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 چكيده 
 هادينــــــهن آب کيفيت پايش هایآزمايشگاه در را روتيني آناليز هایروش آب، استانداردهای جداول به تكيـــــه

ــار در را جداول در شده قيد هایآالينده خصوص در دقيقي اطالعات گرچه که کرده ـــ  كلش به اما دهتدمي قرار ما اختيـ

 اند،شده ـزنيـ متنوع گذشتــه دهه سه طي در که آب منابــع متنوع تهديدهای روی بر را ما چشــم خطرناکي و بارتاسف

ــت، نيز وارداتي البته که آب، هایآالينده پايش روش اين به کردن اکتفا طرفي، از. بندندمي  اوگانن ماندن عقب هس

 تهديداتد تواناين روند مي نتيجه، در. است داشته همراه به متخصص نيـــروی و تجهيزات،تئوری لحاظ از را آزمايشگاهي

 و سريع حيح،ص پايش زمينه در روز هایپيشرفت کردن لحاظ با که حالي در. متوجه مصرف کنندگان آب کند را بهداشـتي

 کارآمد تحولي تيبراح بينانهگذاری بومي و واقعاز طريق سياست توانمي کشور، روز تخصصي پتانسـيل و آبي منابع دقيق

 .کرد عملياتي کشور در کوتاه زماني در را آبي منابع شيميائي و زيستي هایآالينده پايش فرآيند در

 

 گذاری بومياستانداردی، سياست فرا پايش معدني، هایآالينده آلي، هایآالينده ها:واژهکليد 

    

  مقدمه -1

 هانآ گيریاندازه برای نيـز استانداردی و دقيق هایروش و شده شناسائي آب منابع در رایج معدني هایآالینــده عمده گرچه

ــده برای شرایط است، شده معرفي ـــ ــي هایآالینـ ــ  به. است متفاوت کامال آلـ  نعتي،ص محصوالت در که آلي ترکيبات زیاد تنوع دليـ

 در اوتمتف کامال هایســامتمان با آلي مواد شــود،مي گرفته بكار هامكم  و افزودني مواد پزشــكي، بهداشــتي،-آرایشــي کشــاورزی،

ــتفاده. اندیافته راه مردم روزمره زندگي ــموم قالب در ترکيبات این مكرر و مداوم اس ــاورزی، س ــا،ي، هایرنگ کش  الياف و مواد نس

 ســيلي،ف هایســومت هایافزودني شــوینده، و کنندهپاک مواد آرایشــي، مواد الســتيكي، و پالســتيكي لوازم ها،حالل چســب، پليمری،

 نكته. (1) نندک پيدا راه طبيعت به مختلف هایشك  در آلي مختلف ترکيبات از سيلي تا شده باعث امثالهم و داروها غذائي، هایمكم 

ــت این مهمتر ــایر دلي  به ترکيبات این که اس ــيميائي فرآیندهای س ــ تغيير آیدمي پيش هاآن برای عم  محيط در که ش  و داده ك ش

 عبارات. (2) شــوند شــناســائي قيمت، گران و مختلف تحقيقات در باید که آورندمي بو،ود را آلي ناشــنامته عمدتا و ،دید ترکيبات

(micropollutants)  و (xenobiotic substances) اندهیافت راه زیست محيــط علمي ادبيات به هایيپدیده چنين توصيف برای واقع در. 
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 به زنده، ،ودمو فعال دســتگاه به ورود از پس ترکيبات این که اســت این آلي ترکيبات مصــو  در دیگر مهم بســيار نكته

 فعاليت فنلي هایآالینده که شده مشخص مثال عنوان به. کنندمي امتــالل ایجاد هاسلول بيولوژیک هایفعاليت در ایيپيچيده هایشك 

 .(3) زنندمي رقم ،نين در را ،نسي و هوشي امتالالت و داشته هورموني شبه

 مهمي بخش امروزه و گرفت قرار دانشمندان تو،ه مورد ميــالدی 07 دهه از آبي منابع آلي هایآالینده تهدیدهای و مطرات

ـــران، در که حالي در. شودمي هاآن با مقابله هایروش و هاآالینده نوع این شناسائي صـرف تحقيقات از ــــ  آزمایشگاههای مسئولين ایـ

 كارآش غفلت سبب که هستند آب هایاستاندرد ،داول در شده قيد هایآالینده سنجش ا،رای مشغول چنانهم آب هایآالینده پایش

ـــــه. (4) گرددمي بارزیان و مختلف هایآالینده نوع این از آنان ـــــن نگاه محدود به تو،ه با که است این بدتر نكتـ  این کار حوزه داشتـ

 در آب هاهآالیند پایش نوین هایروش و ابزار دســتگاهها، در بنيادی تحول هيچ شــده، تعيين پيش از کاری ميادین به آزمایشــگاه

 .است دهش مراکز این هایآزمایشگاه تكنيكي و عملي علمي، ماندگي عقب سبب این و نگرفته صورت فاضالب و آب هایشرکت

 

 هاحلراه – 2
 

 گذاری بوميتغييــر بينش و سياست 

ـــرو وزارت مسئولين دیدگاه در بنيادی تحول که داده نشان گذشـته سـال 11 تحقيقاتبا  ــــ  فاضالب و آب هایشرکت و نيـ

 در "فرااستانداردی" حساسيت و هوشيــاری یک ایجاد اساس این بر. گيــرد صورت باید آب بهــــداشت استاندارهای مقوله در کشور

 نشان متعدد تحقيقات که است این استاندارد، فرا از منظور. شودمي احساس فوری طور به فاضالب و آب هایشـرکت آزمایشـگاههای

ــتانداردهای ،داول به کردن اکتفا دیگر آبي، منابع به آلي مختلف مواد یافتن راه امكان با که داده ــ در عموما که آب اس  ورهایکش

 را آب عيواق هایآالینده به ما دید افق کردن محــدود ،ز معنایي هستند، ایران بومزیست هایواقعيت از دور و اندشده تهيــــه پيشرفته

 معنای تواندب که آزمایشگاهها این کارشناسان و مسئولين برای نظری کارگاههای برگزاری با ابتــداء موضــوع این. داشت نخواهد پي در

بينانه و بدور با درک واقع .شد مواهد عملي کند، منتق  آنها به را کارهاراه و استانداردها ،داول تهدیدات، آلي، هایآالینده از امروزی

ریزی کرد تا در کنار روال مو،ود پاالیش تهدیدات منابع آبي، ارزیابي در مح  توان ،لسات تخصصي را برنامه از اغراق و اغماض مي

 ( نيز در ایران نهادینه و معمول گردد.In situ inclusive monitoring of water qualityها )و شمول آالینده

 

 سازی عمليات نوينزمينــه 

ـــد مرحله در ــــ  هيزاتتج با را آب هاینمونه بتواند که است ایران نقطه سه در مرکزی آزمایشگاه سه حداق  تجهيز مسئله بعـ

ــي. (1و6) دهد قرار ایيلحظه پایش مورد و آناليز روز، ـــ ــرید فقط کارراه این از منظور که است بدیهـ ـــ  تتربي بلكه نيست، دستگاه مـ

 را تكميلي و تخصصي هایداده( دیجيتال هایکتابخانه) بانک بتوانند که اسـت آلي هایآالینده آناليز حوزه در متخصـص کامال نيروی

 در هک را حوزه این در الملليبين هایهمكاری توانمي آزمایشگاهي، چنين احداث با. کنند روزانه برداریبهره وآماده احداث کشور در

 و روش امالک نظرات با داملي متخصصان نيز زمينــه این در بختانهموش. نمود برقرار کند، مهمي کمک هاآالینده صحيح و دقيق پایش

 .دارند و،ود زمينه این در دنيا روز تجربيات با هماهنگ
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ـــگاهي فعال مراکز و هاآزمایشگاه این بين مستمر و وسيع بلكه محدود، و تشریفاتي نه ارتباط نهایت، در ــــ  تا است زمال دانشـ

 .کرد ،بران کوتاهتری زمان در بتوان را زمينــه این در کارهاراه و هاداده اطالعات، نقص از تو،هي قاب  بخش بتوان
 

 هاچالش – 2
 

 های غير علميمقاومت 

ـــه این در چالش مهمترین و اولين ــــ  بر هتكي با که هستند بهداشـتو  نيرو هایوزارت در حوزه این در ذیربط مسـئولين زمينـ

ود در چرا که نقد وضعيت مو، اندبسته کشــور محققان برای را متدلوژی و دستگاهي تحوالت و تحقيقات توسعه راه مو،ود، باورهای

 با را همكاری بستر مود، کار حوزه دادن نشـان امنيتي با غالبا آنهاپندارند. به عالوه، این زمينه را انتقاد بر توان یا روش مدیریتي مود مي

 این. دهندمي اليتفع ادامه کنند،مي کار آنان سفارش و مواستــه طبق بر که ناظری هایشرکت با برعكس و بسته رتبه عالي متخصصان

 .است کرده کشور آب استراتژیک منابع متو،ه را مطرناکي بسيار تهدیدات عملياتي غفلت

 عدم توجه به نيروهای متخصص داخلي 

ـــي تجهيزات به تو،ه چالش دومين ــــ  اریذگسرمایه باعث بعضا که هست کارآمد متخصص نيروی به تو،ه بجای دستگاهـ

ـــه در ناکارآمد و غلط ــــ های مو،ود را متحول توانند روشدر حالي که متخصصين مي .است شده مربوطه آزمایشگاههای تجهيز زمينـ

 بيني و ایجاد کنند.های نوین را ابداع کنند و حتي تغييرات دستگاهي الزم را پيشکنند، روش

 الملليارتباط علمـــي بين 

 که است اطالعاتي هایبانک از ضعيف گيری بهره و کشور از مارج متخصصين با صحيح تخصصي علمي، ارتباط عدم سوم

 سدّ چنانچه توانندمي داملــــــي متخصصين شد، ذکر که چنان آن اما.است آمده بو،ود مختلف کشورهای در گذشتــــــه سال 37 در

 که ار مقاله این در شده ارائه کارهایراه و شوند همكاری وارد شود، مرتفع زمينه این در ذیربط مسئولين موردبي هاینگراني و ذهنـــي

 کنند پياده درست و مشــروح طور به شد، بيان امتصار به
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