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 چکیده

و  یشناخت کمجهت  ، دردادهو ثبت  یریگاندازه ،یمشاهده، آماربردار یبر مبنا ایو پو یعلم یبا طرح ینظارت یندیفرآ شیپا       

 ،یسازنهیهبو  شناسیآسیب ،ارزیابی ندیبدون انجام فرآ بلندمدت شیاپ .استمنابع آب  تیریو مد یزیربرنامه برایمنابع آب  یفیک

 یضرور یهااز گام یکی .گرددیم شیپا نهیهز شیسبب افزاسیستم و  یناکارآمدهای خروجی، منجر به عدم مدیریت صحیح داده

بر  رونیازا .استوجه به هدف شبکه پایش ها با تگیری و تواتر آناندازه یپارامترهاوضعیت  نییتع ش،یپا یهاشبکه شناسیآسیبدر 

 هاین مقاله ب، بخش محاسبات بیالن آب زیرزمینیمطالعات منابع آب زیرزمینی و در  خصوصبه یاطالعات یازهاین یابیارز اساس

ش آب شبکه پای از طریق مقایسه پرداخته است. این ارزیابی در کشور آن شناسیآسیبآب زیرزمینی و  شینظام شبکه پا بررسی

د از در انتها بع است. صورت گرفتهمتفاوت  یافتگیتوسعهبا درجه  ایدن یاز کشورها یدر برخ شیشبکه پا با داخلی زیرزمینی

(  در چهار زمینه ییهاشنهادیپ ران،یها با وضع موجود در اآن سهیو مقا یبا توجه به تجارب جهان یفعل شیشبکه پا شناسیآسیب

سامانه  یو اجرا یاندازراه ،یشبکه، طراح یاطالعات ازیشناخت کامل ن قیاز طر ینیرزمیآب ز شیشبکه پا اطالعات مرتبط با تیریمد

( 2 ؛یجهان یمتناسب با استانداردها یریگاندازه یهاستگاهیا یهایو فناور زاتیتجه یروزرساناطالعات آب و به تیریمد کپارچهی

عات، و انتقال اطال یآورجمع زات،یدر بخش نصب تجه ازیتوانمند متناسب با ن یانسان یرویجذب ن قیاز طر یانسان یروین تیریمد

در  یساختار سازمان تیری(مد3 ؛یمشارکت مردم یکردهایرو تیو تقو یانسان یروین زشیانگ جادیثبت و پردازش داده به همراه ا

 ،در کشور نهیبه شیشبکه پا یسازادهیپ منظوربه مطالعات منابع آب کشور امنظ یتوان مال تیتقو قیاز طر یمال تیری( مد4و  کشور

نابع آب گیری و پایش مسایر کشورهای پیشرو در زمینه اندازهدر شبکه پایش کشور با  شدهانجامبر اساس مقایسه  است. دهیارائه گرد

و غنی و آرشی از این کشورها یالگوبردارتوان با در شبکه پایش فعلی نواقصی وجود دارد که می شود کهمی یریگجهینتی نیرزمیز

ه ، امور مربوط بهاآن یریکارگبهبا  وبا طول دوره تاریخی مناسب برای آینده تولید کرد  ینیرزمیهای منابع آب زاز داده اعتمادقابل

 بهینه انجام داد. صورتبهدر بخش منابع آب را  عهریزی و توسبرنامه

.گیریپایش، تواتر اندازه یهامؤلفه، شناسیآسیبشبکه پایش آب زیرزمینی، نظام  های کلیدی:واژه

 مقدمه -9

 از منابع آب یفیو ک یحفاظت کم داریتوسعه پا ندیدر فرا     

 یادیز تیمنابع از اهم نیمطلوب ا تیریو مد ینیرزمیز

کنترل  ،یفیو ک یحفاظت کم نی. الزامات ااستبرخوردار 

سطح آب  راتییروند تغبررسی  ،برداشت ریمستمر مقاد

و روند  ندهیآب و منابع آال تیفیک راتییاز تغ یو آگاه ینیرزمیز
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 یبرداربهره توسعه یا ارستمربرای ا نی. عالوه بر ااستآن،  فوذن

و  مختلف افهدو ا رفمصا اعنوا ایبر ،مینیزیرز یهاآباز 

 ه،خیرذ ،یآوربه جمع ازین ،بیآ زهسا هـهرگون دیجاا همچنین

و  کمی یهایژگیو مجموعهاز  اطالعات یریگجهینتو  لـتحلی

 منجاا با تنها ر،مذکوف هد به نسید. راستآبخوان  کیفی

 مینیزیرز یهاآب کیفی و کمی شیپا ای یرفتار سنج تعملیا

 ،ینیرزمیآب ز ایشـپاز  دهتفاـسا اـب .خواهد بود ریپذامکان

و  شناسیمینز تخصوصیا قبیلاز  طالعاتیا به توانیم

 ن،مکاو  نمادر ز لیکیروهید ربا یعزتو ،انبخوآ یکژئولوروژهید

 انمیزآب و  کیفیت ،مینیزیرآب ز نجریا جهتو  نجریا انمیز

 و با افتیدست کنندهآلوده منبع تخصوصیاو  کنندهآلوده دهما

مطالعات پتانسیل منابع آب، توان به های پایش میکمک داده

یم، لو تغییر اق یسالخشکمطالعات توسعه منابع آب، مطالعات 

 ریغای و های آبی )سازهمطالعات مربوط به طراحی پروژه

ها و بررسی تغییرات زمانی و (، تعیین وضعیت آبخوانیاسازه

آب  کیفی منابع وکمی  تیریمنابع آب، مد یفیو ک یمکانی کم

)جاسما و  ، پرداختآب تشو تعیین ضوابط حداکثر عمق بردا

 .(2006همکاران، 

 ارزیابی نیاز در شبکه پایش درواقعشبکه پایش  شناسیآسیب

ستای در را ندیفرااین  ،است شیشبکه پا سازیبهینه در راستای

 هایگاهستیا نیدر ب بیترک نیداشتن بهتر یبرا یریگمیتصم

 هیکه شبکه موجود، پا شودیتفکر آغاز م نیبا او  موجود هست

ه . بستین دیشبکه جد کی یزیرو برنامه یطراح یبرا یخوب

 شیو اصالح برنامه پا یبه بازنگر ازیمختلف ممکن است ن لیدال

 تیدرنهاشناسی و عوامل زیر، آسیب ر صورت وجوددباشد. 

به  یابیعدم دست :استسازی شبکه پایش الزم و ضروری بهینه

ه مناسب ب یهاداده دیعدم تول ؛شدهنییتع شیاز پ شیاهداف پا

نامناسب بودن  مانند شیبرنامه پا ینامناسب بودن اجزا لیدل

بروز  ره؛یو غ شیپا یهاپارامترها، دوره ها،ستگاهیا تیموقع

 یدر سطح آبخوان که بر اجزا ساختانسان ای یعیطب راتییتغ

 یبرداربهره نده،یمنبع آال کی جادیمانند ا اثرگذارند شیبرنامه پا

 راتییعمده در برداشت آب، تغ راتییتغ ،یسازه آب کیاز 

و به  شناسیآسیب یطورکلبه .رهیو غ نیزم یکاربر توجهقابل

 :ندکیرا دنبال م ریاهداف ز پایش شبکه یسازنهیبهدنبال آن 

 ؛کاربران ازیو ن یتیریبه سمت اهداف خاص مد شیسوق دادن پا

 شیافزا ایکاهش  ؛یریگاندازه یپارامترها شیافزا ایکاهش و 

ذف ح ؛یداربرنمونه یهاتیموقعکردن  نهیبه ؛یریگتواتر اندازه

 اتیبازده عمل شیافزا مختلف؛ یهاسازمان تیفعال یپوشانهم

 سطح نیحداکثر دقت در تخم جادیا و ی؛شگاهیو آزما ییصحرا

اهداف  نیبه ا دنیرس یراستا در .در نقاط فاقد آمار یستابیا

و  دنیبخش تیجهت جامع یاهیپا عنوانبه تواندیم ریز ندیفرا

کامل  ییشناسا :به کار رود یفعل شیپا یهاتیفعال یسازنهیبه

و  یابیارز ،ییشناساو  یخیو تار یفعل شیپا یهاتیفعال

در محدوده  یاطالعات یازهایآب و ن یپارامترها یبندتیاولو

 .(2011)پیرسون و همکاران،  یمطالعات

ارزیابی یک برنامه پایش آب باید با این سؤال آغاز شود که 

ارائه  گریدانیببه "یرد؟گپایش به چه منظوری صورت می"

ترین نخستین و اساسی ،تفسیر روشن از اهداف و مقاصد پایش

ارزیابی  در این مقاله. بدین منظور استگام در تمام مراحل 

سوابق و نیازهای مطالعات منابع اهداف، با تمرکز بر  شبکه پایش

ها های ضروری و تواتر بهینه آنآب در ایران و تعیین پارامتر

در راستای پیشبرد این اهداف، ابتدا ارزیابی  .گرفته استصورت 

های سنجش کمی و کیفی آب از وضعیت فعلی ایستگاه

ها گیری آندر ایران و همچنین پارامترها و تواتر اندازهزیرزمینی 

. در این بخش تالش گردید تا از مراجع موجود است شدهانجام

ر عالوه بر شرح مختص مقاله نیدر ااستفاده گردد.  دسترسقابلو 

در  یآب و هواشناس یفیو ک یسنجش کم یهاستگاهیانواع ا

جهت  هاآندر  یریگموجود و تواتر اندازه یو پارامترها رانیا

 تیبه وضع ینگاه ،ینیرزمیآب ز شیشبکه پا یشناسبیآس

 یگافتیتوسعهبا درجه  ایدن یاز کشورها یدر برخ شیشبکه پا

 شیه پاشبک شناسیآسیبانتها بعد از  در .ایمهداشت نیز متفاوت

ها با وضع موجود آن سهیو مقا یبا توجه به تجارب جهان یفعل
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ر د شبکه پایشو اصالح  لیجهت تکم ییهاشنهادیپ ران،یدر ا

 است. دهیکشور ارائه گرد

 و پیشینه تحقیق هامواد و روش -2

آب  شینظام شبکه پادر این مطالعه از طریق مراحل زیر 

قرار خواهد گرفت و از طریق  یموردبررس رانیدر ا ینیرزمیز

 یتنمب شناسیآسیب ،منتخب یکشورها مقایسه وضعیت آن  با

الف( بررسی وضعیت نظام فعلی : صورت خواهد گرفت بر آن

شبکه پایش منابع آب زیرزمینی: در این بخش با استفاده از 

 شهای پایالمللی شبکههای موجود داخلی و بیندستورالعمل

 توسط شدهارائهآب زیرزمینی معرفی و بر اساس آمار و اطالعات 

دفتر مطالعات پایه منابع آب، وضعیت فعلی شبکه پایش کشور 

وضعیت شبکه پایش آب در سایر  نمایشب( ؛ ارائه خواهد گردید

ام نظعملکرد  یسه، مقااز گزارش بخش ینااصلی دف ه کشورها:

ه در مشاب یبا واحدها ورمنابع آب زیرزمینی در کش شبکه پایش

 تواند دریم یالمللیناستفاده از تجارب ب کشورهاست. یرسا

کم کمک با صرف هزینه و زمان مطلوب  یطبه شرا یابیدست

شناسی شبکه پایش منابع آب ج( ارزیابی و آسیبو  نماید

با تکمیل مرحله شناخت وضعیت موجود  زیرزمینی در کشور:

نی کشور و بررسی تجارب سایر شبکه پایش منابع آب زیرزمی

شناسی وضعیت فعلی کشورها در این حوزه، ارزیابی و آسیب

 شود.انجام می

ها آن یریگو تواتر اندازه رهایمتغ ی پایش،هاستگاهیا معرفی

 یالمللنیبو استانداردهای  رانیدر ا

 ی منابع آب زیرزمینیکم شیشبکه پا

 راتییاوم به تغمد طوربه آبخوان سیستم دینامیکی است که

آب  برداشت، ییآب و هوا شرایط در بلندمدتو  مدتکوتاه

 سطح آب یریگ. اندازهدهدو کاربری اراضی پاسخ می ینیرزمیز

اطالعات مربوط به کسب  یمنبع اصل ی،مشاهدات یهااز چاه

شان نو  هستندها آبخوان یرو گذارتأثیر یکیدرولوژیه یهاتنش

 هیو تخل یسازرهی، ذختغذیهها تنش دهند که چگونه اینمی

 یهایریگ. اندازهدهندی را تحت تأثیر قرار مینیرزمیز یهاآب

 یابیارز جهت ازیموردن یضرور یهاداده ،سطح آب مدتیطوالن

آب  یهادر منابع را در طول زمان، توسعه مدل راتییتغ

ر و نظارت ب یسازادهیپ ،یو طراح ینیبشیو روند پ ینیرزمیز

را فراهم  و حفاظت از منابع آب تیریمد یهابرنامه یاثربخش

 (.2002، تیلور و الی) نمایدمی

 :تاسی شامل دو سطح مدیریتی و فنی کم شیاهداف شبکه پا

 ینیزمریتوسعه منابع آب ز بر ارزیابی، مدیریت و یتیریاهداف مد

 یمحصوالت زراع دیتول یسازنهیبه ،یدنیآب آشام نیمأتجهت 

ز متمرک هاتاالب یو بازساز یعیت از مناطق طبحفاظ و همچنین

 یهاآب انیجهت جر نییاز تع اندعبارت یاهداف فن .است

تباط ار زانیم نییمناطق نفوذ و نشت، تع ییشناسا ،ینیرزمیز

آب  یهامدل هیته ،یسطح یهاو آب ینیرزمیز یهاآب نیب

 .(2004)جاسما و رولفسن،   رهیو غ ینیرزمیز

 کمیشبکه پایش در  یریگاندازه یرهایمتغ

 سطح آب زیرزمینی یابیارز ی شبکه پایش کمی جهتپارامترها

 یهاآب نیمتقابل بو وضعیت تخلیه آبخوان و بررسی ارتباط 

) راهنمای از اندعبارتموجود  یسطح یهاو آب ینیرزمیز

در  ینیرزمیز یهاآب سطح: (2009چارچوب ارزیابی منابع آب، 

محاسبه  یبرا ازیموردن یهامؤلفه و رشبا ؛ی مشاهداتیهاچاه

 ی(؛نیرزمیز یهاآب تغذیهمحاسبه  جهتتعرق )-ریتبخ

سطوح آب در  ی؛سطح یهاسطوح آب ایو /  انیجر یهایژگیو

محاسبه میزان  ی؛نیرزمیوابسته به آب ز یهااچهیها و درتاالب

 آب النیب یهامؤلفهو  های تصفیه فاضالبنشت از سیستم

 یورود یهاانیجر ،طبیعی و مصنوعی هیذ)تغی نیرزمیز

 یزمان یهابه داده نیبرداشت(، همچن ه،یتخل ،ینیرزمیز

ن، )ون الن است ازین زیو رطوبت خاک ن یدرومتریه یهاستگاهیا

بیالن آب خاک برای  درروشهای رطوبت خاک از داده. (1998

 .(2003)کومار، گردد محاسبه تغذیه آب زیرزمینی استفاده می

ر د یکنون یزومتریپ شیدر شبکه پا یریگاندازه یامترهاپار

در آبخوان  ینیرزمیکشور شامل سطح آب ز یهاسطح آبخوان
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 )نسبت به سطح فشارتحتدر آبخوان  کیزومتریآزاد و فشار پ

 .است( مبناسطح ای ایدر

 پایش کمیدر شبکه  یریگاندازه مانیز یهادوره

در  مالحظات نیترهمماز  یکیسطح آب  یریگاندازه تناوب 

که تناوب است. هرچند  پایش سطح آب زیرزمینیبرنامه 

 رند،یگیقرار م یمالحظات اقتصاد ریاغلب تحت تأثگیری اندازه

در  دهشینیبشیپ راتییتوجه به تغ ولی باید تا حد ممکن با

 اتیجزئ میزانو  یمشاهدات یهاآب در چاهسطح نوسانات 

. ردد، تعیین گآبخوان یکیدرولوژیه یژگیو تشخیص در ازیموردن

برداری هدف پایش و نیاز در تناوب نمونه مؤثراولین عامل 

دیگر ( 1998) ون النن. است دشدهیتولهای متخصص به داده

گیری را نوع تغذیه و فرکانس تغذیه، در تناوب اندازه مؤثرعوامل 

های تغذیه و دسترسی به مکان و امکانات فاصله نسبت به مکان

 ،هایی با دینامیک نامشخصود معرفی کردند و در آبخوانموج

 1 شکل گیری هفتگی سطح آب را پیشنهاد نمودند. دراندازه

ینی زیرزمسطح آب  یریگدر انتخاب تواتر اندازه مؤثر یفاکتورها

 (.2002 ،یو ال لوری)تاست  شدهارائه

 

 
 (2002)تیلور و الی،  ب زیرزمینیگیری سطح آدر انتخاب تواتر اندازه مؤثرفاکتورهای : 9شکل 

ورت ص یاو دوره وستهیبه دو صورت پ ینیرزمیسطح آب ز شیپا

 :(2002)تیلور و الی،  ردیگیم

 شیپا نیماهانه و ساالنه که ا ،یهفتگ شی: پایادوره شیپا -1

ورت ص یکیالکترون یسنسورها قیاز طر ای یدست صورتبه ای

 یی: عدم شناساهایریگهانداز نیمشکل ا نیتربزرگ. ردیگیم

ممکن است که در  مدتکوتاه یهابه استرس یکیدرولیپاسخ ه

از  یادوره یریگرخ دهد. انجام اندازه هایریگاندازه نیفواصل ب

در حال حاضر در سطح  یامشاهده یهاسطح آب چاه

 است یهی. بدردیگیماهانه صورت م صورتبهکشور  یهاآبخوان

، به اهداف مطالعه یدر ماه بستگ بارکیاز  شیب یریگکه اندازه

)تیلور و الی،  محدوده دارد کیمختلف در  یهاها و پروژهبرنامه

2002). 

 یهاارقام سطح آب چاه نکهی: با توجه به اوستهیپ شیپا -2

 لیمطالعات را تشک یربنایز یمطالعات یهامحدوده یامشاهده

 یهاچاه یبر رو یریگاندازه کیلذا نصب ادوات اتومات دهد،یم

از رقم سطح آب، امکان  نانیعالوه بر دقت و اطم یمشاهدات
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 نیا درواقع. سازدیم مداشتن آمار سطح آب در هر زمان را فراه

جر خواهد شد و من موردنظربا فرکانس  وستهیپ شیابزار باعث پا

 .شودیاز نوسانات سطح آب م ییباال رزولوشن کیبه ثبت 

 ریتأث ییشناسا یبرا یریگنوع اندازه نیحاصل از ا دروگرافیه

 حیبرآورد صح جادیآبخوان و ا ستمیس یمختلف رو یهااسترس

که پاسخ  ییهاو حداکثر کاربرد دارد. در چاه اقلاز نوسانات حد

 یآبخوان به استرس کند است و فرکانس و بزرگ یکیدرولیه

 یالزام وستهیپ یرگیاندازه ،نوسانات سطح آب محدود است

در  کیادوات اتومات قیاز طر یزومتریپ یشبکه کم شیپارد. ندا

در  خواهد کرد: یادیبه بهبود مطالعات کمک ز ریموارد ز

 ود؛شیآب شرب استفاده م عنوانبه ینیرزمیکه از آب ز یمناطق

که  یدر مناطق خصوصبه دیجد یتامشاهد یهانصب در چاه

جهت  ؛است عیآبخوان به استرس سر یکیدرولیپاسخ ه

وارده بر  یهاو فرکانس نوسانات و استرس یبزرگ ییشناسا

 یالسخشکدر زمان  ینیرزمینوسانات سطح آب ز شیآبخوان؛ پا

 ییباال یکیدرولیکه پاسخ ه یدر حالت یادوره یهابحران گریو د

 طیبعد مسافت و شرا لیکه به دل ییهاچاه به استرس وجود دارد؛

 کی شدنواقع ا ندارند؛آسان ر یامکان دسترس ییبد آب و هوا

پوشش  جادیجهت ا یدروژئولوژیزون ه کیدستگاه ثبات در 

 آبخوان؛ یهایو خروج هایدر ورود خصوصبهمناسب شبکه 

بزرگ مانند  یهاطرح دستنییپاو  باالدستکه در  ییهاچاه

از  هوستیپ یریگاندازه انجام .اندشدهواقع یمصنوع هیسد و تغذ

در حال حاضر در سطح  یادهمشاه یهاسطح آب چاه

نقاط در حال  یپراکنده و در برخ صورتبهکشور  یهاآبخوان

 .(2002)تیلور و الی،  استانجام 

 مینیزیرآب ز منابع کیفی پایش شبکه

برداری و سنجش نمونه شدهیزیربرنامهپایش کیفی فرایند 

ها جهت ارزیابی کیفیت آب برای مقاصد مشخص کیفی نمونه

 بوـخ عیتـضو به ستیابید شبکه پایشصلی ا ف. هداست

 معداز  نطمیناو ا یـمینزیرآب ز یاـههـپهن هـهم ایرـب

 یعنی بخو ضعیتاز و ر. منظواست هینددر آ منابع ینا تخریب

 ریشو اتثراها، هالیندآ باشد که یاگونهبه مینیزیرآب ز ترکیب

 هـپهن در یـلکتریکا یتادـهدر  تغییر صورتبه هاتداخل سایر یا

 کیفیت یهااردستاندا ازو  دنشو همشاهد مینیزیرآب ز

 (.2009کوواویلر، ) نکند بی تخطیآپهنه  آن ایبر استفادهقابل

 در شبکه پایش کیفی  کیفی یمترهاراپا

 ازجمله پارامترها، از زیادی تعداد با زیرزمینی هایآب کیفیت

. شودمی مشخص بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی، پارامترهای

به هدف پایش  مترها در شبکه پایش کیفیاانتخاب نوع پار

کلی تعیین  صورتبههدف پایش ممکن است  بستگی دارد.

زیرزمینی جهت مشخص کردن وضعیت  آب عمومی هایویژگی

یک  است ممکن و یا استفاده از آبخوان باشد، پتانسیل واقعی و

 هایآب کیفیت مطالعات انجام مانند ترهدف خاص و مشخص

نبال اصالحی را د اقدامات یاباشد و  آلودگی تأثیر تحت زیرزمینی

 شدت اب معموالً زیرزمینی آب کیفیت مشکالت پیچیدگی. کند

همچنین در این  و یابدمی افزایش زیرزمینی هایآب توسعه

 نیز خواهد داشت ترخاص هایداده آوریجمع به نیاز حالت

ر انتخاب متغیرهای موارد زیر د .(2006)جاسما و همکاران، 

اهداف (:  1997)فرنک، برداری باید در نظر گرفته شودنمونه

شناختی و فرایندهای فیزیکی، زمین کاربری اراضی؛ پایش؛

ی سادگ گیری مناسب؛دسترسی به تجهیزات اندازه شیمیایی؛

هزینه تحلیل  ها؛برداری، نگهداری و حمل نمونهنمونه

و  محدوده مطالعاتی؛نوع کاربری آب در  آزمایشگاهی؛

ه ک ییپارامترها پارامترهای آالینده احتمالی از هر منبع آالینده.

های پایش کیفی جهت ارزیابی پایه منابع مختلف در شبکهدر 

پارامترهایی  آمده است. 1جدول شوند در منابع آب بررسی می

های سطح در حال حاضر در شبکه پایش کیفی در آبخوان که

، درجه pHشود شامل هدایت الکتریکی، ی میگیرکشور اندازه

حرارت، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، جامدات محلول، 

ی مانند . البته پارامترهایاستکلراید، سولفات، کربنات، بیکربنات 

آمونیوم، نیترات، نیتریت، آهن، سلیس پارامترهایی هستند که 

طح سهای پایش کیفی در اختصاصی در برخی از شبکه صورتبه
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بر اساس  .(1382)گزارش جاماب،  شوندگیری میکشور اندازه

که در مطالعات  ییپارامترها ،1در جدول  شدهارائههای گزارش

 :املش شوندیم یریگمختلف اندازه یمنابع آب، در کشورها هیپا

 م،یزیمن م،ی، درجه حرارت، کلسpH ،EH ،DO ،یکیالکتر تیهدا

سولفات، کربنات،  د،یکلراجامدات محلول،  م،یپتاس م،یسد

 س،یآهن، سل ت،یترین ترات،ین وم،یفسفات، آمون کربنات،یب

 .و فلور هستند ومینیآلوممنگنز، 

 گیری در شبکه پایش کیفیاندازهمانی ز هایدوره

 ویلیامسون ،کالیفرنیا ستیزطیمح حفاظت نمازسا توصیه طبق

 باید به مینیزیرآب ز منابع کیفی داریبرنمونه تناوب( 2004)

 ازنظر هاآندر  گیدلوآ انمیز که هاییباشد: در چاه یرز حشر

در  راـبداشته، دو  یـکاهش ندرو یاو  دهبو ارپایدو  ثابت ریماآ

 ایبرو  گیردصورت می هانکاتیوو  هاننیوآ داریبرنمونه لاـس

گیرد برداری فصلی انجام در ابتدا نمونه داالحداثیجدهای هچا

و یا  آماری ثابت ازنظرایی یآلودگی فیزیکی شیم کهیدرصورتو 

دو بار در سال  صورتبهبرداری نمونه ،دارای روند کاهشی باشد

 یابد.میادامه 

 هایچاه شامل مینیزیرآب ز مینتأ منابعاز  داریبرنمونه تراتو

 سساا بر تقناو  اـهمهـچشو  قـعمی نیمهو  عمیق

 طیآب در  ج کیفیایـنتو  یـفن دیاـقتصا یاـههـمقایس

 ناـمز لوـطدر  مترراپا چند یا یک اتتغییر ندو رو قبل هایسال

 گردد.می توصیه ریماآ هایو تحلیل هـتجرب بر اساسو 

بر  ،خصـمش یشناسنیزم هـمنطقو  یمـقلا هردر  همچنین

 یا شیمیایی فیزیکی یهاهالیندآ نظیر فاصله مترهاییراپا اساس

 کخا یپذیرذنفو، ایشـپ ردوـم آب نیتأم منبعاز  بیومیکر

 ،لاـسدر  ندگیربا تشدو  انمیز، کخا تخلخل انمیز ،منطقه

 منطقه هردر  ستا ممکنو  ددگرمی تعیین یبردارنمونه تراتو

)دستورالعمل تعیین تناوب  باشد وتاـمتف یـقلیمو ا

در حال حاضر در منابع انتخابی کیفی در  .(1381برداری، نمونه

 گیرد.فصلی انجام می صورتبهبرداری نهسطح کشور نمو

 

 منابع آب هیپا یابیجهت ارز یفیک شیپا یهاشبکه در ازیموردن یپارامترها :9جدول 

 
 10نتایج گزارشی با عنوان بررسی صنعت پایش منابع آب در 

کنندگان در بررسی از مشارکت %66 که ه استکشور نشان داد

-که استانداردها و روش صنعت پایش منابع آب اذعان داشتند

ی سازالگو انتخاب و پیاده عنوانبهامریکا را  USGSهای سازمان 

pH * * * * * *

EC * * * * * *

EH * * * *

Temperature * * * * * *

DO * * * * *

Ca * * * * * *

Mg * * * * * *

Na * * * * * *

K * * * * * *

HCO3 * * * * * *

SO4 * * * * * *

Cl * * * * * *

SiO2 * *

NH4 * * * * *

NO3 * * * * *

NO2 * * * * *

PO4 * * * * *

Mn * *

Fe * *

Al *

F *

Total organic 

carbon
*

Variables used for basic 

groundwater monitoring(UNEP/ 

WHO, 1996)

Parameters

Current parameters of 

groundwater quality 

monitoring Networks in 

Iran

Hydrogeological reporting, 

Government of Western 

Australia, Major components 

analysis,  November 2009

Guideline on: Groundwater 

monitoring for general 

reference purposes (Sharma 

and Streetly, 2006)

Proposed 

Groundwater 

Monitoring Network 

(basic assessment) 

(EEA, 2008)

Guidelines for conducting 

water recourses assessment 

(basic water quality parameter) 

Miloradov  and Marjanovic, 

1998) 
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کنندگان نیز از مشارکت %31و  %43اند. همچنین کرده

اند. از طرف مبنا انتخاب کرده عنوانبهرا  WMO32استانداردهای 

ش ترین دوره پایدیگر کشورهای اروپایی و آسیایی دارای طوالنی

سطحی بوده و انتخاب کشور در این مناطق جهت  منابع آب

 در (.1997)شیکلومانو،  مطالعات تطبیقی حائز اهمیت است

شبکه پایش شناسایی نقاط اشتراک و  شناسیآسیب فرایند

انی تواند کمک شایاختالف با استفاده از تجربه سایر کشورها می

دو  یی تطبیقی، مقایسهوری بهتر داشته باشد. مطالعهبه بهره

ها، برای یا چند موضوع برای کشف نقاط اشتراک و اختالف آن

مطالعات  تیبا توجه به اهم رسیدن به هدف تحقیق است.

این  بر .است تیحائز اهم اریبس قیدامنه تطب ییشناسا یقیتطب

تواند جهت ارزیابی اساس کشورهای مختلف در سطح دنیا می

ار و تحلیل قر یرسموردبروضعیت نظام مطالعات پایه منابع آب 

ه شبک نهیدر زم شتازیپ یمطالعه، کشورها نیلذا در اگیرند. 

در آن  یفیو ک یکم شیپا یهاو شبکه شدهمشخص شیپا

کشورهای آمریکا،  رونیازا است. قرارگرفته یموردبررسکشورها 

 وانعنبهاسترالیا، چین، سوئد، دانمارک، فرانسه و کره جنوبی 

ر د توسعهدرحالکشور  عنوانبهند کشورهای پیشرو و کشور ه

یش وضعیت شبکه پامطالعات شبکه پایش آب انتخاب گردیدند. 

ارائه گردیده  4تا  2ل اوکمی و کیفی در این کشورها در جد

 ونیلیم 0/1مجموعاً حدود  التیا 00 دردر کشور آمریکا  است.

مصارف آب و  ،ینیرزمیز ،یمنابع آب )سطح شیپا ستگاهیا

 ستگاهیا ونیلیم 0/1 انیآب( وجود دارد. از م یفیک تیوضع

 یهامربوط به چاه ستگاهیا 800000منابع آب، حدود  شیپا

زمان داده سا گاهیپا ویاست که در آرش ینیرزمیمنابع آب ز شیپا

USGS در شبکه پایش کمی سطح آب است.  شدهیگانیبا

ای، در تناوب دوره صورتبهحلقه چاه  4813زیرزمینی در 

بهنگام  صورتبهحلقه چاه  1902ا تناوب روزانه و در ب 9131

 ینیرزمیبهنگام تراز سطح آب ز یهادادهشود. گیری میاندازه

ها در و داده شدهبرداشت یاقهیدق 60تا  10 یزمان یهادر بازه

                                                           
32 World Meteorological Organization 

 تیها از سا. دادهگردندیخودکار ارسال م صورتبهساعت  1هر 

ارسال  ویراد ایتلفن و / ماهواره،  قیاز طر USGSبه ادارات 

 است. مشاهدهقابلپس از ورود  قهیو در عرض چند دق گردندیم

 ینیرزمیآب ز یفیک یانتخاب تیسا 24در  یفیک شیپا شبکهدر 

ه دالور، س التیدر ا تیسه سا ا،یفرنیکال التیدر ا تیسه سا)

سه  ر،یوهمپشاین التیدر ا تیسه سا کو،یومکزین االتیدر ا تیسا

در  تیسه سا ،یتنس التیدر ا تیارگان، دو سا التیادر  تیسا

 وستهیپ طوربه ،(نیسکانسیو التیدر ا تیو چهار سا یتنس التیا

 ،یکیالکتر تی، هداpHآب شامل  ییایمیو ش یکیزیف اتیخصوص

 ژنیمحلول و درصد اشباع اکس ژنیدرجه حرارت، اکس ترات،ین

 USGSان داده سازم گاهیپا ویو در آرش گرددیمحلول ثبت م

 .گرددیم یگانیبا

 980 حدوددر استرالیا در حال حاضر اطالعات آب زیرزمینی از 

استرالیا  یهواشناسیا گمانه توسط سازمان چاهک  هزار

شود. آزاد در اختیار کاربران قرار داده می صورتبهآوری و جمع

های مربوط به پایش کمی و کیفی این اطالعات شامل داده

 و ینیرزمیز هایبآ به وابسته یهاستمیاکوس اطلسها، آبخوان

های پایه که عموماً در پایش منابع آب زیرزمینی غیره است. داده

گیری سطح آب زیرزمینی شود شامل اندازهآوری میثبت و جمع

بار در سال، پارامترهای کیفی شامل  6گیری با تناوب اندازه

یات ایر خصوصفلزات سنگین، پارامترهای میکروبی، آلودگی و س

 .هستندگیری ساالنه فیزیکی با تناوب اندازه -شیمیایی

پارامتر  62گیری، در هر ایستگاه و یا گمانه اندازه یطورکلبه

شود و این در حالی است که در گیری میمتوسط اندازه طوربه

گیری پارامتر نیز اندازه 220ها، تا تعداد گیریبرخی از اندازه

آنالین از سایت سازمان  صورتبهات این اطالع شود.می

 .33هواشناسی استرالیا دریافت شده است

 1100دهه  لیدر اوا ینیرزمیز یهانظارت بر آبدر کشور چین 

در سطح  شیچاه پا 23،800شبکه متشکل از  کیآغاز شد و 

 تعداد چاه نیشد. ا سیتأس یو سطح محل یسطح استان ،یمل

33 http://www.bom.gov.au/inside/org_structure.shtml 
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وشش را پ لومترمربعیک ونیلیمکیاستان را با مجموع وسعت  31

عمدتًا  نیدر چ ینیرزمیز یهاآب شیحال حاضر، پا در .دهدیم

. وزارت منابع شودیم یدهسازمانو منابع  نیتوسط وزارت زم

را  ینیرزمیز یهاآب ینظارت جزئ زین وسازساختآب و وزارت 

در  (.2006)هی و لی،  دهندیهدف خاص خود انجام م یبرا

 ینیرزمیز یهاو عمق آب کیطح آب استاتس یکم شیشبکه پا

مخروط افت،  یدر بخش مرکز ن،ی. عالوه بر اشودیم یریگاندازه

 یریگاندازه زین کینامیسطح آب د ،یبرداربهره یهادر چاه

 بارکیروز  0هر  یمحدوده شهر یها. سطح آب در چاهشودیم

وز ر 10ها هر چاه گریدر د کهیدرحال شوند،یم یریگاندازه

در  یفیک شیپا یهاچاه. رندیگیقرار م یریگمورداندازه بارکی

 با مشکالت یمناطق مهم آبخوان و مناطق ه،یتخل ه،یمناطق تغذ

نفوذ  ،ینیرزمیز یهاآب یمانند آلودگ یستیز طیمح -نیزم

 یهاآب تیفی. کاندشدهواقع یبوم یهایماریو ب ایدر شورآب

 یاهشک و مرطوب( در آبخواندو بار در سال )فصل خ ینیرزمیز

 یهاسال در آبخوان بارکیو  ادیبا نوسان ز یو مناطق عمقکم

. ردیگیقرار م یموردبررسو مناطق با نوسانات کم،  قیعم

، فسفات ت،یترین ترات،ین ،یکیالکتر تی، هداpH هایپارامتر

 د،یمنگنز، فنول، سولفات، کلر وه،یکروم، آهن ج ک،یآرسن

ه در شبک ینیرزمیدر آب ز کل و دما یسخت فرم،یکل یباکتر

 . (2006 ،یو ل یه) شودیم زیآنال این کشور یفیک شیپا

 یابیرز( مسئول اSGU)سوئد  یشناسنیسازمان زمدر سوئد، 

 منابع آبمنظم  شیو پا ینیرزمیمنابع آب ز یفیک تیوضع

است. در شبکه پایش کمی این کشور عمق آب  ینیرزمیز

گیری قه چاه با تناوب دو بار در ماه اندازهحل 400زیرزمینی در 

و  هانویآن ها،ونیکات زیآنالشبکه پایش کیفی  30گردد. در می

ر گیرد. دبا تناوب دو بار در سال انجام می نیانواع فلزات سنگ

شبکه مرجع کیفی نیز وجود دارد  608شبکه پایش این کشور 

 ترات،یات، ن، فسفpHهای روند آن پارامترهای که در ایستگاه

ز، آهن، منگن م،یپتاس م،یسد م،یزیمن م،یفلوئور، کلر، کلس

                                                           
34 https://www.sgu.se/en/ 

 هایبا تناوب دو بار در سال و در ایستگاه ومینیآلوم س،یسل

 م،یفلوئور، کلر، کلس ترات،ی، فسفات، نpHای پارامترهای دوره

مس،  وم،ینیآلوم س،یآهن، منگنز، سل م،یپتاس م،یسد م،یزیمن

، هر وهیو ج کیکبالت، آرسن کل،یوم، نکر وم،یسرب، کادم ،یرو

این اطالعات از سامانه گردند. گیری میاندازه بارکیسال  6

 .34شناسی سوئد دریافت شده استآنالین سازمان زمین

 عیتوز زیحوضه آبر 94در  ینیرزمیآب ز شیشبکه پادر دانمارک 

 ییروستا یهادر بخش شیپا یهاشبکه شتریاست. ب دهیگرد

 در دارد. ودوج یشهر یهادر بخش یاندک عیو توز اندشدهعیتوز

 43216شبکه پایش کمی در این کشور در مساحت 

حلقه چاه مشاهداتی وجود دارد.  200حدود  لومترمربعیک

ها در این شبکه جهت گیری سطح آب زیرزمینی در چاهاندازه

ماهانه  صورتبهبررسی نوسانات محلی سطح آب زیرزمینی 

آب  یفیک یهاداده یفیک شیشبکه پادر  گیرد.صورت می

 یآورجمع شیچاه پا 1100در کشور دانمارک از  ینیرزمیز

 شوندیم یریگشبکه اندازه نیکه در ا یی. پارامترهاگرددیم

 اکیسولفات، آمون ترات،ین د،ی)مانند کلر یپارامتر اصل 26شامل 

مس و  ک،ی)مانند آرسن یمعدن ریغ ابیعنصر کم 14 ،و آهن(

)مانند  کرویم یآل یهایدسته از آلودگ 23 ،(کلین

نوع از  34کلر و فنل( و  یهاحاللمعطر،  یهادروکربنیه

جورگرسن و ) ها هستندکشاز آفت جادشدهیا باتیترک

 (.2009استاکمار، 

 تیمک یعموم تیوضع شیپا یبراکمی شبکه در کشور فرانسه، 

چاه  حلقه 1694از  2006در سال  که ،است ینیرزمیآب ز

شبکه سطح آب  نیاست. در ا شدهلیتشک یامشاهده

 یهادر آبخوان یریگ. تناوب اندازهگرددیم یریگاندازه

 تهدر هف بارکیآزاد  یهادر ماه و در آبخوان بارکی فشارتحت

(. سه نوع شبکه 2009)دستورالعمل ارزیابی منابع آب،  است

: جز یعموم شیپا شبکه( 1 :پایش کیفی در فرانسه وجود دارد

 نی. ااستدر دستورالعمل چارچوب آب  ینظارت شیشبکه پا
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بوده است.  شیحلقه چاه پا 1990شامل  2006شبکه در سال 

 شامل: دما، شوندیم یریگشبکه اندازه نیکه در ا ییپارامترها

EC ،Eh ،pH  در یریگ. تناوب اندازهباشندیم یاصل یهاونیو 

در سال و در آبخوان آزاد  بارکی فشارتحت وانشبکه در آبخ نیا

: بر اساس الزامات آب یبهداشت شبکه( 2.استدو بار در سال 

شبکه شامل  نیاست. ا هیبدون تصف یهاشرب و نظارت بر آب

 یشبکه پارامترها نیاست. در ا شیحلقه چاه پا 3400

( 3 .گرددیم یریگبار در سال اندازه 12با تناوب  یکیولوژیب

در دستورالعمل  یاتیعمل شیجز شبکه پا :ریتأث یهاشبکه

ا هکشآفت ترات،یشبکه غلظت ن نیدر ا. چارچوب آب هستند

ه از شبک نی. اردیگیقرار م یموردبررس یانقطه یو منابع آلودگ

در  یریگاست. تناوب اندازه شدهلیتشک شیحلقه چاه پا 3002

 است یفصل صورتبه بارکیشبکه هر چهار سال  نیا

 (.2009  منابع آب، یابیمل ارزدستورالع)

آغاز به کار  1116در کره از سال  ینیرزمیآب ز شیپا ستمیس

، یمل شیشبکه پا شیشبکه پا 6کرده است. در حال حاضر 

 ،ایرنفوذ آب د شی، شبکه پاینیرزمیآب ز یفیک شیشبکه پا

 شیاو شبکه پ یکمک شی، شبکه پاییآب روستا شیشبکه پا

مختلف و با اهداف  یدولت یهانظارت ارگان تآب شرب تح

 شیاپ یهاشبکه نی. ااست تیکشور در حال فعال نیمتفاوت در ا

 االگرتیها به دآن برخی ازهستند که  شیپا ستگاهیا 6000شامل 

 تیساوب قیاز طر شیپا یهاشبکه نیا یهامجهز هستند. داده

 شیپا یهاهشبک نیا یعموم قرار دارند و هدف اصل اریدر اخت

 منیا تیوضع جادیو ا ینیرزمیآب ز یتیریمد یهاطرح اعمال

)لی و  است ریاخ یسالخشک یهاها در دورهآبخوان یبرا

  (.  2016ون،

قبل دولت هند منابع آب را پایش  از چندین دهه اگرچه

ها با مشکالت متعددی روبرو نموده است، اما در انتشار دادهمی

و مرکزی آب هند  ئتیه، 2008در سال  رونیازابوده است. 

را طراحی  30ایمشترک پروژه طوربه ازدورسنجشمرکز ملی 

های آب و هواشناسی با فرمت نمودند. در این پروژه تمام داده

 شدهثبت 36در پایگاه داده GISاستاندارد و یکپارچه تحت فرمت 

 ینیرزمیاطالعات آب ز هیداده ال گاهیپا نیدر ا .یابدو انتشار می

و مشخصات  ینوسانات فصل ،ینیرزمیسطح آب زشامل تراز 

تراز سطح آب  شیپا یخیتار یها. دادهاست شیپا یهاچاه

از سال  یاحلقه چاه مشاهده 30000از  شیدر ب ینیرزمیز

 یاو واحده ینیرزمیآب ز یتاکنون توسط بخش مرکز 1114

 تیساوبشده است و در  یریگاندازه ینیرزمیآب ز یالتیا

شامل  2019شبکه در سال  نیاست. ا افتهیانتشارمربوطه 

که در سراسر کشور  است یاحلقه چاه مشاهده 23120

آب  یمرکز بخش توسط ینیرزمیز یهاسطح آب .اندشدهواقع

 ،هم یا لیآور یا مارس ه،یچهار بار در سال در ماه ژانو ینیرزمیز

 نیاز ا ینیرزمیآب ز یهانمونه .شودیم یریگاوت و نوامبر اندازه

 ،همیا  لیآور یادر سال در ماه مارس  بارکی یامشاهده یهاچاه

در  ینیرزمیآب ز تیفیک راتییبه دست آوردن اطالعات تغ یبرا

های توسعه پایگاه داده در برنامه جادیجهت ا ،یامنطقه اسیمق

پارامتر هدایت الکتریکی، کلر،  6برای  نیو مدیریت آب زیرزمی

 گیردمورد آنالیز قرار می ترات، آهن، آرسنیک و نیدیفلورا

(CWC, 2014.) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 India-WRIS WebGIS 36 http://www.india-wris.nrsc.gov.in/ 
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 نیو چ ایاسترال کا،یدر سه کشور آمر یفیو ک یکم شینظام شبکه پا: 2جدول 

 

 سوئد، دانمارک، فرانسه و کره جنوبیکشور  چهاردر  یفیو ک یکم شی: نظام شبکه پا9جدول 

 

رفرنسنوع انتشار اطالعاتنوع انتقال داده نوع تجهیزاتتناوب اندازه گیریتعداد ایستگاه های فعالپارامترهای اندازه گیری متولینام کشور

دستیدستی6 بار در سالسطح آب زیرزمینیکمی

کیفی

فلزات سنگین، پارامترهای میکروبی، 

آلودگی و سایر خصوصیات شیمیایی- 

فیزیکی

دستیدستیساالنه

اندازه گیری سطح آب زیرزمینی کمی
محدوده شهری هر 5 روز یک بار 

در دیگر چاه ها هر 10 روز یک بار
دستیدستی

کیفی

pH، هدایت الکتریکی، نیترات، 

نیتریت، فسفات، آرسنیک، کروم، آهن 

جیوه، منگنز، فنول، سولفات، کلرید، 

باکتری کلی فرم، سختی کل و دما

دو بار در سال )فصل خشک و 

مرطوب( در آبخوان های کم عمق 

و مناطقی با نوسان زیاد و یک بار 

سال در آبخوان های عمیق و 

مناطق با نوسانات کم

دستیدستی

سازمان هواشناسی استرالیا 

پایگاه اینترنتی انتشار داده 

در بخش هواشناسی و منابع 

آب )در قالب GIS( دارد و 

امکان پایش بهنگام و انتشار 

داده ها به صورت برخط در 

آن میسر است.

انتشار آنالین

Taylor and 

Alley, 2002 

and   

https://waterda

ta.usgs.gov/n

wis

http://www.bo

m.gov.au/insid

e/org_structur

e.shtml

He and Li, 

2006 and 

http://www.mw

r.gov.cn/englis

h

انتشار اطالعات پایش از 

طریق سیستم اطالعات ملی 

آب )NWIS( صورت 

می گیرد که دارای زیر 

مجموعه آب زیرزمینی به نام 

GWSI است.

780000

وزارت منابع آب 

چین

آمریکا

استرالیا

23800چین

نوع شبکه

سازمان زمین 

شناسی آمریکا 
)USGS (

سازمان 

هواشناسی استرالیا

شبکه پایش آب 

زیرزمینی

شبکه پایش آب 

زیرزمینی

شبکه پایش منابع آب 

زیرزمینی

در داده ای بهنگام 

انتقال داده 

خودکار هر یک 

ساعت

شبکه پایش کیفی
pH، هدایت الکتریکی، نیترات، درجه 

حرارت و اکسیژن محلول

24 سایت شامل سه سایت 

در ایالت کالیفرنیا، سه سایت 

در ایالت دالور، سه سایت در 

ایاالت نیومکزیکو، سه سایت 

در ایالت نیوهمپشایر، سه 

سایت در ایالت ارگان، دو 

سایت در ایالت تنسی، سه 

سایت در ایالت تنسی و چهار 

سایت در ایالت ویسکانسین

خودکارخودکارساعتی

14454تراز سطح آب زیرزمینیشبکه پایش کمی

4813چاه مشاهداتی با تناوب 

دوره ای، 7939روزانه و 1702 

بهنگام

دستی و خودکار

پارامترهای اندازه گیری متولینام کشور

تعداد 

ایستگاه های 

فعال

رفرنسنوع انتشار اطالعاتنوع انتقال داده نوع تجهیزاتتناوب اندازه گیری

ایمیلدستیدو بار در ماه400عمق آب زیرزمینیشبکه پایش کمی
انتشار آنالین در در سامانه 

SGU اطالعاتی

دستیدستیدو بار در سال30آنالیز کاتیون ها، آنیون ها و انواع فلزات سنگینشبکه پایش کیفی
اطالعات به صورت رایگان 

در دسترس نیستند

دستیدستیماهانه200سطح آب زیرزمینیکمی

پارامترهای اصلی

یک بار در سال و در 

حوضه های کشاورزی 6 

بار در سال

دستیدستی

دستیدستیدو سال یک بارعناصر کمیاب غیر معدنی 

دستیدستیسه سال یک بارآلودگی های آلی میکرو

دستیدستییک بار در سالآفت کش ها

1674سطح آب زیرزمینیکمی

آبخوان آزاد با تناوب 

هفتگی و در آبخوان 

تحت فشار با تناوب 

ماهانه

دستیدستی

کیفی، پایش 

عمومی

شامل دما، Eh، pH، هدایت الکتریکی و یون های 

اصلی
1775

در آبخوان تحت فشار 

یک بار در سال و در 

آبخوان آزاد دو بار در سال

 بار در سال 340012پارامترهای بیولوژیکیپایش بهداشتی

شبکه پایش تاثیر
غلظت نیترات، آفت کش ها و منابع آلودگی 

نقطه ای
3052

هر چهار سال یک بار به 

صورت فصلی

وزارت زمین ، زیرساخت و 

حمل و نقل کشور کره

سطح آب، دما و هدایت الکتریکی، در 166 

ایستگاه این شبکه، دو چاه پایش برای آبخوان 

کم عمق و آبخوان عمیق وجود دارد و در 386 

ایستگاه فقط آبخوان عمیق پایش می گردد

خودکارخودکارساعتی552

دستیدستیچهاربار در سال67508 پارامتر استانداردهای آب آشامیدنیانحصاری

دستیدستیدو بار در سال552ملی

دستیدستیدو بار در سال60روستایی

دستیدستیدوبار در سال2021محلی

وزارت کشاورزی، غذا و امور 

روستایی

سطح آب، هدایت الکتریکی، دما، بیکربنات، کلر 

و یون برم و ید
دستیدستییک بار در سال139

وزارت کشاورزی، غذا و امور 

روستایی

یون های اصلی مانند سدیم، منزیم، کلر، 

پتاسیم، سولفات، بی کربنات و نیترات
دستیدستییک بار در سال176

خودکارخودکارماهانه1803سطح آب، دما و هدایت الکتریکیدولت محلی

وزارت محیط زیست
51 پارامتر از جمله اورانیوم هر 3 ماه یک بار و 

47 پارمتر دیگر هر یک سال یک بار
دستیدستیساالنه189

کره جنوبی

)NGMN( شبکه پایش ملی

 ,Lee and Kwonانتشار آنالین در وب سایت

2016

وزارت محیط زیست

شبکه پایش 

کیفیت آب 

زیرزمینی 
)GQMN(

 pH، کلیفرم، کادمیوم، کلر، نیترات، فسفات، 

کوپرنیسیم، کروم، آرسنیک، فنل، بنزن، تولوئن، 

اتیل بنزن، کزیلن و هدایت الکتریکی

)SIMN( شبکه پایش نفوذ آب دریا 

)RGMN( شبکه پایش آب روستایی

)SGMN( شبکه پایش کمکی 

)DWMN( شبکه پایش آب شرب

سوئد

دانمارک

فرانسه

سازمان زمین شناسی سوئد 

)SGU(

شبکه پایش منابع 

آب زیرزمینی

سازمان زمین شناسی 

)GEUS( دانمارک

شبکه مرجع کیفی

سازمان آب زیر نظر وزارت 

محیط زیست

شبکه پایش منابع 

آب زیرزمینی

https://www.sgu.

se/en/

Jorgensen and 

Stockmarr, 2009

Guidance, WFD, 

2009
انتشار آنالین

ایستگاه های روند

pH، فسفات، نیترات، فلوئور، کلر، کلسیم، 

منیزیم، سدیم، پتاسیم، آهن، منگنز، سلیس، 

آلومینیوم

دو بار در سال80

نوع شبکه

انتشار آنالین در سامانه 

)GEUS( اطالعاتی

دستی دستی

شبکه پایش منابع 

آب زیرزمینی

دستی

انتشار آنالین در سامانه 

SGU اطالعاتی
ایستگاه های 

دوره ای

pH، فسفات، نیترات، فلوئور، کلر، کلسیم، 

منیزیم، سدیم، پتاسیم، آهن، منگنز، سلیس، 

آلومینیوم، مس، روی، سرب، کادمیوم، کروم، 

نیکل، کبالت، آرسنیک و جیوه

دستیدستیهر 6 سال یک بار528

دستی

1100 کیفی
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 کشور هند و ایراندر  یفیو ک یکم شیه پا: نظام شبک4جدول 

 
 

دریاچه نمک با حوضه  آبریز مقایسه موردی شبکه پایش حوضه

 هندکشور رودخانه گنگ در 

هند با مساحت  حوضه نیتر، بزرگ39گنگحوضه رودخانه 

کشور شامل  نیا التیا 11است و  لومترمربعیک 861402

 هار،یب ،یپرادش، دهل ماچالیه انا،یاوتاراکند، اوتار پرادش، هار

ا ر یو بنگال غرب سگاریپرادش ، چات ایجارکند، راجستان ، ماد

کل در حدود  یطول زهکش یحوضه دارا نی. اردیگیدر برم

منابع آب حوضه  لیپتانس نیانگیاست. م لومتریک 624230

                                                           
37 Ganga 

 گنگحوضه  در است. شدهیابیمترمکعب  ارز ونیلیم 020020

که سطح آب زیرزمینی در  ستاموجود  یاچاه مشاهده 0940

آب  یها. نمونهشودگیری میفصلی اندازه صورتبهها آن

 6 یدر سال برا بارکی یامشاهده یهاچاه نیاز ا ینیرزمیز

 تراتیو ن کیآهن، آرسن د،یکلر، فلورا ،یکیالکتر تیپارامتر هدا

 (.CWC, 2014) ردیگیقرار م زیمورد آنال

 

 

نام 

کشور
پارامترهای اندازه گیریمتولی

تعداد 

ایستگاه های 

فعال

تناوب 

اندازه گیری

نوع 

تجهیزات

نوع انتقال 

داده
رفرنسنوع انتشار اطالعات

23125سطح آب زیرزمینیکمی
چهار بار در 

سال
دستیدستی

کیفی
هدایت الکتریکی، کلر، فلوراید، 

آهن، آرسنیک و نیترات
23125

یک بار در 

سال
دستیدستی

کمی

سطح آب زیرزمینی در آبخوان 

آزاد و فشار پیزومتریک در 

آبخوان تحت فشار )نسبت به 

سطح دریا یا سطح مبنا(

15408
به صورت 

ماهانه
دستیدستی

کیفی: جمع آوری 

نمونه از چاه، 

چشمه و قنات

هدایت الکتریکی، pH، درجه 

حرارت، کلسیم، منیزیم، سدیم، 

پتاسیم، جامدات محلول، 

کلراید، سولفات، کربنات، 

بیکربنات می باشد. البته 

پارامترهایی مانند آمونیوم، 

نیترات، نیتریت، آهن، سلیس 

پارامترهایی هستند که به 

صورت اختصاصی در برخی از 

شبکه های پایش کیفی در سطح 

کشور اندازه گیری می شوند.

دستیدستیفصلی1800

سامانه ارائه آمار و گزارش که در آن 

برخی آمار و اطالعات به تفکیک 

حوضه های آبریز درجه دو )و یا 

استان ها( به همراه آخرین گزارش های 

بیالن اطلس منابع آب محدوده های 

مطالعاتی در دسترس عموم قرار  دارد.

http://wrs.wr

m.ir/amar/logi

n.asp

اداره مرکزی 

آب زیرزمینی 
CGWB

انتشار اطالعات در  وبگاه ملی 

WRIS صورت می گیرد. در این وبگاه 

داده های آب و هواشناسی با فرمت 

 GIS استاندارد و یکپارچه تحت فرمت

در پایگاه داده  ثبت شده و انتشار 

می یابد. در این پایگاه اطالعاتی، 95 

الیه در فرمت GIS وجود دارد.

CWC, 2014 

and 

http://http://c

wc.gov.in

شبکه 

پایش آب 

زیرزمینی

وزارت نیروایران

شبکه 

پایش آب 

زیرزمینی

هند

نوع شبکه
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 (CWC, 2014) ای در این حوضههای مشاهدهرودخانه گنگ و چاه موقعیت حوضه: 2شکل 

 زلبرا بین قعوا تتفاعاار خلدر دا نمک یاچهدر بریزآ زهحو

 مرکز یهایبندتقسیم. در ستقرارگرفته ا سگرو زا یمرکز

و  یمرکز تفالاز  زهحو لینعنوان اوآب به منابع پایه تمطالعا

 11029وضه ح نی. مساحت اگرددیمشخص م 41کد  با

و  یالنمک به دو منطقه شم اچهیاست. حوضه در لومترمربعیک

 زیشامل حوضه آبر یاست: منطقه شمال میتقسقابل یجنوب

ابهر،  یشهرهاجاجرود است که -کرج-شور یهارودخانه

ن در آ نیهشتگرد، کرج، تهران و ورام ک،یآب ن،یتاکستان، قزو

 یهارودخانه زیبرآ یهاشامل حوضه یقرار دارند و منطقه جنوب

همدان،  یشهرهااراک و کاشان است.  یرهایو کو یچاقم، قره

 ان،جیدل مه،یخوانسار، محالت، م گان،یگلپا ن،یشازند، اراک، خم

 یعنی یتفرش، ساوه، قم و کاشان در حوضه جنوب ان،یآشت

 یمحدوده مطالعات 36از  زیحوضه آبر نیاند. اشدهواقع

 یحلقه چاه مشاهدات 1186ضر است.  در حال حا شدهلیتشک

 شدهواقع زیحوضه آبر نیا درماهانه سطح آب  یریگاندازه یبرا

ه حوض نیدر ا زین یفیک یچاه انتخاب 809تعداد  نیاست. همچن

ر د یصورت فصلبه یاصل یهاونیو آن هاونیوجود دارد که کات

مورد مربوط به  420تعداد  نی. از اگرددیم یریگها اندازهآن

چشمه  41قنات و  194 ق،یعم مهیچاه ن 101 ق،یعم یهاچاه

 .(1380)گزارش جاماب،  است

 

ای و انتخابی کیفی در حوضه آبریز دریاچه نمکهای مشاهدهچاه: 9شکل 
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 ایجتن -9

 وضع موجود شناسیآسیب

آب زیرزمینی در کشور با کشورهای در مقایسه شبکه پایش 

رد موا ذکرشده یالمللنیبنداردهای و بر اساس استا الذکرفوق

 :است ذکرقابلشبکه پایش  شناسیآسیبزیر در جهت 

های از محدوده ارییکه در بس یفشارتحتهای آزاد و آبخوان -

را  یانکسی یجانب هیاکثراً تغذ باشند،یکشور موجود م یمطالعات

ارتفاعات عمومًا در  هیدر حاشها آبخوان نیا رایدارا هستند، ز

دشت  ایدابت یدر نواح گریدعبارتبه. باشندیم گریکدیارتباط با 

ای هبوده و در بخش یتک آبخوان هیناح ایآبخوان آزاد  کیفقط 

 ای کیاست که عالوه بر آبخوان آزاد  یدشت انیو پا یدشت انیم

. با دریگیشکل م یچند آبخوان هیناح ای فشارتحتچند آبخوان 

ذا است ل یکیها آبخوان نیا هیکل هیمنشأ تغذ نکهیتوجه به ا

و  کیمنظور شده و تفک ینیرزمیز بآ ستمیس کی عنوانبه

 رتصوبه کیهر مشکل و مطالعه اریحدود هر آبخوان بس نییتع

سال از  40از  شیب باگذشتمجزا صورت نگرفته است. لذا 

در سطح کشور، هنوز اقدام الزم برای  ینیرزمیمطالعات آب ز

 هنشدانجام فشارتحتهای آبخوان زومترییفشار پ رییگاندازه

واحد  ستمیس کی صورتبهکه گفته شد  طورهماناست و 

 .ردیگیقرار م یموردبررس

 یـمینزیرزهای آب یـکیف یگیرازهندا رکشو مناطق غلبدر ا -

 یاـمترهارپا هایریگاندازه ینا غلبا وجودنیباا ،ستا شدهانجام

 را در اـهناتیوـکو  اـهنوـنیآ یـبرخ دـمانن ودیدـمح

ور در در سطح کش یفیدر شبکه ک یبردارتواتر نمونه .ردیگیبرم

 هایبردارنمونه نیو متأسفانه ا ستینمنظم  صورتبههمه نقاط 

اطالعات  ریمنظم جهت تفس یزمان یدر اکثر مناطق فاقد سر

شدت  زانیم یفیک شیپا یهاهستند و در ضمن در شبکه

ختلف م قاطدر ن یبردارانتخاب تواتر نمونه یبرا یفیک راتییتغ

 ردمودر  کافی تطالعاا ینابنابر در نظر گرفته نشده است.

های آبخواناز  ریبسیاآب در  کیفیت اتتغییر ندو رو پایه یطاشر

 ندارد. دجوو کشور

در برخی موارد کیفیت آب در اعماق مختلف آبخوان متفاوت  -

در واحدهای هیدروژئولوژیک  طورمعمولبهاست. برای مثال 

ضخیم تغییرات کیفیت آب با عمق زیاد است، یا اطالعات موجود 

های های ناشی از فعالیتدهند که غلظت آالیندهنشان می

یابند. متأسفانه در شبکه با عمق کاهش می شدتبهکشاورزی 

پایش کیفی کنونی پایش از اعماق مختلف آبخوان انجام 

 یبردارنمونه الذکرفوقدر بیشتر کشورهای  کهیدرحال گیردنمی

 گیرد.کیفی از اعماق مختلف صورت می

 ها در سطح کشورآبخوان غلبدر ا آب ریشو یشافزمشکل ا -

 آب و تـشدابر یشافزآن ا لیلد نیترمهمو  دشومی همشاهد

. عالوه است یجو تالونز کاهشو  مینیزیرز آب خایرذ اهشـک

 صورتبه غلبا وجود دارد که ییگرد عمتنو تمشکال بر این

 یـمینزیرآب ز ابعـمن تـکیفی اهشـک موجب ردیمو یا محلی

 یشناسنیزم یندهازسا دجوو به توانمی ازجملهست. ا هدـش

از  نفتی یهارکربوروهید نشت ران،گچسا ندزسا مانند نامناسب

 نظیر سوخت یعزتوه جایگاو  نفت یهارنباا ،اـههگاـپاالیش

از  نفت نشت براثر انتهر بجنو مینیزیرز یهاآبگی دلوآ

 تصفیهآوری و جمع تسیساأتافی ناک عهـتوس ان،رـته هپاالیشگا

در  اترـنیت به مینیزیرآب ز منابع گیدلوآ جهیدرنتو  بفاضال

 بفاضال تخلیهاز  ناشی انتهرو  هدـمشاراک،  دـمانن هرهاییـش

 موسمو  شیمیایی یهادکواز  یهروبی دهستفاا ،جذبی یهاهچا به

 نتهاو در ا مینیزیرآب ز ابعـمن هـب هاآنو ورود  تاـفآ فعد

کرد. بدین ترتیب با توجه به نوع  رهشاا صنعتی یهابپسا تخلیه

مشکل و مسائل مربوط به کیفیت منابع آب زیرزمینی اهداف 

برنامه پایش کیفی متفاوت و بر اساس آن باید طراحی صورت 

های کیفی حی شبکهگیرد. متأسفانه در حال حاضر در طرا

موجود در کشور اهداف پایش و کاربری اراضی در انتخاب 

 پارامترهای پایش در نقاط مختلف در نظر گرفته نشده است.

های پایش آب استحصال یکی از اهداف عمومی و پایه شبکه -

های زمانی و در مقیاس سهیمقاقابلکمی و  موقعبهاطالعات 

تعریف شوند و اطمینان دهند  ینروشبهمکانی است. اهداف باید 
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و  ازیموردنو اطالعات  شدهیآورجمعهای ضروری که فقط داده

 در طراحی و گریدانیببهآید. مناسب جهت کاربران به دست می

شبکه پایش توجه به این نکته اهمیت دارد که  یهامؤلفهتعریف 

 .هدف نهایی از پایش باید تأمین اطالعات باشد و نه تولید داده

آوری داده باید قویاً اجتناب شود و توجه از تمرکز بر جمع

ولید ت منظوربهها های بعدی از دادهبیشتری به تحلیل و استفاده

هایی که اطالعاتی از آوری دادهاطالعات معطوف گردد. از جمع

ها آن کنندهمصرف گریدانیببهشود یا ها تولید نمیآن

 ربری نمود. این امر عالوه نیست باید جلوگی ییشناساقابل

 درواقعدهد. های پایش را کاهش میبازده شبکه هزینه شیافزا

های ثبت پیوسته سطح آب این اتفاق در حال حاضر برای داده

ها بدون در است و این داده دادهیروزیرزمینی در سطح کشور 

یری گنظر گرفتن هدف کاربری و نیاز متخصصین در حال اندازه

ز ا یسخت به برخ یدسترساین در حالی هست که  باشند.می

و وجود دارد در کشور  زیرزمین منابع آب شیپا یهاستگاهیا

 در خودکار( یهاستگاهیاز راه دور )ا شیپا یهاستمیکمبود س

 .ها مشهود استنآ

انتقال داده در زنجیره تأمین داده و اطالعات در مطالعات پایه  -

لی است که نوع خودکار آن منابع آب یکی از ملزومات اص

و  های داخلو برنامهها باعث تسریع بسیاری از فعالیت تواندمی

خارج مطالعات پایه منابع آب گردد. در حال حاضر با توجه به 

های پایش منابع آب و همکانیکی بودن تعداد زیادی از ایستگا

 هازیرساخت مناسب ارتباطی در کشور، انتقال داده عدم ایجاد

شود. در حال حاضر پس از ورتی دستی و کاغذی انجام میبه ص

توسط متصدیان  های آب و هواشناسیها در ایستگاهثبت داده

در دفاتر توسط  شدهثبتهای در پایان هرماه، کل داده

های مشاور از متصدیان ای یا شرکتکارشناسان آب منطقه

 باتهایی که تجهیزات مجهز به ثشود. در ایستگاهدریافت می

نیز  هاآنهای گیری هستند )مکانیکی و الکترونیکی(، دادهاندازه

ای با استفاده از رایانه در آخر ماه توسط کارشناس منطقه

ای های آب منطقهاستخراج و به دفاتر مطالعات پایه شرکت

اطالعات موجود در شود که گردد. این عامل باعث میمنتقل می

 ،منابع آب هیط دفتر مطالعات پاتوس جادشدهیاداده  یهاگاهیپا

بود ن انتقال داده، در ریتأخ موضوععالوه  اشد.نب بهنگامروز و به

 لیو ثبت داده تا تحل رهیاطالعات از ذخ تیریمد کپارچهی سامانه

یکی از مشکالت اصلی شبکه پایش آب  و پردازش اطالعات آب

 .زیرزمینی در کشور است

 نیا ،رانیدر ا ینیرزمیآب ز کینامیسطح د یریگعدم اندازه -

مخروط افت، در  یدر بخش مرکز نیدر کشور چ یریگاندازه

و جهت برآورد واکنش  ردیگیصورت م یبرداربهره یهاچاه

 خواهد بود. دیوارده مف یهاآبخوان نسبت به استرس

و  زاتیبه تجه یمربوط به دسترس یهاتیمحدود -

ی نیز مانع از خارج یهامیتحر لیبه دل ایروز دن یهایتکنولوژ

سازی شبکه پایش به شکل بهینه و مطلوب توسعه و بهینه

 گردد.می

منابع آب  هیو توسعه دفتر مطالعات پا قیضعف واحد تحق -

 و بخش آب کشور یاطالعات ندهیآ یازهاین ییشناسا منظوربه

وارد م ازجمله هاسازی شبکه پایش با توجه به آن نیازمندیبهینه

 شناسی شبکه پایش است.ط به آسیبدیگر مربو

توسط متخصصان بر اساس  ینیرزمیآب ز پایش یهاشبکه -

اغلب  یمال یهاتیشوند، اما محدودمی یطراح یتیریالزامات مد

 درواقعهستند و  شدهارائهمشکل در عدم اجرای طرح  نیتربزرگ

همین مسئله هزینه و نیاز به تجهیزات خاص، مانع از شناسایی 

 شود.های آب زیرزمینی مییستمکامل س

اطالعات منابع آب و عدم امکان از  ینگرش محرمانه بودن برخ -

 مشکالت نیترمهماز  عموم جامعه یدر دسترس قرار گرفتن برا

های پژوهشی دقیق که مانع از ارائه طرح استموجود در کشور 

 در جهت حل مشکالت شبکه پایش و منابع توسط دانشگاهیان

 گردد.نی در کشور میآب زیرزمی

 پیشنهادات

وجه به با ت یفعل شیشبکه پا شناسیآسیببعد از در این بخش 

اقدامات  ران،یها با وضع موجود در اآن سهیو مقا یتجارب جهان
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 شیشبکه پاموجود  تیوضع یسازنهیدر جهت به یشنهادیپ

 به همراه یدر کشور در قالب چهار راهبرد اصل ینیرزمیآب ز

 است: دهیارائه گرد هاآن رمجموعهیز

 شیها، اطالعات مرتبط با شبکه پاداده یروزرسانبهمدیریت و ( 1

 آب  

کشور با موضوع با توجه به اینکه در حال حاضر در سطح -

طالع اروبرو هستیم، بالقوه و بالفعل  صورتبهآلودگی منابع آب 

 از طریق شبکه پایشهای زیرزمینی از آلودگی منابع آب موقعبه

ل از متشکپذیر خواهد بود. این شبکه باید کیفی محلی امکان

که طی برنامه زمانی مدون، علمی و  باشد ایهای مشاهدهچاه

مشخص با توجه به پراکندگی مراکز آالینده، آب زیرزمینی را 

 سرعتبهمنجر و این برنامه،  نمایدبرداری و آنالیز نمونه دائماً

  .دخواهد شو گسترش آلودگی عمل در شناسایی آلودگی، منبع 

 یپارامترها ،هالیندآ منابع یابیو ارز سیربر ،شناسایی ایبر -

ع مناب یکیبر اساس نزد مطالعاتی باید هر محدوده یاختصاص

 ،عیزرا ضیارای )اراض یو کاربر یبه نوع منبع آلودگ یانتخاب

 ،ستاییو رو یشهر هایگاهسکونت اری،مددا ،مرتع غ،با

و  زنمخا ،صنعتی یحدهاوا م،گرو آب  یمعدنآب یاـهمهـچش

 ز،اـگو  تـنف لاـنتقا طوـخط ز،اـگو  تـنف پاالیش تسیساأت

 ،خدماتیو  یامکانات گردشگر ،هاجاده ،بایر یهامینز دن،اـمع

 ایرـسو های آبی ، سایر سازهسدها ،هاهتعمیرگا های ارتباطی،راه

 زیرزمینی(آب  تکیفی بر رگذاریتأث طبیعیو های انسانی فعالیت

و سازندهای تأثیرگذار بر کیفیت  هینرخ تغذ ،یکیدرولیه تیهدا

 آب زیرزمینی، تعیین گردد.

های پایش کیفی آب زیرزمینی نیاز است تا کیفیت در برنامه -

های آب در اعماق مختلف تعیین شود. در این حالت عمق

 های سطحی ترجیحاًدر آبخوان برداری به شرح زیر است:نمونه

متر زیر سطح ایستابی و دیگری حدود  3در دو عمق یکی حدود 

برداری انجام گیرد. متر زیر سطح ایستابی باید نمونه 12

در واحدهای هیدروژئولوژیکی ضخیم، واحد بر اساس  کهیدرحال

شناسی به دو یا چند قسمت تقسیم و در عمق و ویژگی سنگ

 (. 1997فرنک، ) برداری انجام گیردهر قسمت جداگانه نمونه

 یهابرنامه: ازدورسنجشهای استفاده از پتانسیل داده -

 یبردارنقشهشامل  ازدورسنجشدر  معمول یکاربرد

، تمحصوال تعیین نوع ،کاربری اراضی، یکواترنر یشناسنیزم

 یواقع زانیم نیتخمو  فرونشست زمینخاک و  یشور شدگ

ان ت ذخیره آبخوو بررسی تغییرادر مزرعه و سطح آبخوان  ریتبخ

ادغام شبکه پایش آب زیرزمینی  (.2006)کمپر و همکاران، است

منجر به ارزیابی تأثیر تغییرات آب و  ازدورسنجشهای با داده

اقتصادی روی منابع آب زیرزمینی  -هوایی و توسعه اجتماعی

 .خواهد شد

 یراب پایش کیفی خودکار آب زیرزمینی یهاستمیساستفاده از -

 مانند یبالقوه آلودگ ای شدهشناخته یهاتیسانظارت بر 

با امکان موجود  ساتیسأت ریساو ها دفن زبالههای مجاور محل

 زودهنگام هشداردهنده یهاستمیس عنوانبهی آلودگ ایجاد

 یکیدر نزد خصوصبه ینیرزمیز یهاآب تیفینظارت بر ک

 مثالعنوانبهگردد. پیشنهاد می ی،آب عموم نیمأت یهاچاه

Robowell پارامترهای و ثبت  پایش یخودکار برا ندیفرآ کی

ویژه، اکسیژن محلول و الکتریکی ، هدایت pHدمای آب، کیفی 

 یاچندمرحلهبرداری نمونهانجام پمپاژ یک چاه یا  توسط آمونیوم

را  یدست یریگنمونه یمورد انتظار برا یهاپروتکل است و

توان می در این زمینه .(1999)گراناتو و اسمیت،  کندیبرآورده م

آب زیرزمینی در آمریکا کیفی خودکار شبکه پایش از 

 الگوبرداری نمود.

وضعیت اکسایش و احیا  تعیینبرای که  Eh ی پارامترگیراندازه -

 شدتبهوضعیت  300Mv-میزان  کهیطوربهرود آب به کار می

اکسایشی را نشان  شدتبهوضعیت  500Mv+کاهشی و عدد 

سر زمین گیری حین نمونه  Eh،آل دهیادر حالت . دهدمی

گیری توسط یک الکترود غیر واکنشی شود. اندازهگیری میاندازه

عدد از  .شود)پالتین( در ترکیب با یک الکترود مرجع انجام می

کردن توانایی آب را در اکسید و یا احیا  توانمی آمدهدستبه
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که پایش فرانسه پایش این پارامتر در شب .دنمومحاسبه  سموم،

در مقادیر منفی آب قابلیت حذف سموم  کهیطوربه گردد.می

 را دارد.

 نکسیژا غلظت مهم ربسیا ثیرتأ لیلد به الزم به ذکر است که -

 ظرفیت تغییر طریقاز  ژهیوبهمینی زیرآب ز کیفیت بر لمحلو

 ادوـم اییـباکتری وسازسوخت رـب ثرا ،سمی و سنگین اتفلز

و  ننیتریفیکاسیو مانند یندهاییافرو  للومح یـلآ

از  یکی عنوانبه بایستیآن  یگیرازهندا ن،نیتریفیکاسیود

شود.  ظلحا پایش هایبرنامه غلبدر ا صلیا یمترهاراپا

 نکسیژا غلظت که ستا وریضر نکته ینا به توجه همچنین

این پارامتر  باشد. وتمتفا تواندیمآب  مختلف قعمادر ا لمحلو

 گردد.گیری میه پایش آمریکا اندازهدر شبک

گیری دو پارامتر برم و ید در شبکه پایش کیفی عالوه بر اندازه -

پارامترهای هدایت الکتریکی، دما، بیکربنات و کلر، در 

دریا  شورآبهای ساحلی کمک زیادی به پایش نفوذ آبخوان

از شبکه پایش نفوذ آب دریا در کشور  یالگوبردار) خواهد کرد

 ره(.ک

 ،1در جدول  ذکرشده یالمللنیب یاستانداردهابا توجه به  -

 شنهادیمنابع آب پ هیو فسفات در مطالعات پا تراتین یریگاندازه

گردد در شبکه پایش کیفی که مشاهده می طورنیهمو  گرددیم

به دلیل اهمیت زیاد  این پارامترها ذکرشدهاکثر کشورهای 

 منابع آب زیرزمینی های کشاورزی برآلودگی فعالیت

 شوند.گیری میاندازه

با توجه به اینکه یکی از اهداف شبکه پایش مطالعات پایه  -

گیری اندازه، استمنابع آب و محاسبات بیالن آب زیرزمینی 

ها جهت افزایش ها و دریاچهرطوبت خاک و سطح آب در تاالب

این در حالی  .استدقت محاسبات بیالن آب زیرزمینی ضروری 

های پایش منابع آب در حال است که این پارامترها در شبکه

 گردد.گیری نمیحاضر در سطح کشور اندازه

انمند تو یانسان یرویجذب ن :مدیریت نیروی انسانی از طریق( 2

و انتقال  یآورجمع زات،یدر بخش نصب تجه ازیمتناسب با ن

 یروین قیدق یازسنجیناز طریق اطالعات، ثبت و پردازش داده 

 ؛محوله فیمطالعات منابع آب مطابق با وظا ازیموردن یانسان

کشور )خصوصاً وزارت عتف(  یتعامل با مراکز آموزش شیافزا

 جادیا و همچنین نهیزم نیکارآمد در ا یروهایجهت پرورش ن

 .یمشارکت مردم یکردهایرو تیو تقو یانسان یروین زشینگا

 :کشور یتیریو مد ی( بهبود ساختار سازمان3

در حال حاضر برنامه مدیریتی منابع آب زیرزمینی در راستای  -

توسعه پایدار منابع آب زیرزمینی و مدیریت یکپارچه منابع آب 

 های پایش وسازی فعالیتکه در این زمینه باید متناسب است

تحلیل نظام شبکه پایش آب زیرزمینی با تغییرات اقلیمی 

های کشور ار آبخوان، سیالب، ...( و وضعیت ناپایدیسالخشک)

 صورت گیرد.

شبکه در ساختار نظام  یادار یمواز یندهایفرآ ییشناسا -

 اهیبردارنمونه یسر کیدر خصوص منابع آب شرب : پایش آب

آب و فاضالب مناطق صورت  یهاتوسط شرکت ییهاشیآزماو 

معاونت آب و  نیالزم ب یهای. در صورت هماهنگردیگیم

در خصوص آب شرب  آمدهعملبه جیاز نتا رویو وزارت ن بفاضال

 توانیمختلف م یهاسازمان تیفعال یپوشانهمجهت حذف 

 استفاده نمود.

 نظام مطالعات منابع یتوان مال تیتقومدیریت مالی از طریق ( 4

از  در کشور نهیبه شیشبکه پا یسازادهیپ منظوربهآب کشور 

جذب  منظورهبارائه خدمات  ی و اعتبارات دولت شیافزاطریق 

 .هیثانو یدرآمدها

 یریگجهینتبحث و  -4

از طریق شبکه آب منابع در بخش  شدهیآورجمع یهاداده

بتوان در  هاآناز  کهیطوربهباشد  اعتمادقابلباید پایش 

عه و توس ریزی در همه سطوح مثل حفاظتو برنامه یریگمیتصم

 یدستاوردهارفاه اجتماعی و  ست،یزطیمنابع آب و مح پایدار

ر تالش کرد تا همانند سای ستیبایاستفاده کرد. لذا می اقتصاد

 گیری و پایش منابع آباندازه نهیدرزمکشورهای پیشرو 

 های منابع آباز داده اعتمادقابل، آرشیو غنی و زیرزمینی



  
 

44 

9911، زمستان 2هیدروژئولوژی، سال پنجم، شماره  

Hydrogeology, Volume 5, No. 2, Winter 2021 

 

با طول دوره تاریخی مناسب برای آینده تولید کرد تا  زیرزمینی

ه در توسعو  ریزیامور مربوط به برنامهآن،  یریکارگبهبتوان با 

 بهینه انجام داد. صورتبهبخش منابع آب را 

در این مطالعه در راستای بهبود شبکه پایش آب زیرزمینی در 

ایران در ابتدا به شناسایی نظام شبکه پایش آب زیرزمینی و 

یافتن نقاط ضعف مجموعه از طریق تطبیق شبکه پایش موجود 

دم است. ق شدهپرداخته، توسعهدرحالو  افتهیتوسعهبا کشورهای 

نقاط ضعف و این رفع در جهت  تالش در این زمینه، بعدی

. اقدامات خواهد بود جلوروبهحرکت به سمت اقدامات  تیدرنها

 موجود سازی وضعیت شبکه پایشپیشنهادی در جهت بهینه

ارائه گردیده  یراهبرد اصل آب زیرزمینی در کشور در قالب چهار

 اطالعات مرتبط با شبکه پایش آب زیرزمینیمدیریت  (1: است

 اندازیراه طراحی، شناخت کامل نیاز اطالعاتی شبکه، از طریق

 روزرسانیبهو  آب اطالعات مدیریت یکپارچه سامانه اجرای و

 با متناسب گیریاندازه هایایستگاه هایفناوری و تجهیزات

 جذبانسانی از طریق  مدیریت نیروی( 2؛ جهانی استانداردهای

ناسب با نیاز در بخش نصب تجهیزات، متتوانمند نیروی انسانی 

آوری و انتقال اطالعات، ثبت و پردازش داده به همراه ایجاد جمع

؛ مردمی مشارکت رویکردهای تقویتانگیزش نیروی انسانی و 

مدیریت مالی از ( 4و  در کشورمدیریت ساختار سازمانی (3

 نظورمبه کشور آب منابع مطالعات نظام مالی توان تقویتطریق 

 پایش بهینه در کشور. سازی شبکهپیاده

 منابع -5

مهندسی  شرکت،  9931 آب، نیتأم منابع یبردارنمونه تراتو العملرستود

 .داریبرهبهر بر رتنظا نتومعا رکشو بفاضال و آب

، 9932گزارش مبانی و معیارهای طراحی شبکه بهینه سنجش منابع آب، 

های زیرزمینی، های سطحی و آبجلد اول: مطالعات هواشناسی، آب

 شرکت مهندسین مشاور جاماب.
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