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 رانیمنابع آب ا تیفیشاخص و استاندارد ک یبازنگر ینشست تخصص

(شیراز، دانشگاه 1399آذرماه  6 تا 4، و فاضالب ایران آبکنگره علوم و مهندسی سومین برگزار شده در )

playlist=7https://www.aparat.com/v/lSgM?31219788لینک فیلم نشست: 

 :نشستاعضای 

 ( زیستصنعتی شریف و معاون سازمان حفاظت محیط دانشگاه استاد) مسعود تجریشی دکتر

 (جلسهمدیر و استاد دانشگاه شیراز ) ناصر طالب بیدختی دکتر

     زیست(سازمان حفاظت محیط )کارشناس ارشد آقای مهندس فتحی

 (دانشیار دانشگاه شیراز) کریمی جشنیایوب دکتر 

 )مدیر دفتر نظارت و کنترل کیفیت آب، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور( مهندس اعظم کوشیار واقفی

(سازمان حفاظت محیط زیستعضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مدیرکل دفتر آب و خاک ) علی مریدیدکتر 

  (استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران) ن ناصرییسیمدکتر 

 (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی) دکتر حسین هاشمی

 : دکتر تجریشی

بسم اهلل الرحمن الرحیم، من هم خدمت سرور عزیز و گرامی، برادر 

خدمت و کنم بیدختی سالم عرض میدکتر عزیزم جناب آقای 

کنم در مدتی که عزیزان اشاره کردند من سعی می .عزیزانهمه 

که برگردم از بیشتر از بعد نگاه سازمانی به موضوع نگاه کنم تا این

 .من سعی کردم هفت موضوع را به آن اشاره کنم .لحاظ علمی

اولین سوال این هست که چه تفاوتی بین شاخص و استاندارد 

دانم که بعد از ورود میمن شاخص یا معیار را یک غلظتی  .هست

کند و اگر من این ی را بر آن وارد میئآالینده به محیط اثر سو

معیار را به یک عددی تبدیل کنم که به لحاظ قانونی برای ورود 

گویم. آالینده به محیط محدودیت ایجاد کند به آن استاندارد می

پس این تعریفی هست که وجود دارد. حاال سؤال این هست که 

خواهم برای کشاورزی یل به چه هدفی، اگر من آب را مین برای

استفاده کنم یا شرب، آیا این معیار و استاندارد من باید یکی باشه؟ 

تواند این اعداد تغییر کنند. به اعتقاد من که براساس نوع هدف می

اساس سه مولفه صورت باید برانتخاب مقدار عددی استاندارد 

دست پیدا کنم، در  آن من بتوانم بهبپذیرد، یکی به لحاظ فنی 

دور ما فقط کلرزنی برای ضدعفونی کردن داشتیم و وقتی  گذشته

یم کلر بد است یا حد و حدودی ویمدیم بگآکه کلر را داشتیم نمی
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. ودو سرطان بش THMباعث  دناتوش مشخص بکنیم که مییبرا

داشتیم نه ازن، بنابراین به لحاظ تکنولوژی اول  UVچرا که نه 

ن. به لحاظ انم دستیابی پیدا بکنم به حد مجازمامن باید بتو

هیچ کسی حاضر  .دست پیدا بکنم آن نم بهااقتصادی هم باید بتو

یک تکنولوژی را استفاده کند و به آن مقدار به هر قیمتی نیست 

 ددهکسی انجام نمیمطمئنا  ودن عدد انتخاب بشآاگر هم  .برسد

به لحاظ مقبولیت هم باید مقبولیت را  .یموشو دچار مشکل می

 مشخص WHO اینگربرگ راعنوان مثال، شاخص داشته باشد. به

که شما درکشور در حالی دکرد که یک شاخص تخم انگل باش

آمریکا، فلوریدا و کالیفرنیا دو تا عدد کامال متفاوتی را انتخاب 

زیست گفته که حد مجاز را باید سازمان محیطکنند. قانون می

 تکنیم، ما معموال کات و پیسکار میهانتخاب کند، ما معموال چ

 راز یکی دیگ اگیریم، یکی راز یکی می ایم، یک عدد رهدانجام می

ما در قانون هوا  را کنیم. مثالشجمعش می ردیگگیریم، با هممی

که قانون هوا را داشتند ازن  سال 20ها بعد از آمریکایی .بینیممی

دهند، ما که هنوز یک سال هم قانون کاهش می 70به  74را از 

. بنابراین ما 70آوردیم  انداشتیم ما هم سریعا مقدار ازن ر اهوا ر

هست، ولی چرا  تصورت کات و پیسعمدتا در داخل کشور به

اساس تجربه و دانش خودمان عمل کنیم. بومی و برصورت نباید به

ما االن در قانون هوای پاک  .ردپایی ما االن داریم کی

 دناتوای را گذاشتیم، یعنی حدود مجاز میاستانداردهای منطقه

، رودخانه حفاظت دتواند متفاوت باش، رودخانه میدای باشمنطقه

ای یا یک روخانه ودشم برای شرب استفاده مییشده داشته باش

به ما داده، که ما  اقانون این اجازه ر دکه حفاظت شده نباش

هایی که داریم، ن استفاده کنیم. چالشانیم از تجربه خودماتومی

های جدید کار خاصی را انجام ندادیم، آالینده . رویجدی هست

توجه کنیم. ما  آن ن مواردی هست که باید بهآبنابراین این از 

نگاه  انیترات ر بینیم، مثالریسک را در تدوین استانداردها نمی

بینیم اولین فردی گردیم، میاش وقتی برمیکنیم و به تاریخچهمی

را اش که مشخصا به این بیماری مبتال شد یک خانم بود که بچه

کرده و سدیم نیترات داد و از کالباس زیاد استفاده میشیر می

شده و از این طریق وارد بدن طفل شده و اولین وارد بدنش می

که من چقدر سدیم نیترات شود. اینجا شناسایی مینآر بیماری د

گیرم، ورودی من چقدر هست، گیرم، چقدر از آب میاز غذاها می

توجه نکردیم. مورد  آن این موارد چیزهایی هستند که ما هنوز به

توجه  آن کنم خیلی هم مهمه، و باید بهآخری هم که من فکر می

گیریم بعدا، چون استاندارد هست می ا، ببینید ما این اعداد رودبش

ای خانهکنیم. یک تصفیهقانونی دارد مردم را جریمه می و جنبه

BOD کسانی که 35 ودفاضالبش بش ،BOD گیری کردند اندازه ار

 داین عدد تغییر پیدا کن دناتوبا یک قطره می 30تا  40، دننادمی

 BODیم ویبگکنیم و اگر گیری میبار در سه ماه هم اندازهو یک

به  دباید بده ابوده و آالینده هست، یک درصد فروشش ر 35

که این اعدادی دولت. بنابراین دیدن احتمال وقوع و تکرارش و این

تواند برای صنعت مشکالت ایجاد کنیم چقدر میکه انتخاب می

توجه  آن ، این از جمله مواردی هست که در عمل باید بهدکن

کند و مردم را دچار مشکل می هرحالجدی بشود، چون به

. من سعی کردم در مهلت دبرای محیط هم متفاوت باش دناتومی

خدمت عزیزان ارائه  اکردم مهم هست رمقرر نکاتی که فکر می

 ن هستم.اکنم. من در خدمتت

 
 دکتر هاشمی: 

خص های ایران و شاتوضیحاتی پیرامون استاندارد کیفیت آب

. پیشینه این مستند خواهم داشتن اتیبرا رانیمنابع آب ا تیفیک

 یکه در قالب پروژه استراتژیزمان ،گرددیبرم ۱3۸2سال  به

 و انیکه توسط دکتر تراب رانیمنابع آب ا یکنترل و کاهش آلودگ

 جهینت نیما به ا .همکاران در دانشگاه تهران انجام شد من و سایر

 و رانیمنابع آب ا تیفیک یبرا یاستاندارداست که الزم  میدیرس

پس  .ودبش نیتدو رانیمنابع آب ا تیفیک یشاخص مل نیچنهم

که دفتر آب و خاک داشت در سال  ییهایریگیدنبال پن بهآاز 

و  میکرد نیرا تدو رانیمنابع آب ا تیفیک یما شاخص مل ۱3۹0

بعد  .مینوشت ار رانیا ایهبآ تیفیاستاندارد ک هم ۱3۹۱در سال 

استانداردها  نیما ا ۱3۹2سال و اوایل  ۱3۹۱سال ن در طول آاز 

 ،میکرد افتینظرات را در .میگذاشت یبه نظرخواه اها رو شاخص

اصالحات مورد نیاز را انجام که الزم بود  یو در موارد میپاسخ داد

دادیم و جلسات متعددی را با دستگاه مرتبط برای جلب موافقت 

در  تاًینها .میبرگزار کرد خصی استاندارد و شاسازادهیپ برای هاآن

دولت  ئتیه ییربنایز ونیسیتوسط کمسند  دو نیا ۱3۹2سال 

صورت دوره دو ساله به کی یما برا شنهادیشد و بنا به پ بیتصو

 نیا یشیدوره آزما یپس از ط ۱3۹5در سال  .ابالغ شد یشیآزما

 هایابالغ شدند و توسط دستگاه آورعنوان دو سند الزامسند بهدو 

 که میدیرس جهینت نیچطور به اه شد. اما گذاشت اجرامختلف به 

ود. بش تدوین رانیا یآب ها تیفیک یبرا الزم هست یک استاندارد

به ماده  میدیرس ،میکرد یمقررات را مرور مو  نیا قوانمکه  یزمان

آب که در آن گفته شده بود  یاز آلودگ یرینامه جلوگنییآ کی

 رییتغ ایمعلق و  یا مواد محلول و رییتغ عبارت است از آب یآلودگ



  

 

 
 

  

 
 1401، تابستان 2ال هفتم، شماره س                                                 71                                         نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب      

بیولوژیکی و  ییایمیو ش یکیزیخواص ف گریو د درجه حرارت در

 مضر مقرر است ی آنبرا که یمصرف یرا براآنحدی که آب در 

به این نتیجه  میکرد وجوکه پرسشیزمان .سازد دیمفریغ ای

ها آن یحدود مجاز برا هو ناصالح شدند نه مصارف رسیدیم که 

آبی  مییبگو کهنیا یبرا یکشمبنا و خط هیچ در واقع .شده نییتع

منابع آب  ،آبجا از اینمنظور ما  .وجود نداشت آلوده هست

در  ،وجود در داخل رودخانهم یعیطب محیطکه در  یآب ند،هست

شده بود که  نیمنجر به ا . ایناست نیزمریدر ز ، یااچهیداخل در

آب که مربوط به  ۱053نامربوط مثل استاندارد  استانداردهای

 ای ،ودکار گرفته بشها بهرودخانه یشده است برا شرب تصفیه

 نهیدر زم هاو گزارش هایابیارز درفراوان  یهااشتباهات و تناقض

 یریکارگهاز ب یکه ناش شدیمنابع آب کشور مشاهده م تیفیک

بود. پس ما متناقض  یمتفاوت و گاه یارهایاستانداردها و مع

 روز برای ارزیابی وهکه یک استاندارد ملی و باین با میمواجه بود

خود  نطرف نبودو از آن میداشتنمنابع آب کشور  تیفیک تیریمد

 شیمربوط به پا یهاتیاستاندارد باعث شده بود که در فعال نیا

و هر دستگاه  ودعمل بش یاقهیشکل سلمنابع آب کشور به تیفیک

که  ییهابرداشت ایداشت  اریکه در اخت یبنا به امکانات یشخص ای

 یبرا. دادیانجام م ار شیپا یهاتیاز موضوع داشت در واقع فعال

روش  کی د،دو روش وجود دار هاآب تیفیاستاندارد ک نیتدو

 دنویگیمشاید شنیده باشید که  .آب هست یبندبر کالس یمبتن

 این رویکرد، رویکرد تقریبا، A، یا کالس کالس دو یک، کالس

 یبر کاربر یمبتن کردیرو دیدج کردیو منسوخ هست و رو یمیقد

انتخاب  که ما برای ایران بود یکرد دوم، رویکردیرو نیآب بود و ا

که رویکرد جدیدی بود و یکی این دلیلش دو موضوع بود: .میکرد

نکته  .سازی بسیار کارآمدتر بوداز نظر کارایی هزینه و امکان پیاده

نامه نییآ کیآب در ماده  یکه از آلودگ یفیتعربه گشت میدوم بر

آب انجام شده و به مصارف آب اشاره کرده  یاز آلودگ یریجلوگ

 کاربری آب شرب، طور معمولدر ایران به دینابد است جالب .بود

  دوجود دار کاربری آب ۹ اما در واقع ،هست یکشاورز و صنعت
 

 
 

ی ایبندمیتقس اساسم که برنوشت اکاربری ر ۸جا اینکه من 

ها به دو گروه ارائه کرده. خود این کاربری هست که کیفی آمریکا

هستند  ییهاآن ،یمصرف .شوندیم میتقس یمصرفریو غ یمصرف

و  رسانندیو به مصرف م هدرکخارج  طیکه آب را از مح

 تقریبای رییتغآب  هنیهستند که در کم ییهاآن هایمصرفریغ

خارج  یعیطب طیمح ایخودش  بسترکنند و آب از ینم جادیا

 ،صنعت ،، شربستیزطیمح ها حفظ. این کاربریودشینم

و پرورش  یکیالکتر یانرژ دیتول ی،آبحمل و نقل  ج،تفر ی،کشاورز

 یکه با رنگ آب هاییبریکار یما برا انیم نیهست که در ا انیآبز

دو  یبرا .میکرد فیاستاندارد تعر اتای اول ر 5م، مشخص کرد

این  بود که نیا لشیدل .میکردن نیتدو یاستاندارد ما 7و  6مورد 

اگر شما  که استاندارد ییابتدا ضوابطدر  میاشاره کرد ار

و  6در واقع دو مورد  دیکن نیمأت امورد اول ر جپن یهایازمندین

هایی فناوریبهبود  ،نیجز او به ودشیم نیمأن تاشالزاماتهم  7

 یهاآن را در سال یو ارتقا ندوشیمورد استفاده مدو  نیه در اک

 ترنییپا تیفیبا ک هایبآاز شما  ددهیکه اجازه م یاگونهبه ریاخ

ها خللی در کارکرد آنو  یداستفاده بکن هابرای آن دیناهم بتو

تعیین  اما مستقیما چیزی ر در مورد هشتم آورد.وجود نمیبه

که بخشی از این پرورش یکی این .داشت یخاص م، دالیلنکردی

که نیکنند و ا ثانویه پیروی یاز استانداردها میانتظار دارآبزیان 

 یهااز بستر دیبا میدر واقع اعتقاد دار انیپرورش ماه نیاز ا یبخش

های نیازمندی دناتودر واقع می ۱ فیاما رد .دنوبشخارج  یعیطب

منابع  مدیمآ استاندارد نیا نیتدو یما برا .دبدهپوشش  ار ۸ردیف 

ما مرور  ار ایکشور در دن ۸0از  شیب .بررسی کردیم امختلف ر
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در آوردیم و  ان راحدودش ون اشاستاندارد نیتدو یبانم ،میکرد

. میکرد یبررسهم  اتعیین کردند ر اکه چگونه این حدود راین

ها قبل استانداردها را سال نیدور و بر ما ا یاز کشورها یاریبس

 ییجانآاز  .نداشت ااستانداردها راین  رانیکرده بودند اما ا تدوین

 toxicologic براساس مطالعات میبیای که مینداشت اامکان این ر که

مشابه  مدیمآما  .میکنتدوین ب ارمجاز  ریمقادو اکولوژیک حدود 

 .میکرد اقتباساستاندارد را  ،رانیدر ا گرید یهااستانداردخیلی از 

بود  ی اینکاستانداردی که تدوین شد، ی مهم هاییژگیو از جمله

 .اشاره کردم آن به ترشیآب بود که پ یکاربر کردیبر رو یکه مبتن

 یالمللنیو ب یمعتبر داخل یاستانداردها ن ما ازآ نیتدو یبرا

تفرج مثال در بحث  یبرا .میشده در کشور استفاده کرد رفتهیپذ

 نیاز آخر شرب یکاربر یبرا .FAO از یکشاورز یبرا ،WHOاز 

ما  هایبررسیکه ؛ چرامیاروپا استفاده کرد هیاتحاد یاستانداردها

کار به ای که در ایران برای شربهای تصفیهیفناور دادین مانش

. هستند ییاروپا یهایبر فناور یاند عمدتا مبتنگرفته شده

وزارت  شترپیکه ای نشریهاستاندارد صنعت از  یطور برانیهم

که الزم بود  یو در موارد میمنتشر کرده بود استفاده کرد روین

حساس شده اکه  ییازهاین یا که انجام شده و یبراساس نظرخواه

این  .انجام شدها در جهت بهبودشان نیا یبر رو یبود اصالحات

که  یاستاندارد ،در هر مورد در خود سنداصالحات جزئی بودند و 

. مربوطه نوشته شدانجام شده و رفرنس  کهاصالحی  و منتشر شده

 یریکارگبه یضوابط را برا ای ازمجموعه ما این استاندارددر کنار 

با  هاییم آبمدآبار  نیاول یبرا طورکردیم و همین منتشرن آ

که  ار ژهوی تیفیباک یهاآب نیو ا میکرد فیتعر اویژه ر تیفیک

 ی،دخل و تصرف انسان ریثأتحت ت نهشور هستند  یعیشکل طببه 

مجاز  طیشرا نیچنهم .میاستاندارد معلوم کردبا  ار هانیا فیتکل

 ار استاندارد ستین یازیکه شما نعدول از استاندارد و جاهایی 

از که  یسوال کیعنوان به نیبر اعالوه .میکرد یمعرف دیمال کنعا

از  ارکشور  هایآب یاحتمال طیتخ زانیم یممدآشده بود  ما

 یت منابع آب کشوریفیک هایهداد یگاهاستاندارد با استفاده از پا

 یبررس نیچنهم .میکنترل کرد میداده بود لیکه خودمان تشک

ها تخطی نیواقعاً اآیا دادند و یها کجا رخ مکردیم که تخطی

 یهادستگاهاجماع  ،رمهم دیگنکته  .ستندین ای ساز هستندمسئله

 نیا .استاندارد است یریکارگهو ب رشیمرتبط در کشور در پذ

هست در تدوین و اجرایی کردن استانداردها. مهم  اریموضوع بس

یم سراغ شاخص. گفتیم در وبر ،ای بود از استانداردهااین خالصه

ما به این نتیجه رسیدیم که باید شاخص کیفیت ملی  ۸2سال 

 نییتع دارند هاشاخص نیاکه  ییکاربردهابرای آب تعریف بکنیم. 

اعمال  ،منابع آب تیفیک لیتحل، منابع صیو تخص هاتیاولو

ها و اقدامات برنامه یاثربخش یابیارز ،استانداردها و ضوابط

تقریبا تمام  که سته یعلم یهاو پژوهش یعموم رسانیآگاهی

 ندصشاخ 300از  شیکه ب، هایی که در دنیا منتشر شدندشاخص

نیاز داشتیم یک  رانیا یچرا برا. نداهاشاره کرد موارد نیهمبه 

همه  شاخص نداشتیم که کچون ما ی ؟یمکن فیتعر یملشاخص 

هر  .دنکن ارزیابیمنابع آب کشور را  تیفین استفاده بکنند و کآاز 

 ای حیحاال به شکل صح .کردیاستفاده م یشاخص هر کس از

در  .شدیها استفاده مکه از شاخص میموارد داشت حیصحریغ

 شدها هم که میگیریجهینبود و نت سهیبا هم قابل مقا جینتا جهینت

 تیفیکه از ک هاییبرداشت ای میکه ما داشت یبا انتظاراتی گاه

 بسیاری از ررف دیگطی نداشت. از خوانهماصال  منابع آب داشتیم

منابع  تیفیک یشد به مشکالت اساسیکه استفاده م هاشاخص

شاخص را از  یوقت ثالم یبرا د.نتوجه نداشت ااشاره یب کشور آ

حوزه  درکه ما  یمشکالت بحثدر کانادا  دیریگیکانادا م ایژاپن 

که  یدر ژاپن با مشکالت ای .دیستینهستیم مواجه  مواجهه یشور

روبرو  ها مواجه هستیم،آلودگی باکتریولوژیکی آب در بحث ما

اما حدودی که ما  ،جا وجود ندارندنآها در که ایند. نه ایننستین

مسئله داریم یا اولویتی که این مسائل برای ما دارد در ها آن با

جا به این فرم نیست. مشکالت دیگری که وجود داشت مشکل آن

 یاریبسدر بود  عیسرشدگی و اشباع یکیهام و تاربا ینواحوجود 

هایی که از کشور در شاخص در تفادهمورد اس هایاز شاخص

هست  NSFمثالش شاخص  .اقتباس شده بودند رهای دیگکشور

و این  ودشیاستفاده م که بسیار رواج داشت در کشور و امروزه هم

 ار عیسرشدگی هم تاریکی و هم اشباع ،شاخص هم مشکل ابهام

تعریف  اکه شاخص ملی ردنبال اینهمین دالیل رفتیم به. بهددار

این شاخص  ؟دهایی داراین شاخص ملی چه ویژگیکنیم. 

ترین پارامترهای کیفیت آب مرتبط با مسائل مهم دربرگیرنده

ی بندرتبه یهایمنحن اصلی کیفیت منابع آب در کشور هست.

کشور توسعه های کیفیت منابع آب داده گاهیبا استفاده از پا آن 

 تیفیک دهدا ونیلیم میو ن کیاز  شیشامل ب گاهیپا نیا .افتندی

شاخص  ریعمشکل اشباع سطور همین منابع آب کشور هست و 

برطرف  میکرد فیکه تعر یدیجد یهانحنیبا استفاده از م ار

، PCAی مثل آمار شرفتهیپ یهاما از روش دوین آندر ت .میکرد

FA  ها وهداد یغربالگر یبرا یها همراه با روش دلفروشسایر و 

 تیفیک یپارامترها یپوشانما هم .میتوسعه شاخص استفاده کرد

 یهاپارامتر نیب یهمبستگ یآمار یهالیبراساس تحل آب را

 هایییکسرنوشت مواد و سنت لیتحل اساسبر طورنیمختلف و هم

طبقه  7در  را شاخص یفیمعادل توص .میداشت انجام داد جودکه و

در گزارش  ی کهلیدالبه و طبقه است 5عموماً  ،میعرضه کرد
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ما دو  طورنیهم .میانتخاب کرد طبقه را 7مربوطه ارائه شده ما 

 ی تعریفنیرزمیو ز یسطح یهاآب یگروه شاخص جداگانه برا

 رگیاز همد او متداول ر یسم پارامترهایو در هر گروه  میکرد

 .چهار شاخص هست بنابراین این مجموعه شامل .میکرد کیتفک

 ینیدرون سرزم ،ینیرزمیز ،یمنابع آب سطح یها براشاخص نیا

 .منطقه قابل استفاده هست یکشورها چنین برای سایرهم و رانیا

دست آمده به جینتا لیتحل منظورها بهشاخصارائه زیرمحاسبه و 

عوامل افت  نید ببینیداتوراحتی میهب شود.یشاخص انجام م از

از رابطه  .است بیچه ترتها بهآن یرگذارأثیت زانیو م تیفیک

 یمشکل نواح کهنیا یبرا میاستفاده کرد یدسی هنوزنمیانگین 

شاخص در  نیا یدر آخر ما برا .میبرطرف کن ار یکیتار ابهام و

 ارائه کردیم، یو فن یعلم یبانیها پشتسال نیتمام ا

کمک  ،میرا از افراد مختلف داشت یمتعدد یهادرخواست

در نحوه  ،در نحوه محاسبات ،میکمک کرد هاآن به دخواستن

 .میهپاسخ بد میکرد یرا سع دکه داشتن یسواالت ریو سا لیتحل

افزار محاسبه نرم شیرایو نیاولمحاسبات ما  لیمنظور تسهبه

 شیرایو و میرا ارائه کرد ۹2اکسل در سال  طیشاخص را در مح

توسعه  ۹۹کنندگان در سال استفاده خیبر یتقاضا رببنارا دوم 

محاسبه  و افتیدر اداده ر سرینوبت یکنسخه اول در هر  .میداد

سری  500زمان تا هم میتوسعه داد که ینسخه دوم در .کردیم

 .هست هم قابل توسعه کند که البتهیمحاسبه مداده را دریافت و 

 

  دکتر ایوب کریمی جشنی:

 یمطالعات بازنگر حضار محترم به ارائه روند با عرض سالم. با اجازه

مطالعات  م. روندپردازیم رانیمنابع آب ا تیفیشاخص استاندارد ک

شامل اقدامات زیر منابع آب  تیفیشاخص استاندارد ک یبازنگر

 :در حال انجام استکه  است

 یهافهرست بلند شاخص هیته یمنابع و مراجع برامرور  -۱

 یهاشاخص ، در این مورد به شناساییرانیمنابع آب ا تیفیک

ی پرداخته شده که در المللنیو ب یامنطقه ،یمعتبر در سطح مل

و  ازهاین شیپ ا،ههنیزم، پیشدامنه کاربرد ،اهداف یبررس نآ

 یهاروشو  آب مورد استفاده در شاخص یفیک یپارامترها

در  .قرار گرفت یمورد بررسو تلفیق پارامترهای منفرد  دهیوزن

 ینیرزمیو ز یمنابع آب سطح تیفیچهار شاخص ک یمل سطح

 یهاآب بارهو دو مورد در های سطحی استآب بارهدو مورد درکه 

شاخص  37ی هم المللنیب . در سطحشده ییشناسا ینیرزمیز

 .قرار گرفت یبررس مورد منابع آب تیفیک

، است رانیمنابع آب ا تیفیشاخص ک یالزامات بازنگر یبررس -2

های کیفیت منابع شاخص یگریاهداف باز ییشناسا که در آن به

 نیمأت نهیموجود در زم یهاتیمحدود آب و بررسی امکانات و

اسناد  یکار بررسنیانجام ا یبرا ی پرداخته شده.اطالعات یازهاین

منابع  تیفیک شیپا یمل یهابرنامه نهیو مدارک موجود در زم

امکانات  نهیدر زم ذیربط یهااستعالم از سازمان نیچنو هم رانیا

 ام شده است.نجا منابع آب تیفیک شیپا یهارنامهب

 رانیمنابع آب ا تیفیک یفعل یهاشاخص یلیتحل یبررس -3

 تیفیک یفعل یهاشاخص بررسی تطبیقی صورت که، به ایناست

به  کیشده که در بند  ییشناسا یهابا شاخص رانیمنابع آب ا

 ،نهیزمپیش ،اهداف دامنه کاربرد ثیاز ح میآن اشاره کرد

شک دهی و تلفیق پرداخته شده. بیو پارامترها و وزن ازهاینشیپ

و  یدیکلمدخالن ذی نظرات افتیبه در ازیکار ننیدر انجام ا

را اشاره خواهم  لیست آنهست که  دانشگاه نخبگان صنعت و

شد و به تمام  هیته ایکار پرسشنامهبرای انجام این .کرد

 لیتحل شد.سال ار دانشگاه گان صنعت وو نخب یدیکلمدخالن ذی

و  مدخالنذی شده بود توسط لیمکه تک ییهاپرسشنامه جینتا

انجام  یدیمنظور استخراج نکات کلدانشگاه به ونخبگان صنعت 

 یافتیبا توجه به نظرات در یفعل یقوت و ضعف راهنما نقاط .شد

اصالح در  ای ینیگزیجا ازمندیکه ن یشد و موارد یبندجمع

 شد. هست مشخص  یفعل یراهنما

اشخاص حقوقی  مدخالندر این قسمت به لیستی که از ذی

 که اشخاص حقیقیصنعت و منتخب دانشگاه چنین نخبگان و هم

 ،رانیفرهنگستان علوم ا رأس این لیستدر  .ودشیبودند اشاره م

آب و  یهاها در رشتهدانشگاه دیاسات ،رانیا یفرهنگستان پزشک

آب  یهاآب و فاضالب و سازمان یهاشرکت ،ستیزطیمح

و شرکت  رانیمنابع آب ا تیریشرکت مد ،رویوزارت ن ی،امنطقه

 ی،درمان و آموزش پزشک بهداشتوزارت  ،آب و فاضالب یمهندس

 یهاشرکت ،استاندارد یسازمان مل ،مرتبط یقاتیمراکز تحق

در  یستیزطیمح یمردم یهاو تشکل تبطمشاور مر نیمهندس

ها آن هشده ب هیته بود که پرسشنامه یستیل جزوسطح کشور 

منابع  تیفیسوال در مورد شاخص ک 33در پرسشنامه  شد.ارسال 

 ینظرسنج های زیرزمینیهای سطحی و هم آبهم آب رانیآب ا

 یقیو اشخاص حق مدخالنذی نقطه نظرات افتیو بعد از در شد

در  شد.انجام  ازیحسب نموجود بر یفیاصالح شاخص ک یو حقوق

منابع آب که از مرور  تیفیک یهاراستا فهرست بلند شاخص نیا

موارد  یمناسب برا یهانیگزیجا ییمنظور شناسامراجعه به

ها شاخص ادها به تعدیبندگروه .اصالح بود انجام شد ازمندین

 یهاشاخص نمودن نیگزیجا ای دیجد یهاشاخص .مشخص شد

مورد  ی کیفیپارامترها تیاصالح تعداد به ماه شد.انجام  یقبل

 تلفیقو  دهیقرارگرفت و اصالح اوزان و روش وزن یبررس
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 یلیخ .انجام شد ازیبرحسب ن ی هر شاخصمنفرد برا یپارامترها

فعلی بسیار خوب تهیه شده و موارد واقعاً در شاخص  نیاز ا

شده منجر شد  امجاقدامات ان مجموعه احتیاجی به اصالح نداشت.

 رانیمنابع آب ا تیفیمحاسبه شاخص ک یراهنمانویس پیشکه 

 ستیزطیسازمان مح یبا همکار دیبانویس پیش نیا ود.بش هیته

 ودبش ارسالو نخبگان صنعت و دانشگاه  یو حقوق یقیافراد حق به

ن آو بعد از  ودبش افتیدر سینوشیپ رامونیپ یتا نظرات اصالح

این با  نیآنال یا یشکل حضورکه حاال به ودبرگزار بش یهم جلسات

که  ییبازخوردها ،ودبش یبندنظرات جمعکلیدی  مدخالنذی

 اصالحشده  هیته سینوشیمجدداً پ کهنیتا ا ودهست مشخص بش

. ودبش لیتحو ستیزطیبه سازمان مح نهاییو همراه با اسناد 

 تیفیاستاندارد ک یمطالعات بازنگر زمان با مطالعات شاخص،هم

 :انجام شده ریهم در دستور کار بوده که اقدامات ز رانیمنابع ا

ها و که سازمان مرور ادبیات فنی و الگوهای منتخب خارجی

 هیته ی لیستشمنتخب خارج یکشورها، یالمللنیب ینهادها

هر کدام از  یو برا دهیرس زیستمحیطسازمان  دییبه تا ،شده

 دییمورد تا یهاحدود استانداردها و روش ،پارامترها فهرست هانیا

 ندآیفر یقرار گرفته و مبان یمورد بررس یبردارنمونه یبرا

به  تاً یو نها شدهکردند مشخص  هیته هاکه آن ییاستانداردها

پرداخته  یمنتخب خارج یالگوها یهاوزهآم یلیتحل یبندجمع

 یمشابه داخل یو استانداردها یاسناد باالدست یدر قدم بعد .شد

مقررات و  نیتمام قوان ،گرفتهقرار یو مورد بررس یگردآور

مشخص شده راستا بودند  نیکه در ا یمل یهانامه ها و برنامهنیآئ

 یگردآور فمختل یکاربردها یبرا یمشابه داخل یو استانداردها

منابع  تیفیک فعلیاستاندارد  تحلیل .قرار گرفت یو مورد بررس

با  یاستاندارد فعل یقیتطب یانجام شده که درون بررس رانیا

منطقه به  یالمللنیب یتوسط نهادها یشنهادیپ یالگوها

عنوان مثال به .انجام شده یخارج و کشورهای منطقه یکشورها

UNEP،EPA ،WHO ی برای آلودگی زیستمحیط، استاندارد کیفی

 ،هندوستان ،اناداک ،ایو استرال ی، نیوزلندجنوبکره ،اپنآب در ژ

از جمله کشورها و  یجنوب یقایو آفر FAO ،نیو اردن چ هیترک

ها با آن یقیتطب یبررس نیبودند که ا یمنتخب خارج یهاسازمان

وجود تشابه  یاسناد باالدستبا تطابق استاندارد  یبررس شد.انجام 

نظرات  ،انجام شده یمشابه داخل یهابا استاندارد زیو تما

 رامونینخبگان صنعت و دانشگاه پ یدیکل مدخالنذی

 و پرسشنامه هیته کار با، اینشده افتیدر های فعلیاستاندارد

منتخب و نخبگان  یدیکل مدخالنذی نیارسال پرسشنامه به ا

 لیمورد تحل یافتیدر یهاپرسشنامه .صنعت و دانشگاه انجام شده

فعلی مشاهده شد. گرفته و نقاط قوت و ضعف استاندارد قرار

ان لیستی هم هیبش یو حقوق یقیافراد حق لیستی که تهیه شد از

 هین عرض کردم و پرسشنامه که تهاشاخص خدمتت یبرا بود که

در خصوص استاندارد  یال بود که به نظرسنجوس ۱6شد شامل 

که  یاقدامات . با مجموعهپرداختیم رانیمنابع آب ا یفیک یفعل

 رانیمنابع آب ا تیفیاستاندارد ک سینوشیاکنون پانجام شده هم

 ینظرات اصالح افتیدر برای آنکه پس از  دوین هستدر حال ت

منتخب صنعت و دانشگاه ارسال و نخبگان  یدیکل مدخالنذیبه 

داشت و  میخواه یدیکل مدخالنذی نیبا ا ار یجلسات ،ودشیم

 یبر رو ازیو اصالحات موردن یبندجمع یافتیدر یبازخوردها

به سازمان  ییانجام خواهد شد و همراه با اسناد نها سینوشیپ

 .سپاسگزارم زانیتوجه شما عز از .خواهد شد لیتحو ستیزطیمح

 
  خانم دکتر ناصری:

 یسع .تک تک دوستان یبرا یسالمت یآرزو با عرض سالم و

نظر من هست را که به ینکات مهم قهیدق 5که در عرض  کنمیم

و همه  هست که مطرح یزیآن چ .مهبدخدمت دوستان ارائه 

 درکه  یمسائل نیتراز مهم یکی ،هستند انشیهمکاران هم در جر

 .هست نیسرزم شیپرداخته نشده برنامه آماآن  کشور ما اتفاقاً به

نگاه  یشده ول تدویندو سه بار در واقع  نیسرزم شیبرنامه آما

که در  ییپارامترها نیتراز مهم یکی نشده. آن ای بهژهیو ییاجرا

منابع آب  تیریمد نیهم ددار تیاهم نیسرزم شیبرنامه آما

است که آب را  ارقر زیحوضه آبر که آیا ما ازهست و این کشور

ن آبراساس  دیدر واقع با هانیهمه ا ر؟گید یجابه میمنتقل کن

 نیراجع به استانداردها اول .ودبش دهید نیسرزم شیبرنامه آما

دوباره  بیدختی دکتر طالب یآقاو که در واقع مطرح شده  یسوال

هاست. شاخص نیموجود ا تیفرستادند وضع نم یامروز برا

که ارائه  طورهمینهمکاران  ،شده دهیکه کش یزحمات هرحالبه

که  یتجارب جهان . مادموضوع کار کردن نیا روی داشتند در واقع

اسم  جاهایی که هیبقو  EPAو  WHOحال در کنار هربه میدار

نگاه در واقع  کیاروپا هم  هیعنوان مثال در اتحادبه ،دبردن

 آن به ستیشده که بد ن دهیمجموعه د نیبه کل ا یسراسر

ر هبه رانیا یو استانداردها اهشاخص یراجع به بازنگر .میبپرداز

ما  یو وقت دکنیفرق م Guidelineبا که استاندارد  میدانیحال م

 کنیم، ضرورتشنهایی می و مصوبه نتدویرا در واقع  یاستاندارد
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 ودبش ییدر واقع اجرا دنادر تمام مناطق کشور بتو ست کها نیا

 ینیرزمیمنابع آب زو  یهم راجع به منابع آب سطح کهنیحاال ا

 است اگرچه ممکن .دریمورد مطالعه قرار بگ دیبا اقعدر وش اههم

که ما امکانات و  دیمثال فرض کن .میما داشته باش ییهاچالش

که  یوقت ،میدر همه جا نداشته باش ی رادستگاهآنالیز  زاتیتجه

 . ماودامکانات فراهم بش نیاشود باعث  ودشیاستاندارد مصوب م

 یدنیآب آشام شرب،در مورد استاندارد آب  ییهامقدار چالش کی

 ود.شنمی ییجاها اجرا یکه در سراسر کشور در واقع بعض میدار

 یاستاندارد مل کیباشد که اگر ما  نیا دینگاه ما با نیبنابرا

 د.اجرا داشته باش تیقابل ،منابع آب یبرا میکن فیم تعریهخوایم

 .ردیصورت بگ دیکه با ددار یخاصمنابع مالی به بودجه و  اجیاحت

 نیا یگذاراستو سی یسازمیاست که در تصم نیا گرینکته د

 دیمختلف با یها و نهادهاسازمان هرحال، بهاستانداردها

 هاو وزارتخانه یوزارت کشاورز میمثال فرض کن .دونبش نارشیدرگ

 رندیقرار بگ ستیزطیدر کنار سازمان مح دیبا رگید یهاسازمان و

در  یکپارچگاین یو  آن بخش منابع آب رویوزارت ن طورنیو هم

 یکه اگر استاندارد مل لیدل نیبه ا یل؟چه دلبه .ودبش دهیواقع د

 یدها باسازمان یتمام میو مصوب کنیم تدوین خواهیمرا ما 

چه . آنردین بپذآشدن  ییدر اجرا ان راخودش یهاتیمسئول

 ما را ینیرزمیو ز یآب سطح یهاشاخص ایآسوال شده بود که 

 یطورنیخود بنده در واقع ا دگاهیاز د ؟میبکن کیاز هم تفک دیبا

 یهاوارد آب های سطحیآب کهنیا لیدلبه ؟چرا .ستین

داشته  هاه آنبه هم ژهینگاه و دیبا .و برعکس شوندیم ینیرزمیز

 آن برای اپدید رنوظهور که من واژه نو یهاندهیدر مورد آال .میباش

 ، حتیودبش دهیپارامترها د این در واقع دم. بله بایکنیم فادهاست

مواد ده سال گذشته از نانو در .داروها یایبقاو  هاکشآفت ،سموم

 دباش ییدارو یهاستمیس است ممکن استفاده شده و حاال اریبس

کنترل  یکه برا یمواد ایشود یکه در چارچوب نانو استفاده م

مهم  یلیکه خ ودشیمنابع آب و فاضالب استفاده م یهاندهیآال

ء کنم که جزیم شنهادیرا هم به همکاران پ یمورد کیمن  .است

ها کیکروپالستیم دننیاستاندارد بب در منابع آب یفیک یپارامترها

 نیا .حضور دارند آب منابع در همه هاکیکروپالستیماین  هست و

 ی،نیرزمیز های، در آبمیداشته باش یاژهینگاه و یبررس دررا اصالً 

و بعد از  دارندحضور  هاو تاالب هااچهیدر در ی،سطح یهاآب

همه  .یدنیآب آشام و ییمواد غذا یبرا ودشیها استفاده مآن

که  یمنف اریدارد و با توجه به نقش بس تیاهم هانیا

اضافه آن  هم به ار نیا ،دارندها ها در سالمت انسانکیکروپالستیم

 یست که نهادهاا نیمهمه ا یلیمن خ یکه برا اینکته .میکن

 یطورنیا .رندیمجموعه قرار بگ نیدر کنار ا دیبا یمختلف علم

 شنهادیپ یم حتیکنیف میرا تعر یاستاندارد کینباشد که ما 

 یمختلف یهاالتیا کایجاها مثل کشور امر یکنم که حاال بعضیم

منابع آب اتفاقاً به  ن رو دارند. ما حتی راجعاشخود یاستانداردها

 یهاکه براساس مناطق مختلف و حوضه مکنیم شنهادیپ

متنوع  یهارها و پارامتشاخص میناتویم اردمان اگر ضرورت دزیآبر

در  ستمیس نیا در دیهرحال بابه یم.نیا ببهرا در آن یو مختلف

 .داریو توسعه پا نیسرزم شیدر کنار برنامه آما ،میکنار هم باش

 SDGبحث هم  آنو  کنمیاشاره م یگرینکته د کیمن به 

(Sustainable Development Goal)  که متاسفانه کشور ما هست

 یرو یمثبت اریبس جینتا دیبا 2030ما تا سال  کهنیا رغمیعل

کنار گذاشته  ددار SDG یلیدالبه .میداشته باش نامختلفم اهداف

بر سالمت انسان  رشیثأو ت آب به بخش منابع دینگاه ما با ودشیم

نکته  نیا نیبنابرا .باشد گریو مسائل د اقتصادینظر از نقطه یو حت

 یکه اگر عالقمند باشند رو مکنیاشاره م دوستانهم به  ار ژهیو

 و کنمجمع می ام ریها. فعال صحبتودبش ژهیتوجه و هاgoal نیا

 .خواهم بود ناتتدر خدم دباش یالواگر س

  
 دکتر مریدی: 

گرامی. بنده خیلی وقت با عرض سالم خدمت دوستان و همکاران 

م ویگیرم. فقط یک گزارش کار خدمت دوستان بگنمی ادوستان ر

در رابطه با موضوعات مطرح شده و گزارشاتی که برخی همکاران 

ها خدمت شما دادند. از یک سال و نیم گذشته با توجه به چالش

و مشکالتی که در رابطه با موضوعات تخلیه فاضالب به محیط 

ها و منابع آب سطحی نین شرایط کیفیت رودخانهچداشتیم و هم

و زیرزمینی به این نتیجه رسیدیم که استانداردی که تدوین شده 

یم وشکم داریم نزدیک می، االن کمدرغم نقاط قوتی که دارعلی

که ها و مشکالتی ای که بد نیست با توجه به چالشبه دوره

ها ه باشیم. مصداقای در رابطه با آن داشتبازنگری ،شناسایی شده

کنم که بعد شنونده باشیم و هایی را خدمت شما عرض میو مثال

هایی که دوستان عزیز خواهد کرد که انشااهلل یک نقشه راهنمایی

ای که با دانشگاه شیراز راهی باشد که ما بتوانیم این پروژه پژوهشی

نحو احسنت با آقای دکتر طالب بیدختی و تعریف شده به

ها را ان به نتیجه برسانیم. چند نمونه از مصادیق و مثالهمکارانش

کنم. اولینش مطالعاتی بود که ما در خدمت شما عرض می

رودخانه جاجرود انجام دادیم در رابطه با وضعیت کیفی رودخانه، 
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بندی رسیدیم که با جا به این جمع. آنشناسایی منابع آالینده

نداردهای موجود شرایط توجه به وضعیت کیفیت رودخانه و استا

ولی وقتی به  .در رودخانه، شرایط نسبتا معمول و متوسطی است

جا متوجه کنیم، سد لتیان و ماملو، آندست رجوع میمخزن پایین

ها که بعدا مورد یم که شرایط حادی هست و وضعیت آنوشمی

گیرد، شرایط مناسبی ندارد. این استفاده آب شرب تهران قرار می

ث اول بود که مطرح شد در رابطه با استاندارد که جزو موضوع بح

فرمایشات آقای دکتر تجریشی هم بود و ما در رابطه با غلظت باید 

ن اهای الزم را داشته باشیم و در استانداردمو بررسی کردهتوجه 

به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم. شاید طبق استاندارد مقدار 

رودخانه داشته باشد و مشکلی  فسفر شرایط کیفی مناسبی در

ها در مخازن تواند این آالیندهصورت تجمعی میایجاد نکند ولی به

ها باعث بندیساله با توجه به الیهدوره یکسدها در یک

هایی در رابطه با کیفیت آب شود، خصوصا در رابطه با چالش

گرایی. این یک موضوع مهم بود که در واقع در تغذیه مسئله

برخورد کردیم و این بحث به ذهن  آن ن جای مختلف باچندی

که در رابطه با بار آلودگی الزم است که بررسی بیشتری  درسمی

 داشته باشیم. 

موضوع بعدی که در فرمایشات خانم دکتر ناصری هم بود، ما 

کم نسبت به ست کماهای نوظهور داریم که الزم سری آالیندهیک

م یک یوم بگهخواداشته باشیم. نمیاین موضوعات توجه بیشتری 

تقلیدی از کشورهای پیشرفته در این زمینه داشته باشیم و 

به  ودن کنیم و تبدیل بشابالفاصله این موارد را وارد استانداردهام

یم، چه وش دچار مشکل شین در اجراایک موضوعی که ما خودم

یم از بعد پایش و چه از بعد مدیریت آن. ولی به این نتیجه رسید

کم جایگاهی هست که به این موضوعات بیشتر توجه کنیم که کم

هایی که قبال کمتر مورد ور و آالیندهههای نوظو در واقع آالینده

هایی در توجه قرارگرفته را وارد استاندارد کنیم یا حداقل توصیه

تا به مرور پله و  دموردش داشته باشیم تا مورد توجه قرار بگیر

های بعدی ها تا در بازنگریاطالعات و بررسیدر  ودجایگاهی بش

 . نکتهدآوری شده و وجود داشته باشها و اطالعات الزم جمعداده

هایی رسیدیم و چند مورد چالش آن ها بهی که در بررسیردیگ

که در  ،هم داشتیم در مواردی مثل دریاچه ارومیه و امثال آن

ن توجه شده، هرچند رابطه با استاندارد محیط پذیرنده کمتر به آ

ا برخی از باستاندارد داریم که در رابطه  ،عنوان تبصرهکه ما به

های کیفی به ما مجوز داده که اگر محیط پذیرنده، متغیر متغیر

کیفی بیش از مقدار متغیر در فاضالب بود، برخی مجوزها را برای 

ود. هایی انجام بشتخلیه داده و این موضوع هم الزم هست بازنگری

های کمتر برای صنایع بحث نیم با هزینهاتوما اگر جاهایی می

هایی در برخی موارد سری تخفیفیم و یککنفاضالب را مدیریت 

 دو دچار مخاطره نکن دزیست نزنداشته باشیم که ضربه به محیط

هایی داشته باشیم با توجه به یک سری مالحظات و تبصره ،هاآن

 درگیر بودیم. هاآن د سال بامسائل و مشکالتی که طی این چن

زیست نیست موضوع بعدی که در دستور کار سازمان محیط

ها طرح مسائل آن انجام ها و نشستولی الزم است در این بحث

 ازشود و بعدا در مورد آن بررسی شود، بحث استفاده مجدد 

این موضوع یک  است. خصوص در بخش کشاورزیفاضالب به

مانده. چون کاربری آب برای کشاورزی ست که مغفول اموضوعی 

هست، معموال باید جهاد کشاورزی استانداردها را تعیین کند و 

با پساب کشت  دنناتوکه محصوالت با چه مشخصاتی می ویدبگ

ها در واقع موارد مهمی و مورد استفاده قرار بگیرند. این دنوبش

مجدد از  در رابطه با استفاده دهست که باید مورد توجه قرار بگیر

 پساب و فاضالب. 

ها گرفته بحث تاالبموردتوجه قراربحث دیگری که کمتر 

سری ها شاید الزم باشد بر روی یکست. در رابطه با تاالبا

جا برای های کیفی حساسیت بیشتری نشان دهیم و آنمتغیر

، چون ودبرخی متغیرهای کیفی آستانه کمتری درنظر گرفته بش

آلودگی توجه داشته باشیم تا  به بحث باردر تاالب باید بیشتر 

این طرح پژوهشی  اید درای از این علل و عوامل بغلظت. مجموعه

 . درنظر گرفته شودو گزارش دانشگاه شیراز 

 
  مهندس فتحی:

عرض سالم و احترام دارم خدمت همه دوستان و همکاران و 

شما  ازمتشکرم  یلیخ .که در جلسه حضور دارند یمحترم دیاسات

و  نیدر بحث قوان .جلسه نیا یبرگزار یبرا دیدیکه زحمت کش

عادالنه آب با صراحت  عیقانون توز 46مقررات به استناد ماده 

از  یریجلوگ تیآب ممنوع است و مسئول یاعالم کرده آلودگ

است و  ستیزطیعهده سازمان حفاظت محآب بر یآلودگ

از  یرینامه جلوگنییماده با عنوان آ نیاساس همبر یانامهنییآ

 نیدر ا .دهیرس رانیمحترم وز ئتیه بیآب به تصو یآلودگ

و  یسازمان نسبت به بررساشاره دارد که  3نامه در ماده نییآ

 5و  4و در ماده  داقدام بکن دیبا رانیا یهاآب تیفیک ییشناسا

 یاستانداردها نیبه تدو ،نامه اشاره شده به صراحتنییآ نیا

و مقررات مرتبط با  نیآب و در واقع ذکر قوان یمربوط به آلودگ



  

 

 
 

  

 
 1401، تابستان 2ال هفتم، شماره س                                                 77                                         نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب      

دادند که  یکه دکتر هاشم یحاتیبا توجه به توض ،استانداردها نیا

 کی .میعمل کردچه صورت و استاندارد به ما در ارتباط با شاخص

 نیا نیتدو یکه ما برا زانیخدمت عز دارم یکوتاه یلیخ حیتوض

اطالعات  یتمام یآورجمع قعدر وا .میاقدام کرد تیفیشاخص و ک

و  رویکه در کشور وجود داشت در مجموعه وزارت ن یآب تیفیک

انجام شده  ستیزطیکه در سازمان حفاظت مح ییهاشیهم پا

 یآوربانک اطالعات ما جمع کیصورت اطالعات را به نیبود و ا

دکتر  یکه آقا یها و ساختارن روشادر مرحله بعد با هم .میکرد

آب  تیفیک یهارا ارائه کردند ما شاخص شانحاتیتوض یشمها

 یاز آلودگ یرینامه جلوگنآیی 5و به استناد ماده  میداد شنهادیرا پ

منابع آب  یبندطبقه کنندیاعالم م که 6 ماده خصوصبه آب و

توسط  سیبا یساحل یهابآو  هااچهیو در ینیرزمیو ز یسطح

و  هیها تهدستگاه هیبق یبا همکار ستیزطیمح اظتسازمان حف

 نیا یمبناکه بر میدیها رسشاخص نیبه ا ،دیایبه اجرا در ب

در محل منبع بعد از انجام  امنابع آب ر میناتویها ما مشاخص

 نیا یو بر مبنا میبکن یبندو سنجش طبقه یبردارنمونه

 ریدر مسرا منابع آب  تیفیک یبندپهنه میناتویم یبندطبقه

 ایخالصه نیا .میهها انجام بددر محدوده آبخوان ایها و رودخانه

و همکارانشان  بیدختیدکتر  یکه انجام شده و اقاچه از آنبود 

 نیمجدد ا بیروز کردن و تصوبه یبرا کشندیزحمت م ددارن

استاندارد  کهنیخاطر ابه .بآ تیفیک یهااستاندارد و شاخص

 نیدر ا ،شد رانیوز ئتیو مصوبه ه نیکه تدو یآب تیفیک

صورت مدت دو سال به یبرا سینوشیپ نیاستاندارد آمده که ا

اجرا خواهد شد و بعد از دو سال با توجه به مسائل و  یشیآزما

داشت نسبت به  میکه احتماالً در اجرا ما خواه یمشکالت و نکات

چه حاضر ما هر آندر حال .میکنیاستانداردها اقدام م نیا یبازنگر

استانداردها هم در حوزه سازمان حفاظت  نیا یجراکه از بازخورد ا

 یصورت فصلبه ار ییهاشیما که پا یو ادارات استان ستیزطیمح

صورت پراکنده و به دهندیها و منابع آب انجام مرودخانه یبر رو

به اضافه همه  ،حال انجام استها درشیپا ینیرزمیز یهاآب یرو

 استاندارد نکات نیاستفاده از اچه که کارشناسان و خبرگان در آن

از  یعنوان بخشبه میکرد یآوررا جمع  دداشتن ییشنهادهایپو 

دکتر و همکارانشان  یآقا اریاستاندارد در اخت نیا ییاطالعات اجرا

کردند را به  هیدوستان تهکه را  ییهاپرسشنامه .میدادقرار

ها را پاسخ کهنیو بعد از ا مینظر ارسال کردکارشناسان صاحب

 ینسخه بازنگر هیت به تهما بتوانند نسب دیکردند اسات افتیدر

 .ودکار انجام بشنیا یسال جار انیتا پا میدواریام .شده اقدام کنند

 نیما هم متوجه ا .نوظهور شد یهاندهیآال یرو یااشاره کی

مختلف  ییایمیش یهاندهیهر سال آال عتاً یکه طب میموضوع هست

ما  رندهیبه منابع پذ یکشاورز  ایو  یصنعت یهاتیفعال قیاز طر

اما ما در حوزه  د.، طبیعتا باید مورد توجه قرار بگیرودشیوارد م

 های نوظهورزیست روی این آالیندهسازمان حفاظت محیط

ها نیفاضالب ا هیتخل یدر استانداردها دیاست که با نیا مانتصور

 ستیزطیکه سازمان حفاظت مح یزیچرا که آن چ .شوند دهید

 یهافاضالب یخروج دکنیو مقررات عمل م نیبراساس قوان

قرار  شیمورد پا و هدشوارد  رندهیکه به منابع پذاست شده  هیتصف

اساس استاندارد باالتر از حد استاندارد چه که برو هر آن دریگیم

های . بنابراین آالیندهشودیقلمداد م یعنوان آلودگبه دریقرار بگ

 ینیبشیفاضالب پ قیدر چارچوب استاندارد تحقنوظهور را باید 

 یبازنگر یسازمان برا ی کهیهابرنامهدر که  میهست دواریو ام میکن

اگر  .میاستفاده بکن دیاز نظرات اسات میبتوان داستانداردها دار نیا

 است هم ممکن رانیدر ا کنندیتصور مرا  یو پارامترها هااخصش

 نشده و دهید در استانداردها حالباشد که تا به ییهاندهیجزو آال

به ما  ردیموردتوجه قرار بگ بازنگری شده تواند در نسخهمی

ال انجام است حکه در یازنگربدر  میکنند که بتوان یرساناطالع

 .. من عرض خاص دیگری ندارممیمورد استفاده قرار بده

 

  :دکتر هاشمی

 که دینوپد یهاندهیالآدر مورد  .سالم خدمت دوستانعرض 

قرار ندارند  شیروزانه پا یهابرنامه مدهآدر استانداردها  فشانیتعر

 .ستیشناخته شده ن طیها در محنآو اثرات و سرنوشت 

 چی. هادمپروژه را انجام د ۸ها خود من کیپالستکرویدرخصوص م

آن وجود ندارد و  لیو تحل زیآنال ،یبردارنمونه یبرا یاستاندارد

شناخته شده  یدرستبه ستیزطیانسان و مح یها رونآاثر  یحت

ها نیدر مورد اثرات ا یاظهار نگران WHOدر گزارش  رایاخ .ستین

ها در نیا یدر مورد اثرات منف یکرده واظهار کرده بود شواهد

اگر قرار باشد در استاندارد بگنجد و  .میندار اریحاضر در اختحال

توجه داشته  دیبا میاضافه کن میکه بخواه یاو ماده ندهیالآحاال هر 

و سنجش  یبردارنمونه یهان ماده روشآ یکه در ابتدا برا میباش

را  جین نتاآ لیتحل تیو قابل میبکن نییتع میو حدود مجاز را بتوان

شده مورد  هیها توصکیپالستکرویمثل م ی. مواردمیشداشته با

 اطالعات فراهم بشوند. نیکه ا یتا زمان رندیسنجش قرار بگ

 

 : دکتر کریمی جشنی

سوال  نیبه ا کهنیااز قبل  .دارم خدمت همه حضار محترم سالم

 .کنم یو روشنگر رمیوقت را بگ یاهیدوست دارم چند ثان میبپرداز

 فاضالب هیکه مطرح شد به استاندارد و ضوابط تخل یموارد یبرخ

 میتفاوت قائل شو دیشود. ما بایمربوط م های پذیرندهبه محیط
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، شاخص های پذیرندهبه محیط فاضالب هیاستاندارد تخل نیب

. این سه مبحث جداگانه است. آب تیفیک داردآب و استان یفیک

مطرح  بندی کیفیت آب هست کهشاخص کیفی در حقیقت طبقه

کند این آب سالم هست؟ خوب هست؟ کیفیتش چطور هست می

مناسب بودن آب  ،آب تیفیاستاندارد ک و در چه سطحی است؟

که دوستان  یکند. مواردیم یمتفاوت بررس یهایکاربر یرا برا

های به محیط فاضالب هیکنند در خصوص استاندارد تخلیمطرح م

ای است و استاندارد که آن خودش بحث جداگانه است پذیرنده

خاطر حاال به ای دارد که در یک مقطعی هم بازنگری شده.جداگانه

 لیتکم یمجدداً بازنگر میدواریکه بوده و ابالغ نشده و ام یمسائل

تفاوت قائل  خواستمیکه م لبمط نی. اودن هم ابالغ بشآه و دش

 یکه ربط ودریسمت م نیبه ا دسواالت دار یسرکیچون  میشو

 ینوظهور آقا یهاندهیدر خصوص آال .به شاخص استاندارد ندارد

 نیکه در ا یاز مشکالت اساس یکی .فرمودند حیتوض یدکتر هاشم

 .نوظهور است یهاندهیآال نیا یریگاست بحث اندازه نهیزم

عنوان مثال به ینوظهور یهاندهیمثال آال میما کرد که ییهایبررس

 ،هاکیپالستکرویم ای یهورمون یها و داروهاکیوتیبیآنت

و  سخت یلیخ نیست یا هاها در سطح استانآن یریگاندازه

را وارد  توانیم آنراحتی نمیو چیزی هست که بهاست  قیمتگران

مسئله  نیکه ا دیتوجه کن دیبا دیشا شاخص و استاندارد کنیم.

استفاده از خصوص اما در ودشیشدن دچار مشکل م ییاجرا

که ما با کمبود آب  ییدر جاها یکشاورز یهاتیفاضالب در فعال

وجود دارد که  یصنعت ای یتیو مراکز جمع میمواجه هست

 یمناسب برا حدرا به فاضالب باید خانه هیتصف ،خانه دارندهیتصف

 های زیرزمینیهای سطحی چه آبچه آب ستیزطیبه مح هیتخل

ما فاضالب را صرفا  نیبنابرا .رساندب یاستفاده در کشاورز ایو 

 یهاخاطر ضررو به میکنینم هیتصف یخاطر کشاورزبه

که  یم. حاال آبیدهیانجام م یو بهداشت عموم یستیزطیمح

و صنعت  یکشاورز یبرا میناتویم میزیکه دور برنیا یجاهست به

 . میاستفاده کن

 مهندس فتحی:

را عرض کنم در ارتباط با شاخص  یکوتاه حیتوض کی خواستمیم

هست  نیا دما دار یبرا یکه به لحاظ قانون یآب و کاربرد تیفیک

 ایآب آلوده است  نیکه ا دیگویآب به ما نم تیفیکه شاخص ک

 یفیآب در چه محدوده ک نیکه ا کنندیم یبندبلکه طبقه ،نه

 ایمتوسط  ایبده  یلیخ ایخوبه  یلیدر محدوده خ .قرار گرفته

آب آلوده است.  نیا دیگوینسبتا بد. اما استاندارد م اینسبتا خوب 

چقدر  ایاستاندارد است  حدودچقدر باالتر از  ییدر چه پارامترها

 .پارامترها باالتر از حدود استاندارد هستنداز تا  در واقع چند

 چهنقرار گرفته و آ ایآب شما در چه رده ویدگیاستاندارد به ما نم

 میناتویم .نه ایآب آلوده است  نیا دیگویاست به ما نمدر شاخص 

، نه ایکه آب چقدر آلوده است  میو گمان داشته باش میحدس بزن

گفت آب آلوده  توانیصورت مستند در بحث شاخص نمبه اما

 یزیربرنامه تایآب نها یبندهدفمان در ارتباط با طبقه نه. ایاست 

 یاستاندارد در واقع بررس ؛آب است بعمنا تیفیک یمنظور ارتقابه

حذف  ایکاهش  ی،ریشگیپ ی،ریمنظور جلوگبه دهدیکه انجام م

 ها است.یو مقابله با آلودگ

  خانم دکتر ناصری:

 راجع به یحاتیتوض و دهیپرسزاده دو تا سوال آقای دکتر حکمت

 نیبود که فلزات سنگ نیشان ااز سواالت یکی قتشیحق .دادند آن

را  نیا ؟اصالً سنجش شده هاکیپالستمیکرو منابع آب و در

از حدد  م که من خودم به شخصهویبگ زیخدمت شما دوستان عز

و  مکار کرد سال پیش در استان خراسان جنوبی روی کروم 30

 مهندس یآقا د.دار امشکل ر نیا ینیرزمیکه منابع آب ز دمید

 هیو بق کینآرس یرو ریاخ یهاکه در سال دانندیهم م واقفی

ی عیصورت طببه شتریهم کار شده و عمدتاً هم ب نیفلزات سنگ

 .وارد شده باشد یصنعت یهاستمیکه از س ستین یطورنیا .است

 یهاآب میکه در خاک دار یخود معادن ار ینقش اصل شتریب

نقش  نیفلزات سنگ نیبنابرا آلوده شدند. بیترت نیبه ا ینیرزمیز

در رابطه با  .بیاید استاندارد در دیحتما با د ورا دار یاصل

است که با  لیدل نیکردم به ا شنهادیکه من پ هامیکروپالستیک

آب  تیفیخود ک یکه نه فقط رو یمنف اریتوجه به عوارض بس

 نیکه از ا یکسانو جا هستند که آن ییهایماهبلکه آبزیان و  ددار

د ها واریککروپالستیم نیهم کنندیاستفاده م رنددا ییمواد غذا

من  نیبنابرا .آب شرب شود وارد منابع دناتویم ود.شیم بدنشان

    .میداشته باش یاژهینگاه و ار نیکه ا کنمیم شنهادیچنان پهم

  مهندس واقفی

منابع  تیریدر سازمان مد. کاش همکاران میبسم اهلل الرحمن الرح

خصوص در مورد به یادیز یلیآب حضور داشتند چون بحث خ

 بهاعالم کردند  یانامه ینظرات خودشان را ط د واستاندارد داشتن

 بحث .یا نه و دهیرس ییجابه دانمی نمیول استاندارد، سازمان
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 یبندبا طبقه شتریهم که ب ایدن گرید یکه در کشورها ستا جانیا

شود که این می ذکر یفیک یبندو در طبقه میمواجه هست یفیک

دست ها بهکه از شاخص)مشخصات که االن وجود دارد  آب با این

ا مو ضمناً  ردیگیکجا قرار م یفیک یبنددر طبقه (البته دیآیم

 اگر لعنوان مثابه .میآب استفاده کن نیاز ا میناتویکجا م

 ازین هیتصف یهاستمیچه س میشرب استفاده بکن یبرا میخواست

 تیفیاستاندارد ک در کرد.بشود این را به آب شرب تبدیل که  ددار

 داستاندار تهیه شده بود برایخصوص بحث آب شرب به یکه برا

که  . البته مابود رانهیاز موارد سختگ یلیمنابع آب خ تیفیک

ین آبی با نچ منابع آب تیریسازمان مد که میوشیخوشحال م

ما  .گذاردآب و فاضالب ب یهاشرکت اریدر اخت یمشخصات یننچ

و  میکن هیآب را تصف نیا میتوانیکم م اریبس اریبس یهانهیبا هز

در  جاها چنین آبیکه اکثر یصورت در .یمهمردم قرار بد اریدر اخت

به  یانهیکه با هز میو ما مجبور هست ردیگیما قرار نم اریاخت

 در جایی خصوصبه .میبده جامکار را اناین ترو گزاف شتریمراتب ب

استفاده  باید شرفتهیپ یهاستمیاز س میمواجه هست شورکه با آب 

مواجه  هم نیکه با مشکالت فلزات سنگییجا در و مثال یمکن

استاندارد  شود به استاندارد لیتبد نیاگر ا نیهم یبرا .است

 یتیفیک نینبا چ ی آبحال اگر در منبع آبهراالجراست و بهالزم

 دورود بکن دتوان یکشور م ییقضا ستمیوجود داشته باشه قاعدتاً س

 تیفیک یبندطبقه بحث اما .را جریمه و یا مواخذه کندو افراد 

پردازم و از بنابراین من خیلی به استاندارد نمی .متفاوت است

 تیریمدانشااهلل همکاران ما درسازمان  .شوماستاندارد خارج می

به  گردممی. برخواهند پرداخت هیقض نیبه ا شتریمنابع آب ب

 دهیکش زیادیشد و زحمت  هیکه ته یآب یفیشاخص ک ،شاخص

 ودهم استفاده بش یالمللنیب یهاشده از شاخص یشد که سع

ها شاخص نیدوره ا کی کهنیکه االن با توجه به ا دیرسینظرم مبه

به  ازین ،ها استفاده شدهشیدر پاو مورد استفاده قرار گرفته 

 یاشارات هایشانالبته آقای دکتر هاشمی در صحبت .دارد یبازنگر

. ۹۹در سال ش موارد ،شده یبازنگر نیا کهنیبر ا ید مبندنکر

هم اعالم  رازیدانشگاه ش انهمکار یحت .از آن ندارم یمن اطالع

 انیدر جر نظرسنجی کردند که بنده ،طرح کی یکردند که در ط

 د.انجام شده باش یبازنگر نیا دوارمیهرحال امبه یول مستین نیا

در خصوص  ،بخش داشت دوشاخص  نیا نمادیکه مییتا جا

 دجدا باش دیواقعا هم با .یسطح یهاآب و ینیرزمیز یهاآب

 ینیرزمیز یهاپارامترها در آب یسر یک کهنیخاطر ابه

منابع آب  ی درلیخ CODو  BODمثالً شاخص  .ندارد تیموضوع

، DOشاخص اما در منابع آب سطحی  .موردی ندارد ینیرزمیز

 اریبس یهاشاخص  CODو BOD یهاورت و شاخصدشاخص ک

 ییهاشاخص ینیرزمیدر منابع آب ز. هستند یرگذاریثأمهم و ت

 یبعض ،مطرح کردندها و یا فلزات سنگینی که خانم دکتر یونمثل 

نظر من ذکر شده به ی سمیهاشاخص انعنوکه به یاز موارد

مثل آهن و  ،سمی بیاید عنوان شاخصبه دندار ورتیضر یلیخ

قرار  یعموم یهاهم در همان شاخص ار هانیا ودشیم .منگنز

خص اش یکآب و فاضالب  یهاالبته ما در مجموعه شرکت .داد

 شتریب WHO بود برگرفته از ییرا که شاخص کانادا یگرید

 است که خود آن  DWQIکه تحت عنوان شاخص میکرد دهاستفا

 و است تیمقبولبحث  AWQI ود.شیم میبه دو بخش تقس

HWQI بخش  یبرا شتریها را بشاخص نیا .هست یسالمت یمبنا

بخش کاربرد  نیا در یلیخ کهنیخاطر ابه ،دمیآب شرب پسند

دست که به ییهاو عدد و رقم میکه ما دار یبا آمار و اطالعات د.دار

 ییما را راهنما شتریبو  دکاربرد دار شتریکه ب ددهین مانش میدآور

آب و هم  منابع هم در ،میروبرو هست یتیکه با چه وضع دکنیم

 یهاشبکه اریو در اخت شده هیصفکه ت در منابعی که قرار است

اشاره به بخش اول صحبت  م یکگردیبرم د.ریآب قرار بگ عیتوز

 های پذیرندهبه آب هافاضالب هیاستاندارد در مورد تخل .کنمیم

که البته  ،دباش دیمهم هستند و حتماً با اریدارد و بس تیاهم اریبس

 تیفیدر مورد ک یول د.دار یبه بازنگر ازیکه ن دیآینظر مهم بهنیا

 یلیخ نظر منبه میکنیصحبت م میدار یکلقتی منابع آب و

بود در  یسوال راگ کلمه استاندارد ضرورتی ندارد. استفاده از

 م. خدمت

  خانم دکتر ناصری:

 و هاتاالب ی،نیرزمیو ز یسطح یهااز آب ریبه غمنابع آب در 

 نیو خواهشم ا ردینظر قرار بگمد ژهیصورت وبه دیها بااچهیدر

 یایدر دیما با .میفارس را فراموش نکن جیخل وخزر  یایاست که در

چرا چون مجبور  ،مینیفارس را جزو منابع خودمان بب جیخزر و خل

خزر  یایخصوص درکه به میکن یاستفاده و سع هاآن از میوشیم

 ،شیسال پ نیچند میداشت قبال کهچنان با همان برنامه هم را

 قرار ندهیم. کشورها  هیبق اریو در اخت میحفاظت کن

 : دکتر تجریشی

گردد به یک قسمت برمی .قسمت هست دوسوال این ببینید 

های مختلف را در بازهخواهم آنرودخانه دارم و میکه من یک این
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آن  چه صورت است،بندی کنم که ببینم وضعیت آن بهطبقه

 دکنیبه من کمک مسیستمی که آقای دکتر هاشمی اشاره کردند 

خاص خودش  هایییکند و توانا یم رییچگونه تغ بفهمم این بازه

 وقت هست من کهایی هم دارد. یا ضعفمطمئن د.رو دار

 .خواهد پسابش را وارد رودخانه بکندکه می دارم یاکارخانه

 کد. یتواند وارد رودخانه بکنیم یتیفینم با چه کابدخواهم می

خواهم سودمند می یهااستفاده یبرا وقت هست من آب را

داشته  یتیفیک آب باید چه نینم اام بدهخوا یم .کنمبرداشت 

در شرکت آب و فاضالب اشاره کردند،  طور که عزیزاند. همانباش

جنبه قانون هست،  ر، استاندارد دیگودشوقتی استاندارد می

کنم من فکر می نیابراپیگیری حقوقی و جریمه و عوارض دارد. بن

است که از اوقات  یبعض .شد ها با هم مخلوطاین هاارائه در

 نمیم ببهخوا یمثال م یعنی .مهانجام بد یلیتحلخواهم می

ی علتش چاست شکل  نیکه به ا انیسد لت یندگیآال تیوضع

 یچه اقداماتها بای باعث شدند؟ و هر کدام از اینعواملچه  است؟

  کنند؟ دایکاهش پ زانیچه م توانندیم

 

 : دکتر کریمی جشنی

به  دگردینظر من برمبه هرابی کردندظسوالی که آقای دکتر 

 درستی مطرح شدبه .یشده در کشاورز هیاستفاده از پساب تصف

ای که در استاندارد تخلیه های پذیرندهما محیط حاضردر حال

های زیرزمینی و فاضالب داریم سه محیط پذیرنده کشاورزی، آب

ها ی بین فعالیتکشاورز های سطحی را تعریف کردیم. در بحثآب

هایی که با فاضالب در تماس تفکیک نکردیم. در برخی از سبزی

ها ها یا پارکیا آبیاری برای چمن دنوشام خورده میهستند یا خ

درختان میوه  ودشقاعدتا حساسیت بیشتر هست. مرحله دوم می

های زراعی و مرحله سوم مثال درختان غیرمثمر و سایر فعالیت

در خیلی از کشورها  خارج از شهر که در دسترس عموم قرار ندارند.

اند. در بندی شدهتقسیمبخش هم  5های کشاورزی به این فعالیت

بازنگری ده سال پیش به سه دسته تقسیم شد که بشود به 

گری انشااهلل اگر آن بازن .های مطرح شده رسیدگی کردنگرانی

گیرد بهتر خواهد شد و مشکالت تکمیل بشود و در اختیار قرار

 شود.برطرف می

 

  خانم دکتر ناصری:

 یلیخ یدستگاه زیآنال یهاستمیسها در رابطه با میکروپالستیک

 یهاتیک یرو میاز سال گذشته اتفاقاً دار ام .است متیگران ق

 متیهم با ق وکمتر  یبا انرژ میکه بتوان میکنیم ی کارخاص

 میهم در خدمت دوستان هست ایپروژه یک .یمهانجام بد یکمتر

 میکنیم عیخانه فاضالب سهیتصف درکه  شودیم ییاجرا دکه دار

 دداشته باش دناتویرا م نهیهز نیکه کمتر یروش کیبا 

 هاکیپالستمیکرو ها را بتوانیم خارج کنیم.کیکروپالستیم

 که میکنیم یما سع .دارند یمختلف یزهایساو  مختلف یهانهیزم

 ار هانیانه یهزکم یلیروش خ کیو با  میکار بکن هانیاهمه  روی

 .میحذف کن

 

  :دکتر تجریشی

در خصوص هوا قانون  .بحث کیفیت هست یکی از موضوعات مهم

وزارت  ددار رسد االن قانون آب رانظر میبه .هوای پاک را داریم

 نیاز مهمتر یکی د ولی به لحاظ کیفیت آبکنی میبازنگر روین

ود و تکرار بش هانشست دارم این انتظار هست. من ما یهاچالش

 میکه دارچه آن تیاز وضع یعملکرد یابیارز کیداشتم  انتظار

یمان استانداردها آیا است؟ مطلوب میچه که دارآنآیا  .بشود

 گرانیو بعد د ؟میبرخورد کرد هاییبا چه چالش کند؟کفایت می

 یجنابعال دارم که خواهشی ؟ردندچالش چگونه برخورد ک نیبا ا

 تیوضع ی ازشناسبیآس و یابیارز کی .دیهادامه بد ار نیا دیبتوان

 .میکن یبندجمع را متفاوت دوستان یهانگاه .دیموجود داشته باش

انشااهلل  هست دیضوابط جد وکه االن استاندارد  یزیبعد آن چ

 یجنابعال زا .دشوکشور  ندهیسال آ ۱0و اساس حداقل  هیبتواند پا

 این جلسه را برگزارکردند دندیکه زحمت کش یزانیتمام عزو 

 دارم.تشکر کمال را 

 
  :دکتر هاشمی

به زودی به انجام شاخص  تدوین بازنگری ریمس نیا دوارمیام

دوستان اگر سوالی دارند می توانند از طریق ایمیل مطرح  .برسد

 بفرمایند.

  

  دکتر مریدی:

هایی بود که باید وجود توصیه  بودند دهیپرس عزیزمانکه  یسوال

 دنید کپارچهیدر ارتباط با که من یادداشت کردم  دداشته باش

آب و  تیفیاستاندارد شاخص ک ،استاندارد و فاضالب هیتخل بحث

کامال صحیح است که نکات مهمی  منابع آب تیفیشاخص ک

خدمت شما عرض کنم، را  هستند باید دیده شوند. دو موضوع

اندازیش یکی بحث تاالر گفتگویی هست که ما انشاءاهلل راه
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کنیم و من از شما خواهش میکنم از طریق شما آقای دکتر می

رسانی بین همکاران و دوستانی که در الب بیدختی این اطالعط

این نشست بودند و احیانا عزیزانی که ما را همراهی نکردند ولی 

 .فرستممن خدمت شما می اموضوع هستند آدرسش ر ندلسوز ای

تاالر آماده هست و خیلی از این نکاتی که امروز دوستان گفتند را 

نیم حداکثر استفاده را ببریم. اا بتوجا به اشتراک بگذارند تا مآن

های کشور را ای هست که ما تمام پایشموضوع دوم هم سامانه

بندی هایی که در واقع طبقهکنیم و بخشدر آن گردآوری می

 توانیم با دوستان به اشتراک بگذاریم.نداشته باشد را می

  

  مهندس فتحی:

 هیتخل بحث دنید کپارچهیارتباط با  در بودند دهیکه پرس یسوال

آب و شاخص  تیفیاستاندارد شاخص ک ،استاندارد و فاضالب

 نیاز ا یسواالت میدواریام .کامال صحیح است منابع آب تیفیک

بتوانیم به اتفاق جنابعالی و سایر اساتید  را شوندکه مطرح می لیقب

و  بتوانیم آماده کنیم مریانجام دا ای که در حالدر بازنگری نسخه

را به صورت مصوبه  هانیا همهما  یعمر دولت فعل انیتا قبل از پا

زنده  یددیکه کش یممنون از زحمات یلیخ میکنیاجرا ابالغ م یبرا

 .دیباش

 

 : مهندس واقفی

فرصت گفتگو  من هم تشکر میکنم از جنابعالی و همکارانتان که

ن عرض اخدمتتی بندعنوان جمعو به دیرا فراهم کرد در این تاالر

آب و فاضالب و  یهاکه در شرکت ییهایشکنم که در مجموع پا

 یادیحجم اطالعات ز ،انجام شده ایمنطقهآب  یهاسازمان

 دوجود داشته باش آن اطالعات امکان نیهستند که با توجه به ا

 فیتعر یشتریبا دقت بشود د تعریف میکه دار ییهاکه شاخص

 زانیعز هینون از شما و بقمم .کند جادیا ار یکمتر یو خطا ودبش

 .که در جلسه حضور داشتند

 

 : دکتر کریمی جشنی 

نشست  نیکه در ا یزانیکنم از همه عزیتشکر م دیخسته نباش

است  یدارم اگر از بزرگواران کس یکردند و من خواهش دایحضور پ

تعداد  نامه مارا دریافت نکرده ما چون بهو دعوت که پرسشنامه

ی دریافت نکرده و عالقه دارد که اگر کس ،میفرستاد یادیز اریبس

کنیم و هنوز چیزی نقطه نظراتش را به ما بگوید ما استقبال می

تماس  یا آقای دکتر بیدختی با من کنمخواهش می .بسته نشده

ما پرسشنامه و فایل استاندارد کیفیت موجود را با  .شودگرفته 

 ون و خدا نگهدار شما.کنیم. خیلی ممنایمیل خدمتشان ارسال می




