقتی آب را جدا می

تواند این باشد که یک هدف می .توانیم داشته باشیمهدف می

یعنی هرچه آب داریم داخل  .کیفیت آب آشامیدنی را ارتقا دهیم

هر دلیلی، شما ولی چون حاال به .منزل، همه آشامیدنی هست

 یحتی در کشورها تششامیدنی کیفیدانید که کیفیت آب آمی

ما اگر بخواهیم  .دارند ایمحدودهلذا یک  ،مختلف یکسان نیست

توانیم از این سامانه استفاده کنیم. کیفیت آب را افزایش دهیم می

یعنی یک سامانه با کیفیت باالتر. یک ایده دیگر این است که ما 

یم از ییابا توجه به کمبود آبی که داریم برای حل این مشکل ب

شرب استفاده کنیم که تر برای آب غیرمنابع آب با کیفیت پایین

بیشتر تمرکز ما روی این موضوع است. قوانین باالدستی در کشور 
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و  ۱۳۷۲از سال  .کندوجود دارد که این موضوع را تاکید می

هست که در واقع قانون توسعه  ۱۳95آخرینش هم سال 

هست که وزارت نیرو را مکلف سازی آب شهری و روستایی بهینه

خانوار بحث جداسازی  ۲۰۰کند به شهرها و روستاهای باالی می

که برای شهرها چنین اینآب شرب از سایر مصارف اقدام شود. هم

و روستاهایی که شرایط را دارند زیرساخت های الزم برای 

بینی بشود. جداسازی آب شرب بهداشتی در شهرهای جدید پیش

نام آب بهداشتی. اگر ما ای استفاده شده است بهلمهجا یک کاین

یک تعریف عمومی از آب بهداشتی داشته باشیم این است که، در 

شرب تقسیم ان اگر مصارف آب را به شرب و غیرداخل ساختم

تواند این باشد که آبی که برای کنیم یک تعریف مصطلح می

ها، آشامیدن و پخت و پز است که آب شرب است و بقیه آب

تواند آب غیرشرب بهداشتی باشد و برای بقیه مصارف خانه می

را است. گفتم این یک اصطالح مصطلح است، که من اسم این

گذارم گزینه یک. در ذهن عزیزان باشد که این گزینه یک است می

نین تعریفی چتا بعد ببینیم این تعریف درست یا غلط است. اگر 

تواند می %85یرشرب تقریبا را داشته باشیم، حجم مصارف آب غ

باشد، لذا یک توجیهی از نظر حجم آب وجود دارد. در ایران این 

ای دانشگاه شهید بهشتی با جا هست یک پروژهبحثی که این

توانیم آب را به این که آیا ما میوزارت نیرو داشت که راجع به این

شکل تقسیم کنیم و یک استاندارد کیفی برای این آب غیرشرب 

کنم نتایج این هداشتی تعریف کنیم. لذا نتایجی که من ارائه میب

پروژه هست. ما در ایران بررسی کردیم و مشاهده کردیم 

اما چنین  ،وجود آمدهههای مختلفی در ایران بجداسازی

های خیلی شاید مثال در سال .استانداردی در ایران وجود ندارد

ی آب معمولی را صورت بوده که مردم جوقبل در تهران بدین

فروختند به مردم داشتند و آب شرب توسط کسانی که آب را می

 رفتیم سراغ مطالعات انجام شده در دنیاشد. ما بهتحویل داده می

که آیا کاری انجام شده یا تا ببینیم در این زمینه چه کردند و این

با عنوان گزینه که بندی خیر. واقعیت این هست که این تقسیم

یک بود، تقریبا در دنیا وجود نداشت. یک مثالی که این سیستم 

این دو شبکه  ۱888سال پیاده شده بود در آمستردام هلند در 

سال سعی و  ۴۰تقریبا پس از  ۱9۳۲اما در سال  .دندجدا شده بو

با توجه به مشکالتی که داشت.  ،خطا، این سیستم جمع شده بود

این پروژه مطرح شد. یکی دیگر از  ۱9۷۰مجددا در سال 

های موجود، پروژه چین در شانگهای هست که این شبکه را پروژه

که آب دارد ولی این شبکه برای ارتقای آب شرب هست و نه این

شبکه دوم آب شرب نباشد، لذا به این نتیجه رسیدیم که گزینه 

اصطالح  یک در دنیا وجود ندارد. وقتی ما مقاالت را می خوانیم به 

Non potable water  یا Non drinking water زیاد برخورد

ها نوشته شده که از فاضالب بینیم که در گزارشکنیم. میمی

استفاده کنید.  Non potable waterتوانید برای شده میتصفیه

جا یک مقداری ممکن است از نظر ترجمه پارادوکسی پیش این

چه استفاده کنیم به Non potable waterگوییم بیاید که وقتی می

شده توانیم از فاضالب تصفیهگوید میجا میچون این .معناست

در توضیح این تعریف  .استفاده کنیم Non potable waterبرای 

 potable waterو   drinking waterن عرص کنم که تعریفاخدمتت

و استانداردهای کشورهای دیگر به این شکل  WHOاز دیدگاه 

شامل آب آشامیدن،    drinking water.کنیدهست که مشاهده می

 Non drinkingشویی وپخت و پز، ظرفشویی، استحمام و لباس

water  وNon potable water کند به فضای سبز فقط اشاره می

لذا این صحبت که  .های بهداشتیتانک سرویسخانگی و فالش

یک مقدار ممکن است در ترجمه کلمه اشتباه پیش بیاید، یعنی 

منظورمان فقط آب آشامیدنی  drinking waterگوییم وقتی می

 نیست.

سری مکاتباتی کار دیگری که انجام دادیم این بود که یک

ها و افرادی که کار کردند یعنی استعالم شد انجام دادیم با انجمن

شبکه آبرسانی دوگانه( به این ای دارید )چنین شبکه که آیا شما

شکل که آب خانه را به دو قسمت کند و جواب منفی بود. ما 

های بیشتری انجام دادیم و مثال فکر کردیم اگر بتوانیم بررسی

 .تواند وجود داشته باشدجدا کنیم به این شکل چه استانداردی می

نظر بگیریم کیفیت آب ردیم مثال یک استخر شنا را اگر دفرض کر

ولی وقتی  .شویی مناسب باشداستخر شاید برای استحمام و لباس

شما استانداردهای استخرهای شنا در ایران و در خارج از کشور را 

بینید گاهی مواقع کیفیت آب استخر در کنید، میبررسی می

بعضی از پارامترها از آب شرب هم باالتر است، مثل کدورت و ... 

ای نرسید. یک هم به نتیجهلذا این .یل خودش را داردکه دال

که این مربوط   TDIنام تحلیلتحلیل بسیار مفصلی انجام دادیم به

تحمل روزانه بدن روی دوزها و پارامترهای مقدار جذب قابلبه

، که نتیجه کلی را خدمت شما توضیح خواهم داد. یک بودمختلف 

استانداردهای آب شرب را در دنیا نکته دیگر این است که ما اگر 

المللی است، که یک استاندارد بین WHO  بررسی کنیم، استاندارد

 WHOیعنی کیفیت آب در  .در واقع یک استاندارد اقتصادی است

االن  .اما استاندارد است و هیچ مشکلی ندارد ،خیلی باال نیست

ودشان بسیاری از کشورها مانند کانادا و ژاپن کیفیتی که برای خ

باالتر است. استاندارد  WHOکنند برای آب شرب، از تعریف می

است و حتی در  WHOتا حدی تقریبا شبیه  ۱۰5۳کشور ما 

لذا کشور ما یک استاندارد  .تر استبعضی پارامترها، کیفیت پایین
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درباره بحث  .که استاندارد نیستخیلی مرغوبی هم ندارد، نه این

که ما بخواهیم این پس این .مکنیآب شرب صحبت می محدوده

بندی صحبت این بود که را جدا کنیم شاید منطقی نباشد. جمع

عنوان گزینه یک مطرح شد و این تعریف بندی که تحتاین تقسیم

برای آب شرب بهداشتی خانگی موردقبول نیست. حاال از 

های مختلف در این پروژه بحث اقتصادی، بحث دیدگاه

های اجرایی های کیفی، بحثامنیتی، بحثزیستی، بحث محیط

 .بندی وجود نداردمطالعه شد. نتیجه آن این بود که این تقسیم

هایی که در کشور این ای هست، بحث پروژهجا یک نکتهاما در این

های مختلف، نتیجه این است ها را انجام دادند به شکلجداسازی

 .رب داشته باشیمتوانیم آبی غیر از آب شکه ما در ساختمان نمی

 .حاال ممکن است شما بگویید من کف استاندارد آب شرب را دارم

کن داریم و آب شیرینلذا شما دقت کنید وقتی جایی آب

کنیم برای شرب، شبکه دوم باید دقت زدایی شده استفاده مینمک

گیریم و برای مصارف مختلف ای که دوش میکنیم با آن شبکه

اما  .ستانداردهای آن باید در این حد باشدشود که  ااستفاده می

جور که توانیم انجام دهیم. در داخل ساختمان همانکار میما چه

انجام هست که بگوییم آب شرب بندی قابلاشاره شد این تقسیم

داده شده و مواردی که با سبز ها است که با رنگ آبی نشاناین آب

فالش تانک  داده شده فضای سبز خانگی زیر سطحی ونشان

تانک سرویس یعنی فقط برای فالش .شرب باشدتواند آب غیرمی

صورت هم فضای سبزی که بهبهداشتی و فضای سبز، آن

جا حجم این دو قسمت نسبت به کل این .زیرسطحی آبیاری شود

است و این  8۰به  ۲۰مصارف داخل ساختمان یک چیزی حدود 

است که ما یک شبکه کار اقتصادی مسئله مطرح است که آیا این

های معمولی یا اختمانسها در تانکدوم بیاوریم برای مثال فالش

لذا تعریف  .های بزرگ قطعا دو پروژه متفاوت استدر ساختمان

تانک و آب قابل شرب و آب غیرشرب بهداشتی، فقط به آب فالش

شرب بهداشتی شود. ما پارامترهای کیفی آب غیرآبیاری گفته می

اما راجع به این موضوع بحث مفصل  .پروژه مشخص کردیمرا در 

های دوگانه، حتما باید از فقط اشاره کنم در سیستم .است

های محتلفی داشته باشد که شود رنگهایی که استفاده میلوله

ها حتی لوله .گذاری شودعالمت ،یک وقت تداخل اتفاق نیفتد

مختلف قرار بگیرد که  بگیرد باید در تراز رنباید در یک ترانشه قرا

هم وصل ها را بهدهد، اینزمانی که پیمانکار تعمیرات انجام می

های دوگانه، ای هست در شبکهنکند و شیرآالت بسیار پیشرفته

که این شیرها برای این است که جریان برنگردد و آب غیرشرب 

چون شما دو تا شبکه دارید و باید این دو  .وارد آب شرب شود

 شستشو دهید. شبکه را 

سال پیش از بهرمان داشتم، خیلی  ۱۰بازدیدی که من حدود 

جالب است که در این شهری که دو تا شبکه غیرشرب و شرب در 

اتفاق این است  .ها یک اتفاق خیلی جالبی استداخل ساختمان

شرب وصل آمدند شبکه آب شرب را به آب غیر که تمام مردم

های یسات مختلف و رنگییم تاسآیعنی این همه می .کردند

طور اشتباهی این اتفاق کنیم که نکند زمانی بهمختلف استفاده می

ولی وقتی شما آب داخل منزل را بخواهید جدا کنید مردم  .بیفتد

 کنند.هم وصل میرا بهاین

م دوش وم برهخواکه من میگویند: مثال وقتیکار میبرای این

اگر   یا مثال .مبگیر دوش غیرشرب آب با که دهخوانمی دلم  بگیرم

وصل هست به آب  بچون آب شر ،آب غیرشرب مثالً قطع شد

انیم از آب شرب استفاده کنیم. موضوعی که تومی ما  غیرشرب،

کار ما نگرانش هستیم باالخره اتفاق خواهد افتاد. پس ما چه

های کوچک بلکه توانیم نه برای ساختمانتوانیم بکنیم. ما میمی

های بزرگ آب را جدا کنیم که یک شبکه دو گانه ساختمان برای

مصارف عمومی مثل فضای سبز،  رایاین شبکه ب .داشته باشد

هایی که مصارف باالیی یعنی ابتدا مکان .نشانی استفاده شودآتش

ها، آبیاری کند و بعد این دارند مثل فضاهای صنعتی، کارواش

ها و با استانداردهای بزرگ د در داخل ساختمانیشبکه بیا

هایی مثل فضای سبز شود، در مکانهایی که انجام مینظارت

ها استفاده شوند. در ساختمان شخصی باید تانکبزرگ و فالش

حتماً باید  .مسئول این موضوع باشد که باید مدیر تخصصی باشد

تعهد بدهد که این دو آب با هم تداخل نداشته باشند. اگر با این 

های زیادی در دنیا در این رابطه کار یم اتفاقاً پروژهودیدگاه جلو بر

های یم پروژهواما اگر با دیدگاهی که گفتم جلو براست. شده 

توانیم برای های بسیار زیادی هم میزیادی کار نشده است. مثال

سیستم در کشورهایی مثل آمریکا و کشورهای اروپایی و  این

 ۳۰کشورهای عربی و حتی کشورهای آفریقایی ببینیم که تا 

کاهش می دهند و عمالً بار  ادرصد میزان مصرف آب با کیفیت ر

 یکدر هرصورت کند. در کشور ما هم مصرفی کاهش پیدا می

 بشر ریآب شرب از آب غ  یجداساز یشده برا هیته ییراهنما

م شده و اتم اشیاالن در کشور نظرسنج نیا ،یخانگ یبهداشت

پروژه  نیکه در ا یاز همکاران است من الزم است. چاپ رفته یبرا

 یقاآ ،یدکتر  نظر یقاآ ،یدیدکتر رش یقاآاز جمله  دکمک کردن

از انجمن  نیدوستان تشکر کنم. همچن هیو بق یاحمدیدکتر عل

 اریدر اخت افرصت ر نیکه ا کنمیتشکر م اآب و فاضالب مجدد

 . دقرار دادن

 توانم بگویم:می یریگجهیو نت یبندجمععنوان به

با  میکه در تماس مستق یآب مصارف خانگ تیفیحداقل ک -
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 ،دشرب باشحداقل استاندارد آب قابل دیکننده هست بامصرف

. آب میشرب استفاده کنریاز آب غ میناتویما م کهنینه ا

سبز  یفضا یاریتانک و آبمصارف فالش یفقط براشرب ریغ

 ریپذامکان نیبزرگ ا یهاهست که عمال در ساختمان یخانگ

 . است

و توجه به کنترل خطرات در استفاده از آب  سکیر تیریمد -

 .هست یجد اریبس یشرب بهداشتریغ

 ییهایبه جداساز ددار ازین یاهر پروژه یاقتصاد لیحتما تحل -

و مورد  دریقرار بگ ینیمورد بازب دیشده با که در کشور انجام

که ما  ستیمعنا ن نیبه ا یجداساز .دریکنترل قرار بگ

هم  ایو دن میاستفاده کن ترنییپا تیفیآب با کاز  میناتویم

انجام  ایکه دن یزین چآاما اگر  .ددهینم ار یکار نیاجازه چن

سبز  یو فضاها آیدیم کهdual water  ن شبکهآو  ددهیم

 ددهیپوشش م را یو مصارف عموم یتجار ،یصنعت ،یشهر

 ،ودشیبزرگ هم استفاده م یهاساختمان یو بعد برا

در  دناتویدرصد م ۳۰تا  نیا و میکن هیتوص ار نیا میناتویم

 .ناممنون از توجهت یلی. خدانجام بده اآب ر ینیگزیواقع جا

 

 دکتر تابش:

از موضوعات  یکیکه  یلیدکتر جل یقاآممنون از جناب  یلیخ

مختلف خطور  نیاز مسئول یادیکه در ذهن تعداد ز یچالش اریبس

 انیب ار دکنیم لیبه مملکت تحم ار یادیز یهانهیو هز دکنمی

 قتیدر حق یعلم یکارها نیمحترم از ا نیمسئول لهانشاا .دکردن

 یهاجنبه دهندیمکه انجام  ییهایگذارهیو در سرما درنیدرس بگ

. نوبت به بخش پرسش و پاسخ دهم درنظر داشته باشن ار یعلم

که  یمهندس واقف یقاآاز جناب  کنمیکه من خواهش م درسیم

 بخش سواالت را مدیریت فرمایند.

 

 ی:واقفمهندس  یقاآ

 نیکه در ا یزانیخدمت دکتر تابش و همه عز کنمیسالم عرض م 

یک به که مطرح شده  یمسائلدر ارتباط با . دحضور دارن ناریوب

اشاره  ار یمطالب کامل انیونسیدکتر  یقاآ رویم.می جلو یک

 یکه داخل بطر یآب ایکه آ د. سوالی از ایشان مطرح شدهکردن

که کامل  کنمی؟ فکر مریخ ایهست  یاز خود بطر ریرپذیهست تاث

 ریتاث دناتویسرما م ایگرما  طیدر شرا ایآ کهنیو ا دمطرح کردن

ن انجام اکه خودش یکه طبق بررس داعالم کردن ناشیکه ا دذارگب

 درکه  ی. اما نقطه ضعفاشتوجود ند نهیزم نیدر ا یمشکل ددادن

که بحث  داشاره کردن یخوبهب ار یکی دها وجود دارستمیس نیا

شده هست که  یبطر یهاآب نیا یستیزطیمربوط به مسائل مح

 دگردیبرم نیبنابرا .مطرح هست ایدر کل دن ، بلکهرانینه فقط در ا

شده یبطر یهاآب نیاز ا میدار ازین یطیکه ما در چه شرانیبه ا

شده  یبطر یهاهست که مثال آب یازیواقعا ن ایآ ؟میکن استفاده

 مهیآب شبکه ما بخوا یجاهو ب ودش عیکشور توز یدر همه شهرها

 لهئخصوص که خود مسهب .میشده استفاده بکنیاز آب بطر

 .ستامهم  اریبس شیستیزطیمح

شده وجود یبطر یهابحث آب درکه  ریگیتوجه دقابل نکته

 یکشبکه  یهاآببرای  رحالهبهبحث نظارت هست که  ددار

ب و فاضالب هست و خود بهداشت آکه  دوجود دار یسازمان ناظر

که روزانه، ماهانه و  ددارن یمتعدد اریبس یاهشگاهیزماآهست که 

دقت در مورد  نیا ایآ اما .دکننیم کنترل اآب ر تیفیساالنه ک

 یکهست که  یها مواردنیا ه؟ن ای دهم وجود دار یبطر یهابآ

 .اشده ر یبطر یهابآاستفاده از  دکنیمشکوک م یمقدار

 

 : انیونسی دکتر

معروف  یم گفتم که برو برندهایاز دانشجوها یکیمن به  یزمان

کجا  بهگفت:  انجام بده. یقیتحق کیدر  اشده ر یبطر یهاآب

از نقطه مصرف  یوکه بر است نیا نشیمراجعه کنم؟ گفتم بهتر

 یها جواب قشنگیجالبه که سوپرمارکت .یها بپرسیو سوپر مارکت

 میدیپرس ها؟نازمست ای دیهخوایم اها رناتابست دو گفتن ددادن

 ن برنداها تعداد برندها همنازمست در دگفتن ؟یچیعنی نیا

nestle ییهاعالمه اسم هین اتابست در یست ولا هانیو دماوند و ا 

 از یعنی! مدهآاز کجا  مینادین هم نماکه ما خودم آیدیم

که  دیفهم ودشیم حایتلو میدین پرساکه ما ازش ییهایسوپرمارکت

نظارت  میناتویشده نم یبطر یهابآ یبرندها یرو یاساسا ما حت

چه برسد  ود،شیم عیتوز ددر واقع دار یکه چ میکامل داشته باش

 .میکن یریگها نمونهنآاز  میهما بخوا کهنیبه ا

که  یکشور یکو  ددارcontext به  یشدت وابستگبه نیا باز

و عدول از قانون  ودشیسفت و سخت اجرا م یلیباالخره قانون خ

 یلیمسئله خ نیا است ممکن ،است همراه یهم با مجازات جد

هم  یحمل و نقل شهر ستمیشما در س دینیمثال بب .دتر باشراحت

بوده و من  بمیج در شهیهم طیمن هربار که رفتم بل سیدر سوئ

 دمیبعد که پرس .دنهبخوا طیکه از من بل دمیتا حاال ند بارکی

در  دیدر واقع نداشته باش طیو بل دیوبار برکیکه اگر  دگفتن

 ودشیباعث م نیا د.ویشیم مهیجر سیفرانک سوئ 6۰۰ ،اتوبوس

هم  5۰در  کی است تصادفی و ممکن دکه من حواسم جمع باش

خالف  یک رکه شما اگ ییجاکیاما  د.باش یکاف دکه چک کنن

مسئله  نیا ،ودشینم شما با یبرخورد جد یلیخ دیواضح هم بکن

 یانجام ندادم ول قیمن تحق .دکنیم جادیا یمقدار نگران یک
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 یزندگ آن در میکه دار context فرهنگ و براساس شواهد و

که نظارت بر  است نیم استنباط من اویبگ نماتویم میکنیم

ن آ کهنیخاطر اهب .است ترسخت یلیشده خ یبطر یاهآب

کل  دننیاز من بب ییمورد خطا کیکه عرض کردم اگر  یامسئله

 . ستیاصال مطرح ن دفتیبه مخاطره ب ای ودبش لیبرند من تعط

موضوع  یکدر رابطه با  ،شده یبه آب بطرع راجحاال من نه 

 .مویبگ یموضوع جالب یکن اخدمتت ییمواد غذا نهیدر زم یرگید

 یتا دانشگاه علوم پزشک ۳ رنظریشده و ز میبخش تقس ۳تهران به 

در  نیا .دببندن را درش دنهخوایم ار یانهاکارخ یک. هست

 کهنیمحض ابه .است تهران یمحدوده دانشگاه علوم پزشک

از  کندرا منتقل می دفترش رودمی دپلمپش بکنن دنوبر دنهبخوا

محدوده دانشگاه علوم  درکه  ترطرفنآ ناابیدوتا خ به ناابیخ نیا

 دیشهدانشگاه  دراتفاقا اگر حاال  باشد.  یبهشت دیشه یپزشک

دانشگاه  یکتحت پوشش  روددوباره می دکنن دایپ او را یبهشت

 .یگرد

نظر که به است نیا است مسئله دوم که سوال شما بوده نیا

اما درخصوص  م،یداشته باش ینظارت جد میناتویمن ما نم

که  میدار ازیکه ما در حجم ن درسینظر مبه این که آااولت شیفرما

 یک میبچه که بود دینیبب ؟میشده استفاده بکن یبطر یهااز آب

که سر چشم و  ینیشنآپارتمان یما به اسم بال میداشت یداستان

آب  یکین که اقول خودشبه یبه آب معدن دردادنیگ یهم چشم

 ذاشتگیم کردیپر م را شاهشیش یکین آو  خوردیم یمعدن

 یکیو  خرمیم یمن دارم هرروز آب معدن دن بدهاپشت در که نش

اش طبقه یهاپله آن بعد با ختیریم ریروز ش هر ار یداخل بطر

 اپله ر ودشینم یعاد یهان آبیبا ا گفتیکرد و میپاک م ار

  .دبندیم دکیو سفد زنیپاک کرد چون گچ م

موضوع  یک کهنیاز ا شتریموضوع ب نیم اویبگ مهخوایم

 یسرکی ازمندیکه ناست  یفرهنگ موضوع دباش یبهداشت

شده استفاده  یهست که من بپرسم تو چرا آب بطر ییهانیکمپ

 ستین یزیچ دینیو بب ودنگرش من کار بش یو بعد رو یکنیم

ن کنم کم اگر ار متشیق ایمحدودش کنم  ،که من اگر با مقررات

ن شد ااالن گر ین شد، جدار بطراگر یبطر یموقع یک .ودبش

من گفتم  .استش شده اهپوست متیتومان فقط ق زاره ۲حدودا 

 نیا یول ودشیشدت کم مشده به یاحتماال االن مصرف آب بطر

 .هست اهزیچ یلیراجع به خ فتاد،یاتفاق ن

م بحث یامروز من داشتم با دانشجوها هم دیراجع به کوو

 و قدر به تعاملنآتو چرا  دگفتنیو همه م کردمیم

communication وضع  یمقررات کی! خب یهدیبها م یدار

 اتفاقا ر، گفتم اگرگید دکننیم تیو مردم رعا ودشیم

 تمام مقررارت قابل دور زدن دریصورت نگ  communicationاگر

  است.

 ،که نه است نیکه استنباط من ا است نیخالصه عرضم ا من

نه آب اخارج از خ یفضا دراز موارد مثال حاال  یاریبس ستیالزم ن

م وم برهتا بخوا دمن فراهم باش یبرا یتریآب بهداشت ،شده یبطر

کنم در استفاده  آن از ستیکه همراهم ن یوانیل ایکن از آب سرد

شده  یافراد از آب بطر یوقتاما داخل منازل  .یآب خوردن عموم

د ولی با قوانین و ندار ینظرم ضرورتمن به ،دکننیاستفاده م

ها نیازمند رسیم، ایننظرم به جایی نمیها بهمقررات و ممنوعیت

که بازاریابی های اجتماعی دارند برای اینبه یک سری کمپین

مند اجتماعی شود که باالخره چرا مردم به این موضوع عالقه

هستند و بعد روی این موضوع کار شود و در نهایت تصمیم 

که دانش مختصرم حال من تا جاییهرمدیریتی گرفته شود. به

 داد نکاتی را خدمتتان عرض کردم. اجازه می

 

  ی:واقفمهندس 

یونسیان، متشکرم از مطالبتان،  بله خیلی لطف کردید آقای دکتر

 خوانم:میرا اگر اجازه بدهید برخی از سواالتی که مطرح شده 
 

در مورد مطالعات انجام شده در مورد تصفیه آب خانگی  سوال:

های اسمز مشخص نشد نتایج ارائه شده تنها مربوط به سیستم

ها ک تا سه فیلتر هم در بررسیهای یمعکوس هستند یا سیستم

 ر گرفته شده است؟ نظدر

 

 : نیارضایی مهندس خانم

عرض سالم دارم خدمت شما آقای مهندس واقفی. من سواالت را 

دهم. سوال اول دوستان همین نتایج هست که مییکی پاسخ یکی

من در توضیحاتم عرض کردم که با توجه به نظرسنجی که ما در 

های سیستمشهر تهران انجام دادیم بیشترین استفاده در واقع 

که ما هم علت اینای و اسمز معکوس بوده است و بهشش مرحله

ها فقط به همین سیستم ،هامحدودیت زمان داشتیم و هم هزینه

اما در  .ها استبسنده کردیم و نتایج ما منتج به همین سیستم

ای، خیر ما در واقع های یک تا سه مرحلهارتباط به سیستم

 آزمایش انجام ندادیم.
 

یکی از دوستان پرسیدند در خصوص دستگاه تصفیه  وال:س

های خروجی هست ای که وجود دارد ورود شیرابهخانگی نگرانی

که این مسئله بیشتر در مناطق جنوب کشور که در تقریبا در هر 

آیا  .دهدشود بیشتر خود را نشان میواحد مسکونی استفاده می

 ای صورت گرفته است؟ در این خصوص مطالعه
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 : نیارضایی مهندس خانم

صورت باشد خیر، من در ایران چنین ای که به اینمطالعه

های اسمز معکوس بزرگ در سیستم . ولیای ندیدممطالعه

های تصفیه خانگی خیر اما در زمینه سیستم ،مطالعاتی انجام شده

ای صورت نگرفته است و تنها نتایج خود را به گزارشاتی مطالعه

خود ما هم در  ب پرت وجود دارد منتهی کردند.آ که این مقدار

 ای نکردیم. جزو اهداف مطالعه ما نبوده مطالعهچون خصوص  این

 

های تصفیه خانگی، موضوع نگرانی دوم در مورد دستگاه سوال:

ای باید تعویض کیفیت فیلترهایی هست که مصرفی هستند و دوره

 شوند. آیا دستورالعمل و استانداری وجود دارد؟

 

 خانم مهندس رضایی نیا:

من ذکر کردم که دستورالعمل خاصی وجود ندارد. اما سازمان 

MSF  در واقع در آمریکا یک سری استانداردهایی برای این مورد

ها کند و حاال آن دستگاهها را تست میدرنظر گرفته و این سیستم

 MSFشوند طبق نظر جا استفاده مینهایی که در آو سیستم

ها حک شده است. در ایران هم بر روی آن MSFهست و تاییدیه 

را دارد ولی  MSFهای ما کنند که  سیستمبرخی ادعا می

 9۰های ما به این نتیجه رسید که اکثرا دروغ بوده و حدود بررسی

ندارند. شاید  MSFها فقط در ایران مونتاژ شده و درصد سیستم

از کشور آمریکا و ایتالیا ها برندهایی تعداد معدودی از شرکت

ها را کنترل کردیم و درست های آنداشتند که ما تاییدیه برند

 بوده و بقیه ادعاشان کذب بوده است. 

 

 
های مورد نیاز در دستگاه های تصفیه لطفا در مورد سیستم سوال:

 خانگی بر حسب نوع آب هم توضیح دهید.

 

 خانم مهندس رضایی نیا:

اشاره کردم. اگر بخواهم در مورد نوع آب توضیح به نوع آب، من 

هایی نوع آالیندهشود ولی باتوجه بهدهم، توضیحات خیلی زیاد می

که در آب وجود دارد، مثال اگر تنها مشکل طعم و بوی آب و یا 

کند. اما اگر هایی فیلتراسیون کفایت میکدورت باشد، سیستم

ین )مثل آرسنیک( های خاص مثل نیترات و فلزات سنگآالینده

های اسمز معکوس استفاده شود. در ایران باشند باید از سیستم

های ما اسمز معکوس هستند که درصد سیستم 9۰حدود باالی 

 این نوع آب خیلی حرف بیشتری برای گفتن دارد. 

 

در مورد دستگاه تصفیه آب که در سطح شهر به وفور  سوال:

تری است. چرا نین سختگیرانهشود نیاز به نظارت و قوااستفاده می

 مقدار کلر مطرح است؟

 

 خانم مهندس رضایی نیا:

های مسئول چه وزارت بله من اشاره کردم نظارت از طرف سازمان

های مربوط دالیل سیاستبه ،بهداشت چه شرکت آب و فاضالب

 به خودشان خیلی کم اتفاق افتاده است که یک گپ در حوزه

عنوان نیاز به رایزنی دارد و من به های ما وجود دارد وسیستم

 توانستم وارد شوم. دانشجو بیشتر از این نمی

 

 های غیرشرب استانداری وجود دارد؟آیا برای آب سوال:

 

 : زادهدکتر جلیلی قاضی

شرب گوییم غیرجا نکته این هست که آیا ما میبله، فقط این

و طبیعتا باهم شرب غیرخانگی، زیرا استاندارد این دخانگی یا غیر

متفاوت است. لذا باید کاربردش تعریف شود که برای کجا است. 

را منتشر خواهیم کرد، در همین دستورالعملی که در واقع ما آن

شرب خانگی که اشاره شد آمده است. طبیعتا اگر کیفیت آب غیر

خواهید استفاده کنید که هم در بیرون ساختمان هم آبی را می

در این مواقع باید ببینیم  ،استفاده شوددر داخل ساختمان 

 شود. ترین مصرف کدام است و براساس آن تعریف میحساس

 

با توجه آبیاری با آب خاکستری برای آبیاری فضای سبز  سوال:

های گروه دال نیاز به آبیاری پیرامون پروژه در ساختمان

سازان درنظر توان برای انبوهزیرسطحی دارد چه مشوقی می

 ؟گرفت

 

 : زادهدکتر جلیلی قاضی

ای واقعیت قضیه نکتهدر های دولتی هست و ها بحثاین مشوق

وجود دارد که آن قیمت آب است. طبیعتا تا زمانی که قیمت آب، 

رود )نه همین آبی که در کشور ما توضیح دادم که به مشهد می

 که آن را تایید کنم بلکه فقط قصد اشاره به قیمت آن را داشتم(این

که شما آب شود. تا زمانیهزار تومان می 9۰-8۰که هر مترمکعب 
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فروشید این انگیزه خیلی تومان به مشترک می 5۰۰را مترمکعبی 

 کم هست.

 

شو و تخلیه رسوبات شبکه توزیع آب شهری تا وآیا شست سوال:

چه حدی در حذف بیوفیلم شبکه توزیع و کیفیت آب از نظر طعم 

شوی شبکه توزیع آب وو بو مهم است؟ آیا اصوال تخلیه و شست

 ضرورت دارد؟

 

 : زادهدکتر جلیلی قاضی

هم  ،توانم بگویم بله ضرورت دارد، چون مامن قسمت آخر را می

ها کنیم و هم در تمام دنیا شبکهشو میوها را شستدر ایران شبکه

شوند. هر زمان که مشترکین از کیفیت آب اعتراض شو میوشست

شو ممکن است وشود. حاال این شستشو انجام میوشست ،کنند

علت کدورت یا طمع و یا بوی آب باشد. ممکن است این به

ت را برطرف نکند. اما قطعا بدون شوی معمولی تمام مشکالوشست

چون . برداری کردشود شبکه را بهرهشو اصال نمیوشست

جا یا رنگ آب گیرند که در اینمشترکین هر چند وقت تماس می

کنیم شو میوو یا طعم آب عوض شده است و ما شبکه را شست

البته  .شوی شبکه مهم استوشود. لذا شستو مشکل حل می

شو وشو با آب، شستوهای مختلفی دارد: شستششو رووشست

شوی فیزیکی شبکه است که هرکدام از این وبا آب و هوا و شست

 های خودشان را دارند. ها مزایا و هزینهروش

 

 : یواقفمهندس 

نیا ببینید مواردی که شما مطرح کردید خانم مهندس رضایی

بحث همین کامال درست است. ما یکی از مشکالتی که داریم 

های تصفیه آب خانگی هست و یک استاندارد بودن سیستم

های موضوع دیگر آن بحث این هست که آیا نظارتی بر سیستم

هایی که شما نشان دادید تصفیه خانگی هست یا نیست. ارزیابی

هایی که در بازار موجود هستند داد که این سیستمآیا نشان می

تواند ها میحداقل خروجی آنآیا مطابق استانداردها هست و یا 

 مطابق استانداردهای آب آشامیدنی و شرب باشد یا خیر؟ 

 

 : نیارضایی مهندس خانم

و  WHOیک سری پارامترها در واقع مطابقت داشت با  ،بله

عنوان مثال درصد کاهش برخی استاندارد داخلی خود ما. به

توجهی قابلها مانند نیکل و فلزات سنگین داشت، درصد پارامتر

شود. یعنی میها تایید علمی بود که از لحاظ علمی این سیستم

ها را تایید ها استفاده شده، علم آنتکنولوژی که در سیستم

بهینه و  ها وجود ندارد. اما استفادهکند و هیچ تناقضی بین آنمی

کننده جا و مناسب با کیفیت آب آشامیدنی هر منطقه تعیینبه

و  HTCدر تحقیق ما روی ها است. از این سیستم استفاده بهینه

این که بعد از مدت زمان حدود سه ماه باکتریهای هتروتروف 

توجهی افزایش قابل ،کردیم تستصورت پایلوت ها را بهسیستم

آب  ماندهبردن کلر باقیخاطر همان از بینعلت هم به .داشت

کربنی و غیره را های ها بر روی فیلترهست که اجازه رشد باکتری

 کرد. برایشان فراهم می

 

 : یواقفمهندس 

ها را بله شما خودتان هم اشاره داشتید، که بحث رشد باکتری

های موجود داشتیم و دلیلش هم این است که در خیلی از دستگاه

استفاده است کننده که در واقع گندزدایی UVدر ایران از المپ 

امالح هستیم که خودتان  شود. از طرفی شاهد کاهش شدیدنمی

ها هم امالح را هم در گزارشتان اشاره کردید که برخی از این

های بطری شده دهند که شاید دیگر از استاندارد آبکاهش می

کننده هم اصال مناسب برای مصرف شود و مصرف آنهم خارج می

هم بعد شما بفرمایید و آن ،نیست. فقط یک مورد آخر هم بگویم

هرحال فیلتری که استفاده طور که شما گفتید بهمانکه هاین

شود باید با توجه به نوع ای که استفاده میشود و یا نوع تصفیهمی

کیفیت آب باشد. متأسفانه وقتی که خارج از آن زمان یا دوره 

مصرف آن استفاده کنند، فرض کنید فیلتر سه ماه بیشتر زمان 

اه، یک سال هم استفاده جای سه مبینیم که بهندارد، ولی می

 گذارد؟آیا این مسئله تأثیری روی کیفیت می کنند،می

 

 : نیارضایی مهندس خانم

ها صد در صد. ما چیزی که در پایلوت تست کردیم و سیستمبله 

را قراردادیم یکی همان بحث مهم میکروبی و رشد شدید 

یعنی  دیدیم.ها بوده و یکی هم در واقع عمال حذفی ما نمیباکتری

انگار آب ورودی ما مطابق با آب خروجی بود و این دستگاه بعد از 

برداری آن سر رسیده بود و بیشتر از آن زمان که دوره بهرهاین

اتفاق افتاده بود، هیچ تفاوتی با آب ورودی نداشت و حتی بدتر در 

واقع کیفیت آب اتفاق افتاد و بنابراین خیلی نیاز است که نگهداری 

موقع و بهینه ها در زمان مناسب و بهرداری این سیستمبو بهره

 انجام شود. 

یک سوالی را چند بار دوستان پرسیدند درخصوص نگهداری 

ها، فقط من این نکته را اشاره کنم که دیگر تکمیل از این سیستم

طور که آقای مهندس اشاره کردند برداری همانباشد. ببینید بهره

که ما چه زمانی بخواهیم هست. اینبراساس کیفیت آب متفاوت 
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ها را تعویض کنیم برای آبی مثل آب تهران، فیلترهایی که فیلتر

کند و کنند، سه ماه کفایت میگذاری مینام ۳و  ۲و  ۱به اسم 

 5و  ۴بعد از سه ماه این فیلترها باید تعویض شوند. فیلتر شماره 

یی مثل جنوب بعد از شش ماه باید تعویض شوند. اما برای جا 6و 

ما اشباع  ۳و  ۲و  ۱و اهواز، حتی کمتر از یک ماه فیلترهای 

ای که این شوند و نیازمند تعویض هستند. با توجه به هزینهمی

خصوص فیلتر اسمز معکوس، این نکته باید درنظر فیلترها دارند به

 گرفته شود. 

 

ای با های دو شبکهدر خصوص نهادینه کردن سیستم سوال:

تر معموال در ای برای آب شرب با کیفیتمحدود محله برداشت

شهرها و روستاهای کویری کشور، در نواحی ساحلی جنوبی کشور 

، نظر شودای وارد میزدایی شده به شبکه تک لولهکه آب نمک

 چیست؟ شما

 

 : زادهدکتر جلیلی قاضی

که کیفیت منظور اینزدایی کنیم بهکه ما آب را نمکببینید این

شرب را افزایش دهیم مشکلی ندارد و کاری که االن در کشور  آب

کار کن اینشیرینهای آبشود همین کار است. دستگاهانجام می

دهند. استاندارد دهند و کیفیت آب شرب را ارتقا میرا انجام می

آب شرب هم مشخص است و هیچ مشکلی در قسمت آب شرب 

ست که در شبکه ما نداریم. فقط یک سوال هست و آن آبی ا

کنید و برای معمولی جریان دارد و شما با آن استحمام می

کنید و یا با آن فضای سبز شوی لباس از آن استفاده میوشست

ای که هست آن جا نکتهکنید و یا مسائل دیگر. اینرا آبیاری می

است که این آب باید حداقل کف استاندارد آب شرب را داشته 

شور باشد و برای ت این آب کمی لبباشد. یعنی ممکن اس

تواند خارج از در واقع آشامیدن مناسب نباشد، ولی این نمی

استاندارد آب شرب باشد. یک نکات دیگری هم هست که عرض 

کنید، بعد کنم خدمتتان. شما فرض کنید آب شور را استفاده می

این وارد فاضالب شده و در تصفیه فاضالب ما را دچار مشکل 

ممکن است ما آب شور را استفاده کنیم. این آب وارد  کند.می

شود و عمر شبکه را کم کشی شده و باعث خوردگی میشبکه لوله

کند. در بحث آبیاری، ما استاندارد آبیاری داریم و با هر آبی می

توانیم آبیاری انجام دهیم. لذا نکته این است، در آب شرب نمی

داخل ساختمان، برای  بحثی نیست، فقط آب غیرشرب که برای

شو و روشویی ومصارفی که با پوست بدن در تماس است، شست

توانید این ها دقت کنید که شما با هر آبی نمیو استحمام، این

 مصارف را داشته باشید. 

 : خانم دکتر باغبان

کنم. تشکر ویژه دارم از آقای دکتر یونسیان به سالم عرض می

بسیار قوی که داشتند. من سوالی را از دلیل مطالعه مروری بسیار 

 Bisphenolکه در رابطه با آقای دکتر یونسیان دارم مبنی بر این

A  فرمودند که دمای باال و زمان باال مجموعه فاکتورهایی بودند

. را در آب بطری شده را افزایش Bisphenolکه احتمال آزادسازی 

که در حقیقت دهند. اگر امکان دارد آقای دکتر بفرمایید می

را   Bisphenolبهترین زمان و بهترین دما برای حداقل آزادسازی

 دست آوردید؟ در مطالعاتتان چه مقدار به شما

درصد کل  5۰طور که فرمودید که هماننکته بعدی این

شود. استانداردی را که های شیر پر میها در کل دنیا از آببطری

هایی ه متأسفانه آالیندهبندی شده نوشته شدهای بستهبرای آب

هایی مانند کلر، چون آب های ناخواسته گندزدادلیل واکنشکه به

مانده برخوردار است، شیر ما در تمام کشور از کلر آزاد باقی

خواستم ببینم که آیا شما در می .ها دیده نشدههمین خاطر اینبه

رد مطالعاتتان در مورد سایر کشورهای دیگر به این موارد برخو

منصوریان پرسیدند کردید یا خیر؟ سوالی را هم آقای دکتر شاه

ها چه تأثیری بر روی زدگی آب داخل بطریکه یخمبنی بر این

 کیفیت آب بطری دارد؟ 

 

  :انیونسی دکتر

خیلی ممنون خانم دکتر. ببینید یکی دیگر از دوستان هم 

پس کند پرسیدند که اگر دما و نور خورشید مشکلی ایجاد نمی

ای که ما شود؟ هم مطالعهقدر در رابطه با آن صحبت میچرا این

انجام دادیم و هم مطالعاتی که بقیه جاها استفاده شده بود را نگاه 

طور که عرض کردم دما بینیم که همانکنیم در واقع مشخصا می

 کنند، میزان مهاجرت و زمان ماند، هر دو وقتی افزایش پیدا می

Bisphenol زدگی را اول من مطرح کنم. یابد. بحث یخمی افزایش

با توجه به رایج بودن این بحث، من کمی نگران شدم که شاید 

زدگی باعث افزایش حجم اتفاقاتی مثال در فضای نظری، وقتی یخ

هایی سری میکرو ترکشود منجر به فشار به جدار بطری و یکمی

ی وقتی طور که عرض کردم حتدر جدار بطری شود. ولی همان

بار فریز و دیفراست کردیم، مقدار مهاجرت  ۷الی  5مدت آب را به

Bisphenol A کرد. آالینده شاخص کاهش پیدا می عنوان یکبه

طور که از هر واکنش فیزیکی و بنابراین کمترین زمان همان

رود در کمترین دما بود. در واقع همان دمای شیمیایی انتظار می

شود یا اصوال دما باعث افزایش مهاجرت نمیکه آیا زدگی و اینیخ

طور که عرض کند. اما هماننور خورشید؟ ببینید افزایش پیدا می

درصد  ۲۰کردم در بدترین حاالتی که کار کرده بودیم هنوز به 
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نرسیدیم. لطفا توجه داشته باشید که  EPAاستاندارد 

ن از گیرانه هستند. بنابرایاستانداردهای آب و غذا بسیار سخت

چه منظر بهداشتی حتی در دما و زمان ماند طوالنی ما هنوز با آن

عنوان استاندارد در کشور آمریکا درنظر گرفته شده فاصله که به

مدت داریم. اما بهتر است از آبی که پشت ویترین گذاشته شده به

چند ماه دوری کنیم. درخصوص سوال دیگری که ربطی به آب 

ید خانم دکتر، جناب آقای دکتر هزه بدبطری شده نداشت اگر اجا

ساز بودن سختی. تاج الدینی چند بار پرسیدند، در مورد سنگ

االسالمی البته این فرضیه هرگز مورد تأیید نبوده آقای دکتر شیخ

قدر و واقعیت امر هم همین است. ببینید حتی اگر سختی آب آن

. در شودباال باشد که رنگ آب را تغییر دهد اصال جذب نمی

دهیم که از نام سولفات باریوم به مریض میرادیوگرافی محلولی به

فرط غلیظی شبیه حلوا است و قابل بلعیدن نیست و ما بیش از 

کنیم ولی اصال نگرانش گرم از سولفات باریوم در آب حل می ۱۰۰

نیستیم چون هیچ جذبی ندارد. تنها فرضیه مطرح این هست که 

از است، یعنی آبی که طراوت ندارد سگویند جایی آبش سنگمی

ای برای مصرف آن وجود ندارد یا بسته به دما و رطوبت و یا انگیزه

دلیل غلظت نوشیم. بهو تبخیری که هست مقدار کمتری آب می

تواند ترکیبات دیگری که ربطی به ترکیبات آب آشامیدنی ادرار می

این ترکیبات  ندارد، ترکیبات آندوژن هستند. اگر ادرار رقیق باشد

شوند. وقتی که کم آب بخوریم و ادرار تر دفع میخیلی راحت

ای جا سنگ ایجاد شود. بنابراین فرضیهغلیظ شود، ممکن است آن

 سازی کند نداشتیم.که بگوید امالح باال در آب بتواند سنگ

 

طور که ممنونم از شما، بله همان خیلی: خانم دکتر باغبان

سازمان جهانی بهداشت به این نکته اشاره دارد فرمودید واقعا هم 

هیچ عنوان سختی آب ربطی به سنگ کلیه ندارد و آن چیزی که به

های داند: یکی بیماریکه مهم است سه عامل را اثر مثبت می

تواند وجود داشته باشد، مورد بعدی ژنتیکی و عامل وراثت که می

ده. در واقع حجم های فراوری شکم تحرکی و استفاده از پروتئین

که سختی را خوریم مهم است نه نوع آب. ضمن اینآبی که ما می

های قلبی عروقی با سختی کند که بیماریدر یک بخشی اشاره می

هر چقدر سختی آب بیشتر باشد  .آب رابطه عکس دارند

های قلبی عروقی به مراتب کمتر هستند. خیلی متشکرم بیماری

 از شما. 

 

طور کلی در اده از دستگاه تصفیه آب خانگی بهآیا استف سوال:

 ایران مردود است؟

 

 : نیارضایی مهندس خانم

ها مردود نیست و ما خیلی مناطق از لحاظ علمی خیر، این دستگاه

ها داریم هایی که در منابع و هزینهداریم که با توجه به محدودیت

در ای داشته باشیم، های تصفیه پیشرفتهتوانیم سیستمنمی

مناطقی که دارای آرسنیک و نیترات باالیی هستند. بنابراین ما 

دانیم یکی از باید اجازه دهیم مردم از آبی که خودمان می

های تأثیرگذار باال هست را استفاده کنند؟ خیر ما در این آالینده

که ها داشته باشیم. حاال اینشرایط باید یک جایگزینی برای این

طری و چه آب دستگاه تصفیه خانگی باشد، این جایگزین چه آب ب

ها های بیشتری است ولی استفاده از این دستگاهنیازمند بررسی

شود و طبق کند پیشنهاد میدر مناطقی که ضرورت ایجاد می

 مطالعاتی که در دنیا انجام شده این مسئله تأیید شده است. 

 

د هایی که از مخزن آب و پمپ برای کمبودر ساختمان سوال:

مانده برای کنند، با توجه به کم شدن کلر باقیفشار استفاده می

 رعایت بهداشت چه پیشنهادی دارید؟

  

 : زادهدکتر جلیلی قاضی

های ببینید این یک بحث بسیار مهمی در کشور ما است. در سال

های آب و فاضالب کاری که انجام اخیر شاهد هستیم که شرکت

اهداف کاهش تلفات و نشت آب کم دهند فشار شبکه را با می

شود که مردم به پمپ و مخزن این موضوع این می کنند. نتیجهمی

سری مزایایی دارد ولی روی آوردند. پمپ و مخرن البته یک

آورد، یکی از مشکالت بحث کیفیت وجود میمشکالت زیادی را به

که یکی اینکه من اطالع دارم دو مطلب است. آب است. تا جایی

ها ما فرض کنیم مخازنی که در ساختمان ،خوشبینانه تر حالد

ورودی نداشته باشند که البته اکثرا دارند.  ممرگونه هستند هیچ

شود و زمان ماند حداقل این هست که آب در مخرن متوقف می

ای چند سال پیش کند. ما مطالعهت آب کاهش پیدا مییدارد، کیف

ن تهران و کیفیت قبل از مخرن مورد از مخار ۱۲انجام دادیم روی 

و بعد از مخزن را گرفتیم و مقاله آن در مجله آب و فاضالب 

داد که کیفیت آب ها نشان میاصفهان منتشر شده است. تمام آن

تر است. خوشبختانه در خروجی مخزن طبیعتا از ورودی آن پایین

کیفیت کاهش پیدا کرده  ،در مطالعات ما جز یک مورد، باقی موارد

که کیفیت آب کاهش پیدا بود، ولی در حد استاندارد بود. ولی این

علت سرریز شدن و نشت که گاهی بهکند بحثی نیست. اما اینمی

علت باز بودن در مخزن، یک آلودگی وارد مخزن مخزن و یا به

افتد. های زیادی دارم که متأسفانه این اتفاق میشود. من عکس

ن عرض کنم. شما هر زمانی که ای فقط به دوستامن یک نکته
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شوید. این دست مردم دهید با مشکل مواجه میاختیار کار را به

یک مثال است. مثال داخل ساختمان هم که نشان دادم مثال 

وقتی ما کیفیت را دست مردم  .دیگری بود. این یک مثال است

شوند که هم فشار دهیم و مردم مجبور به گذاشتن مخزن میمی

کند. که کیفیت آب کاهش پیدا میبرند و هم اینشبکه را باال می

صورت این واقعیت دارد و البته گفتم به دو حالت است، یا به

صورت آلودگی وارد مخزن کند و یا بهمعمول کاهش پیدا می

هم به حجم و شرایط مخزن بستگی دارد که مخرن آن .دشومی

که دارای شرایط متفاوتی  ،در پارکینگ باشد و یا در پشت بام باشد

 است.  

 : یواقفمهندس 

منصوریان از ای را هم آقای دکتر شاهممنون و متشکر. یک نکته

ده برند  89-88همکاران آب و فاضالب اعالم کردند که بین سال 

مورد به استان  5مورد ملی بوده و  5تست کردند که  آب بطری را

هایی که داخل هایی که زیر آفتاب بوده و نمونهسمنان و نمونه

هایی که ای که گرفتند، آنیخچال بوده مربوط بودند. نتیجه

زیرآفتاب بودند زودتر از محدوده مطلوب خارج شدند. باید نتایج 

های آقای دکتر صحبت تحقیقات شما را ببینیم چون با توجه به

یونسیان آفتاب درست هست که واکنش را افزایش داده ولی با 

چنان مشکلی برای کیفیت به لحاظ استاندارد ایجاد حال هماین

 نکرده است. 

 : دکتر یونسیان

که طبیعتا  گفتمخاصی  البته من فقط از منظر ترکیبات بله،

این ترکیبات . یعنی اگر ما برای بزرگترین دغدغه این هست

برای  اولیطریق ریز مشکالتی نبینیم، بهکننده غدد درونمختل

هر ها انتظار داریم مشکلی دیده نشود. ولی بهمهاجرت سایر آالینده

 حال نتایج را اگر به اشتراک بگذارند استفاده خواهیم کرد. 

 : یواقفمهندس 

کردند، زاده مطرح قاضیجلیلی ای که آقای دکتر در مورد نکته

که های آنهای دوگانه توزیع آب و چالشبحث استفاده از شبکه

که یک بحثی هم اینکامال درستی است. آن مطرح کردند، نکته

توانیم که آیا آب بهداشتی اصال داریم و میمطرح بود مبنی بر این

زاده و قاضی دکتر ای کهمطالعهدر نهایت در  .تعریف کنیم یا خیر

عنوان آب بهداشتی نداریم و بقیه عزیزان انجام دادند؛ آبی تحت

آب غیرشرب هست که مصارف آن را آقای دکتر اشاره کردند و 

جویی که بخواهیم بحث صرفهبسیار محدود است. شاید از نظر این

در مصرف آب را مطرح کنیم بتوان نکاتی را در استفاده از آب 

دی که برای غیرشرب هست را مطرح کنیم. خاکستری برای موار

عنوان آب شرب ای را تحتکه بتوان سیستم توزیع دوگانهاما این

جدا و آب بهداشتی جدا مطرح کنیم واقعا مردود هست. فقط 

هم مربوط به مواردی که اشاره کردند در ایران استفاده شده، آن

بوده نقاطی بود که از روی ناچاری و چون برخی جاها آب شور 

سمت سیستم توزیع دومی پیش رفتیم که بخواهیم آبی حداقل به

کن شیرینهای آببا طعم مطلوب را بتوانیم از طریق سیستم

کنندگان قرار دهیم. هرچند که تأمین کنیم و در اختیار مصرف

هرحال آب برای تمام آن مصارف از طور که اشاره شد بههمان

مصارف باید مطابق پز، استحمام و سایر وجمله، پخت

دیگری ندارم  های آب شرب و آشامیدن باشد. من نکتهاستاندارد

 کنم وقتمان هم تمام شد.و فکر می

 دکتر تابش: 

خیلی ممنون و متشکر از زحمتی که کشیدید و ضمن تشکر از 

 گان و حضار محترم.کنندارائه




