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هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
شماره:                        99/214568

31/04/1399 تاريخ:

زيرزميني هايآب كيفيت پايش خدمات كلي شرحموضوع: 

 ،يكپارچه اجرايي و فني نظام موضوع كشور توسعه هايبرنامه دائمي احكام قانون( 34) ماده چارچوب در

يوست ضابطهبه پ عمراني، هايطرح اجرايي استانداردهاي نامهآيين و بودجه و برنامه قانون( 23)ماده

 هايآب كيفيت پايش خدمات كلي شرح»، مشاورين و پيمانكاران با عنوان اجراييامور نظام فني  819شماره 

رعايت مفاد اين ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاريخ  شود.ابالغ مي گروه سوماز نوع « زيرزميني

الزامي است. 01/10/1399

كننده نظرات و پيشنهادهاي اصالحي رين و پيمانكاران اين سازمان دريافتامور نظام فني اجرايي، مشاو

  در مورد مفاد اين ضابطه بوده و اصالحات الزم را اعالم خواهد كرد.

محمد باقر نوبخت 

ربانهم و بودهج کشورسازمان 
رياست جمهوري 

رييس سازمان





 ب 

  

  اصالح مدارك فنی 
  
  

  خواننده گرامی:
و تولیدي سازمان برنامه و بودجـه کشـور، بـا     امور زیربنایی، فنیمعاونت  ، مشاورین و پیمانکاراناجراییامور نظام فنی 

ي مهندسـی کشـور    کرده و آن را براي استفاده بـه جامعـه   ضابطهاستفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این 

هاي مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشـکاالت   رادهایی نظیر غلطعرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، این اثر مصون از ای

  موضوعی نیست.

ي گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشـاهده هـر گونـه ایـراد و اشـکال فنـی، مراتـب را         رو، از شما خوانندهاز این

  بصورت زیر گزارش فرمایید:

 sama.nezamfanni.irمایید: نام فر در سامانه مدیریت دانش اسناد فنی و اجرایی (سما) ثبت - 1

 پس از ورود به سامانه سما و براي تماس احتمالی، نشانی خود را در بخش پروفایل کاربري تکمیل فرمایید. -2

 مراجعه فرمایید. ضابطهبه بخش نظرخواهی این  - 3

  مشخص کنید.شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را  -4
 ایراد مورد نظر را بصورت خالصه بیان دارید. - 5

 در صورت امکان متن اصالح شده را براي جایگزینی ارسال کنید. - 6

 کارشناسان این امور نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

  شود. پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

  

  

  

  
  
  

  33271مرکـز تلفـن    –شـاه   تهـران، میـدان بهارسـتان، خیابـان صـفی علـی      نشانی بـراي مکاتبـه:   

 سازمان برنامه و بودجه کشور، امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران
Email: nezamfanni @mporg.ir                                                  web: nezamfanni.ir 

http://sama.nezamfanni.ir/




  سمه تعالی اب

  پیشگفتار

اي  اقلیم خشک و نیمـه خشـک اهمیـت ویـژه    ویژه در مناطق با  به هاي زیرزمینی ارزیابی کیفیت آبپایش و  کهاز آنجا
ابـالغ  تهیـه و   1391که در سـال  » هاي زیرزمینی دستورالعمل پایش کیفیت آب«دنبال ضابطه  این شرح خدمات به ،ددار

هاي پـایش کیفیـت منـابع آب زیرزمینـی بایسـتی در       هایی که مجریان برنامه بیان رئوس و شرح فعالیت منظور به ،گردید
  ، تهیه شده است.هاي پایش در نظر بگیرند طراحی و اجراي صحیح برنامه

الذکر، امور آب و آبفاي وزارت نیرو در قالب طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنـی صـنعت آب    به اهمیت مبحث فوقبا توجه 
، مشـاورین و  امـور نظـام فنـی اجرایـی    را با همـاهنگی  » هاي زیرزمینی خدمات پایش کیفیت آب کلی شرح«تهیه کشور، 

 ذینفـع  عوامـل  بـه  ابالغ و تایید براي را آن تهیه، از پس و داد قرار کار دستور سازمان برنامه و بودجه کشور در پیمانکاران

موضـوع مـاده    کپارچه،یپس از بررسی، براساس نظام فنی اجرایی که  نمود ارسال سازمان این به کشور اجرایی و نظام فنی
اردهاي اجرایـی مصـوب   نامه اسـتاند  قانون برنامه و بودجه و آیین 23توسعه کشور، ماده  يها برنامه یقانون احکام دائم 34

  هیات محترم وزیران تصویب و ابالغ گردید.
 و اشکال وجود از مصون مجموعه این گردید، صرف مجموعه این تهیه براي که زیادي وقت و دقت تالش، علیرغم

 شـود  مـی  درخواست محترم کارشناسان از ضابطه این شدن پربار و تکمیل راستاي در نیست. لذا آن در مطالب ابهام

 .کننـد  ارسـال  کشـور برنامـه و بودجـه    سـازمان  ، مشاورین و پیمانکـاران اجرایی فنی امور نظام به را اصالحی موارد
 همفکري با ضابطه، متن در اصالح به نیاز صورت در کرده و بررسی را شده دریافت پیشنهادهاي سازمان کارشناسان

 پایگـاه  طریـق  از و اقـدام  اصالحی، تهیه متن به نسبت حوزه، این مجرب کارشناسان و کشور فنی جامعه نمایندگان

 در تسهیل براي و همین منظور کرد. به خواهند اعالم عموم، برداري ه بهر براي کشور اجرایی و فنی نظام رسانی اطالع

 در اسـت کـه   شـده  درج صـفحه  آن مطالب تدوین تاریخ صفحات، باالي در معتبر، ابالغی ضوابط آخرین کردن پیدا

 صـفحات  مطالب همواره اینرو شد. از خواهد اصالح نیز آن تاریخ صفحات، از یک هر مطالب در تغییر هرگونه صورت

  .بود خواهد معتبر جدیدتر داراي تاریخ
 

  حمیدرضا عدل   
 معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدي  

  1399 تابستان    





 ب 

  »هاي زیرزمینی خدمات پایش کیفیت آب کلی شرح «تهیه و کنترل
 ]819شماره  ضابطه[

  دکتراي مهندسی محیط زیست  دانشگاه شهید بهشتی  سیدحسین هاشمی: مشاور پروژه

  اعضاي گروه نظارت: 
  زیست لیسانس مدیریت محیط فوق  شرکت مدیریت منابع آب ایران  نژاد جواد حسن

طرح تهیه ضوابط و معیارهـاي فنـی     الهام رسولپور شبستري
  وزارت نیرو -صنعت آب کشور 

ریـزي و آمـوزش    لیسانس مـدیریت، برنامـه   فوق
  زیست محیط

ــرویج   بهمن یارقلی ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ت
جهاد کشاورزي، موسسه تحقیقات فنی 

  و مهندسی کشاورزي

  محیط زیست مهندسی دکتراي

 اعضاي گروه تایید کننده (کمیته تخصصی محیط زیست طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور): 

ــه   متخصص محیط زیست  فرزام پوراصغر سنگچین ــدیریت برنام ــراي م ــوزش   دکت ــزي و آم ری
  زیست محیط

  اي ریزي توسعه منطقه دکتراي برنامه  شرکت مهندسین مشاور رویان  محمد علی حامدي
  زیست لیسانس مدیریت محیط فوق  شرکت مدیریت منابع آب ایران  نژاد حسنجواد 

  هاي داخلی دکتراي اکولوژي آب  دانشگاه شهید بهشتی  بهروز دهزاد
طرح تهیه ضـوابط و معیارهـاي فنـی      الهام رسولپور شبستري

  وزارت نیرو - صنعت آب کشور
ریـزي و آمـوزش    لیسانس مـدیریت، برنامـه   فوق

  زیست محیط
  محیط زیستلیسانس مهندسی  فوق  زیست سازمان حفاظت محیط  الهام سفالیی

  زیست دکتراي علوم محیط  دانشگاه جامع علمی کاربردي  محمد محمدي  
  زیست دکتراي مهندسی محیط  دانشگاه شهید بهشتی  سیدحسین هاشمی

  مکانیکلیسانس  فوق  شرکت اندیشه زالل  سیدرضا یعقوبی

 راهبري (سازمان برنامه و بودجه کشور):اعضاي گروه هدایت و 

   مانکارانیو پ نیمعاون امور نظام فنی اجرایی، مشاور علیرضا توتونچی
   مانکارانیو پ نیگروه امور نظام فنی اجرایی، مشاور رییس فرزانه آقارمضانعلی

   مانکارانیو پ نیامور نظام فنی اجرایی، مشاور کارشناس سید وحیدالدین رضوانی
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  1  10/04/98            مقدمه

 

 
 

  مقدمه

  مقدمه

هاي زیرزمینی، طرح تهیه ضوابط و معیارهـاي فنـی صـنعت آب کشـور،      ارزیابی و پایش کیفیت آبتوجه به اهمیت  با
ریـزي و نظـارت    برنامهوقت  را با هماهنگی امور نظام فنی معاونت1»هاي زیرزمینی دستورالعمل پایش کیفیت آب«ضابطه 

مصـوب هیـات   نامـه اسـتانداردهاي اجرایـی     قانون برنامه و بودجه و آیـین  23جمهور تهیه و براساس ماده  راهبردي رییس
بـه   هیـات محتـرم وزیـران)    20/4/1385مورخ  33497/ت42239(مصوب  محترم وزیران و طبق نظام فنی اجرایی کشور

  .است کردهابالغ  1391در سال  ،نفع عوامل ذي

  هدف -

هاي پایش کیفیت منـابع   هایی است که مجریان برنامه بیان رئوس و شرح فعالیت ،خدماتکلی هدف از تهیه این شرح 
  .در نظر بگیرند پایشهاي  در طراحی و اجراي صحیح برنامه آب زیرزمینی بایستی

  دامنه کاربرد -

گونـه   عنوان مرجع براي تهیـه و اجـراي ایـن    و به هاي زیرزمینی کشور بوده گستره این شرح خدمات پایش کیفیت آب
  ها کاربرد دارد. برنامه

ریـزي، تهیـه، اجـرا،     هایی است که مسوولیت برنامه ها و شرکت ها، سازمان ترین کاربرد این شرح خدمات براي نهاد مهم
  هاي زیرزمینی کشور را برعهده دارند. هاي پایش کیفیت آب کنترل و نظارت بر برنامه

  

 در را هاي زیرزمینی پایش کیفیت آب خدمات از موضوع هر در مطرح موارد رئوس خدمات، یلک رحش نیا

 عنوان به هک مطالعاتانجام  )ستی(چک لیکنترل اههیس ت نیز مطابق بامطالعا از مورد هر اتییجز. ردیگ یم بر
   .شود انجام می است، شده ارائه 2و  1 وستیپ راهنما در

ـ ته به نسبت آن يهاوستیپ و ضابطه نیا مفاد و پروژه يهایژگیو به توجه با مشاور مهندس و ارفرماک  هی
 يمبنـا  و بـوده  قـرارداد  وستیپ خدمات، یلیتفص شرح است یهیبد. ندینمایم اقدام خدمات یلیتفص شرح

  .باشدیم مشاور خدمات هیارا

                                                   
 1391هاي زیرزمینی، سال  ، دستورالعمل پایش کیفیت آب620 ضابطه شماره -1





 1فصل 1

گردآوري سوابق، مطالعات پایه و 
  طراحی برنامه پایش





  5  10/04/98      شیبرنامه پا یو طراح هیسوابق، مطالعات پا يگردآور-  فصل اول

 

  فیتعارو  میمفاه -1-1

 620هاي زیرزمینی، ضـابطه  دستورالعمل پایش کیفیت آب این شرح خدمات براساسمفاهیم و تعاریف به کار رفته در 
  باشد.  می

هـاي قبلـی در زمینـه پـایش آب زیرزمینـی در منطقـه،        ها، اطالعات و گـزارش  در این بخش بایستی سوابق کلیه داده
  شود. آوري شود. در ادامه برنامه پایش طراحی می جمع منظور شناخت منطقه و کمک به طراحی برنامه پایش به

  گردآوري و بررسی سوابق و مطالعات قبلی -1-2

منظور آشـنایی بـا منطقـه و مسـایل مـرتبط بـا کیفیـت آب زیرزمینـی          گردآوري و بررسی سوابق و مطالعات قبلی به
 باشد و بایستی شامل موارد زیر باشد. می

 ینیرزمیز يها آب شیپا و حفاظت یقانون الزامات نییتب و يگردآور -2-1- 1

هاي متولیان  ها و برنامه دلیل الزامات قانونی و تامین نیازهاي اطالعاتی سیاست هاي پایش به در بسیاري از موارد برنامه
 هـا و سـایر مصـوبات و    ها، ضوابط، استانداردها، بخشـنامه  نامه آیند. قوانین، مقررات، آئین اجرا در می ها به آب یا سایر بخش

منظـور تعیـین اهـداف و چـارچوب و      هاي زیرزمینی بایستی گـردآوري و بـه   الزامات قانونی در زمینه حفاظت و پایش آب
 جزییات برنامه پایش در دست طراحی استفاده شوند.

مینـی و مطالعـات قبلـی و    زهـاي زیر  هـاي پـایش کیفیـت آب    آوري، مرور سوابق، مستندات در برنامه گرد -1-2-1-1
 ها در محدوده مطالعات هاي آن مقیاس، نتایج و تحلیلاهداف، 

هـاي نهـایی    اي از مطالعات قبلی ارائه و در آن به روشنی اهداف، مقیـاس و نتـایج و تحلیـل    در این بخش باید خالصه
 اشد. تواند مفید ب دست آمده در مطالعات قبلی می هاي به ها ارائه شود. در برخی موارد، مرور و تحلیل دوباره داده آن

شناسـی،   هـاي زمـین   شناسـی و هیـدروژئولوژي منطقـه توسـط سـازمان      گردآوري سوابق مطالعـات زمـین   -1-2-1-2
 اي، اداره کشاورزي یا سایر نهادها  هاي آب منطقه شرکت

شناسی و هیدروژئولوژي بر کیفیت آب زیرزمینی و از آنجا که به طور معمـول   با توجه به اهمیت تاثیر سازندهاي زمین
هـا و اطالعـات مـورد نیـاز از      شـود، الزم اسـت داده   هاي پایش مطالعات مستقلی در ایـن بخـش انجـام نمـی     برنامه در

 هاي مرتبط دریافت شوند. ها و شرکت سازمان

بندي سوابق و مستندات براي تعیین مسایل و مشکالت فعلی و احتمالی آب زیرزمینی و تعیین روند  جمع -1-2-1-3
 ر گذشتهتغییرات کیفیت آب د

تواند به شناخت مسایل کیفیت آب در گذشته و حال کمک کند. بـدین منظـور الزم    مرور سوابق و مستندات قبلی می
هاي کیفیت و تراز کیفیت آب زیـر زمینـی    هاي قبلی، تحلیل روند داده بندي گزارش است عالوه بر مرور تحلیل و جمع
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انجام شده است، بایستی نسبت بـه بـروز رسـانی آن اقـدام شـود.       انجام شود. در صورتی که این کار در مطالعات قبلی
چنین، توجه به این نکته ضروري است که ممکن است مطالعات قبلی مسایل کیفیت آب را بـه طـور کامـل یـا بـه       هم

 ها و نقد مطالعات قبلی ضروري است. درستی بیان نکرده باشند. در این موارد تحلیل اجمالی داده

 مطالعات پایه -1-3

 شود. العات پایه بایستی در محدوده اولیه برنامه پایش انجام میمط

  بررسی وضعیت کمی آبخوان -1-3-1
 هاي هیدروژئولوژیک آبخوان ویژگی -1-3-1-1

 ها بررسی وضعیت تغذیه و تخلیه و تراز سطح آب زیرزمینی آبخوان و روند تغییرات آن -1-3-1-2

خلیه آبخوان، مقدار تغذیه و تخلیه، بـیالن آب، سـطح ایسـتابی، رونـد     در این بخش بایستی نواحی تغذیه و ت -1-3-2
تحلیـل رونـد زمـانی و مکـانی     ، ارتباط احتمالی آبخوان با منابع آب سطحی بررسی شـود.  ها آنتغییرات زمانی و مکانی 

گانـه انجـام و شـیب    صورت رونـد کلـی و رونـد فصـلی، جدا     تغذیه، تخلیه، بیالن آب و تغییرات تراز آب زیرزمینی بایستی به
چنین در صورتی که نمودارها روند زمانی تغییرات یکنواختی ندارد، الزم است تحلیل رونـد بـراي    تغییرات روند ارائه شود. هم

هاي با تغییرات به نسبت یکنواخت، به صورت مجزا انجام و عالوه بر شیب روند بـراي کـل بـازه زمـانی، شـیب تغییـرات        بازه
  نیز جداگانه گزارش شود. براي هر بازه زمانی

 بررسی وضعیت کیفیت آب آبخوان -1-3-3

هـاي کیفیـت آب بـراي دوره آمـاري در دسـترس یـا        در مطالعات پایه بررسی کیفیت آب آبخوان بـا اسـتفاده از داده  
 شود. مطالعات قبلی انجام می

 هاي کیفیت آب آبخوان در دوره آماري در دسترس گردآوري داده -1-3-3-1

ــراي کــاربري   مقایســه داده -1-3-3-2 ــا حــدود مجــاز/ اســتاندارد ب هــاي مختلــف و تعیــین  هــاي کیفیــت آب ب
کـه از   ییرهـا یمتغ ياز اسـتاندارد بـرا   یتخط زانیم يبند پهنه يها نقشه هیو ته هاي کیفیت هر کاربري محدودیت

 اند. داشته یاستاندارد تخط

هـاي ایـران و بـا توجـه بـه       با استفاده از استاندارد کیفیـت آب هاي کیفیت آب با حدود مجاز بایستی  مقایسه داده
(هاي) مختلف آب در محدوده مطالعات انجام شود. در این بخش بایستی، متغیرهـایی کـه از حـدود مجـاز      کاربري

چنـین متغیرهـاي محـدوده کننـده      ها مشخص شود. هـم  اند، تعداد دفعات تخطی و درصد تخطی آن تخطی کرده
بنـدي بـر اسـاس مقـدار یـا درصـد        هاي پهنـه  ها بایستی تعیین و نقشه زان محدودیت ناشی از آنکاربري آب و می

 اند، ترسیم شود. تخطی از استاندارد براي متغیرهایی که تخطی داشته

  متغیر هیچند ال يها آب در صورت وجود آبخوان تیفیک یعمق راتییتغ یبررس -1-3-3-3



  7  10/04/98      شیبرنامه پا یو طراح هیسوابق، مطالعات پا يگردآور-  فصل اول

 

هاي چند الیه با کیفیت آب متفاوت وجود دارد. در این موارد بایسـتی ضـمن شناسـایی و     در برخی مناطق آبخوان
  ها انجام شود.  هاي هر الیه، بررسی تغییرات کیفیت آب براي هر الیه و بین الیه تعیین ویژگی

 آب تیفیمختلف ک يسطح آب در آبخوان با متغیرها نیرابطه ب يآمار لیتحل -1-3-3-4

منظور تعیین اثر تغذیه و تخلیه آبخـوان بـر کیفیـت آب     به ،تحلیل آماري رابطه بین سطح آب و متغیرهاي مختلف
چنـین عـالوه بـر تحلیـل      شود. بایستی توجه شود که این رابطه ممکن است خطی یا غیرخطی باشد. هـم  انجام می

  سطح آب بر کیفیت آب در آبخوان انجام شود.هاي تاثیر تراز  آماري الزم است یک تحلیل مقدماتی از مکانیزم
  آنها یو مکان یزمان راتییو تغ ینیرزمیو ز یمنابع آب سطح تیفیک یبرهمکنش احتمال یبررس -1-3-3-5

هـا و تغییـرات    رابطه احتمالی بین آب سطحی و زیر زمینی بایستی از نظر تبادل آب (تغذیـه و تخلیـه) و آالینـده   
 مدت بررسی شود. هاي بلندمدت و کوتاه احتمالی در دورهزمانی و مکانی این ارتباط 

تحلیل روند تغییرات زمانی (کلی و فصلی) متغیرهاي مختلف کیفیـت آب و تهیـه نقشـه شـیب رونـد       -1-3-3-6
 براي هر متغیر

توانـد بـراي تحلیـل     تحلیل روند کلی (براي کل دوره آماري) و فصلی (بـراي هـر فصـل در کـل دوره آمـاري) مـی      
هاي کیفیت آب در دوره آماري مورد بررسی، استفاده شود. تحلیل روند بایستی با در نظر گرفتن و بدون در  نوسان

درصد انجـام شـود.    90یا  95شود تحلیل آماري با سطح اطمینان  نظر گرفتن تراز سطح آب انجام شود. توصیه می
طالعـات نشـان دهنـد. روش مناسـب     بندي بایستی شـیب رونـد تغییـرات را در سـطح محـدوده م      هاي پهنه نقشه
 بندي انتخاب شود. هاي مختلف پهنه هاي روش ها و محدودیت بندي بایستی با توجه به فرض پهنه

بندي کیفیت آب آبخوان براي متغیرهـاي مختلـف و تحلیـل تغییـرات مکـانی کیفیـت آب بـراي         پهنه -1-3-3-7
 متغیرهاي مختلف

اند یا نزدیـک بـه    ل براي متغیرهایی که از حدود استاندارد تخطی کردهبندي کیفیت آب آبخوان بایستی حداق پهنه
 ها در محدوده مطالعات بررسی و تحلیل مقدماتی شود. حدود مجاز هستند، انجام شود و دالیل تغییر آن

  مصارف آب زیرزمینی  -1-3-4
 بررسی میزان و زمان مصرف آب براي هر نوع کاربري -1-3-4-1

هـا ماننـد    باشد. عالوه بر این ممکن است براي سایر کـاربري  ل کشاورزي، شرب و صنعت میهاي اصلی شام کاربري
پروري نیز برداشت آب انجام شود. در هر حال، میزان و زمان برداشت آب زیرزمینی به تفکیـک بـراي    تفرج و آبزي

رد تعـداد و موقعیـت و   هـاي صـادره و همچنـین بـرآو     هاي مختلف و براساس موقعیت و تعداد و نوع پروانـه  کاربري
 هاي غیرمجاز بایستی ارائه شود. میزان برداشت چاه

ها و سایر منابع تغذیـه در یـک دوره    بررسی روند تغییرات مصرف آب هر کاربري و مقایسه آن با بارش -1-3-4-2
 هاي خشک و ترسالی)   زمانی (شامل دوره
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ها و سایر منابع تغذیـه بایسـتی در دروه زمـانی در     تحلیل روند تغییرات مصرف آب براي هر کاربري و میزان بارش
 ها با یکدیگر مقایسه شود. هاي خشک و ترسالی) انجام و مقدار و شیب تغییرات آن دسترس (شامل دوره

 تاثیر مصارف بر کمیت و کیفیت آب -1-3-5

جام و میـزان تاثیرگـذاري   کننده ان  بررسی مقدماتی تاثیر مصارف بر کمیت و کیفیت بایستی به تفکیک هر گروه مصرف
 هاي آماري انجام شود. ها با روش و سهم آن

 بررسی تغییرات کیفیت آب زیرزمینی ناشی از تغییر سطح آب زیرزمینی -1-3-5-1

 کننده بررسی نوع و اثرات برداشت آب بر کمیت و کیفیت آبخوان براي هر گروه مصرف -1-3-5-2

 بر کمیت و کیفیت آب زیرزمینی و تغییرات احتمالی آن کننده برآورد سهم هر گروه مصرف -1-3-5-3

  شناسی   و زمین بررسی هیدروژئولوژي -1-3-6
منظـور   هـاي آبگـرم و معـدنی منطقـه بایسـتی بـه       ها و هیدروژئولوژي، معادن و چشـمه  شناسی، گسل بررسی مقدماتی زمین

هاي زیر بر اساس مطالعات و سوابق قبلـی،   منظور بررسیشناسایی منابع آالینده و عوامل تاثیرگذار طبیعی انجام شود. بدین 
  تواند انجام شود. پیمایش منطقه و مصاحبه با افراد محلی می

 شناسایی سازندهاي منطقه   -1-3-6-1

 هاي گرم یا معدنی در منطقه هاي آب بررسی معادن و چشمه -1-3-6-2

بر کیفیت آب یـا احتمـال وجـود عناصـر خـاص      ها یا سازندهاي تاثیرگذار  بررسی احتمال وجود گسل -1-3-6-3
 (فلزات سنگین، عناصر پرتوزا و غیره) در سازندهاي منطقه

  هاي زیرزمینی شناسایی منابع آالینده آب -1-3-7
ترتیب زیر انجام و  هاي منابع آالینده احتمالی بایستی به تفکیک انسانی و طبیعی به شناسایی و بررسی اجمالی ویژگی

منظور کنتـرل صـحت اطالعـات،     چنین، به هاي موردنیاز ثبت شود. هم منظور تهیه نقشه به ها آنهاي  موقعیت و ویژگی
 هاي میدانی و مصاحبه با افراد مطلع و محلی انجام شود. الزم است پیمایش و بررسی

 هاي زیرزمینی تاثیرگذار بر آب شناسایی منابع آالینده طبیعی -1-3-7-1

 شود.  انجام می 6-3-1این بخش بر اساس نتایج بند 

هــاي  هــاي منطقــه و در صــورت وجــود نقشــه  شناســی و ســازندها و گســل هــاي زمــین تهیــه نقشــه -1-3-7-2
هاي احتمالی تاثیرگذار یـا حـاوي مـواد خطرنـاك در سـازندهاي منطقـه بـر روي         هیدروژئولوژي و تعیین محدوده

 ها نقشه

چنـین مـدل مفهـومی     شناسـی و هیـدروژئولوژي و هـم    هـاي زمـین   ایستی بر روي نقشهآوري شده ب اطالعات جمع
 سازي شوند.  پیاده

 هاي زیرزمینی  هاي منابع آالینده انسان ساخت تاثیرگذار بر آب شناسایی و بررسی اجمالی ویژگی -1-3-7-3
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 هـاي هـوایی بـه روز     سهاي کاربري زمین یـا عکـ   ها، نقشه شناسایی منابع از طریق بررسی سوابق و گزارش
هـاي   شود. موقعیت و ویژگی منظور بررسی صحت اطالعات) انجام می همراه پیمایش و بررسی میدانی (به به

  سازي شوند. هاي هیدروژئولوژي و مدل مفهومی پیاده هاي تاثیرگذار بایستی بر روي نقشه ها/ فعالیت کاربري
 هـاي شـهري و روسـتایی،     گـاه  دامـداري، سـکونت  هاي مختلف شـامل اراضـی زراعـی، بـاغ، مرتـع،       کاربري

سازي و توزیع نفت  هاي آب معدنی و آب گرم، واحدهاي صنعتی، مخازن و تاسیسات پاالیش، ذخیره چشمه
هـاي   هـا، امکانـات گردشـگري و خـدماتی، راه     هاي بایر، جاده و گاز، خطوط انتقال نفت و گاز، معادن، زمین

هاي انسانی و طبیعی تاثیرگـذار بـر کیفیـت     هاي آبی و سایر فعالیت سازه ها، سدها، سایر ارتباطی، تعمیرگاه
 باشد. آب زیرزمینی می

 هاي مختلف بر روي نقشه توپوگرافی   ها/ فعالیت تعیین موقعیت کاربري -1-3-7-4

هـا و   آوري شـده در مـورد منـابع آالینـده از طریـق بررسـی       ها و اطالعات جمـع  بررسی صحت گزارش -1-3-7-5
  دات میدانیمشاه

هـاي تـاثیر گـذار بـر آب      هاي قابل اعتمـاد در مـورد کمیـت و کیفیـت آالینـده      تبصره: در صورت عدم وجود داده
ها مورد توجه قرار گیرد. در غیـر   برداري و سنجش آالینده پذیر است بایستی نمونه زیرزمینی، در هر مورد که امکان

هاي تخلیه شـونده بـراي هـر منبـع      آلودگی آالینده غلظت و بارهاي مناسب  این صورت بایستی با استفاده از روش
 برآورد شود.  

  بندي منابع آالینده ارزیابی و اولویت -1-3-8
بـر کیفیـت آب زیرزمینـی انجـام شـود. در       هـا  آنبندي منابع آالینده بایستی بر اسـاس میـزان تـاثیر     ارزیابی و الویت

تواند بر اساس بررسـی   بخشی از منابع آالینده ممکن نباشد، این کار میتمام یا  بندي کمی سهمیهو  که ارزیابی صورتی
  هاي هر منبع و نظر کارشناسی درباره ریسک آلودگی و به صورت کیفی انجام شود. ویژگی
هاي منابع آالینده مانند تعداد، طول یا مساحت، مقدار و مشخصات، نحوه و مـدت زمـان تخلیـه بـه منـابع آب       ویژگی

گیرد (هر کدام که براي منبع آالینده مـورد   ها را در بر می وه تامین آب مصرفی و مقدار آن و سایر ویژگیزیرزمینی، نح
  بررسی موضوعیت دارد).

 هاي منابع آالینده  تعیین ویژگی -1-3-8-1

دت بندي منابع آالینده براي هر آالینده بر اساس بار آلودگی، غلظت آالینـده، نحـوه تخلیـه و مـ     الویت -1-3-8-2
 زمان تخلیه  

  فرایندهاي تاثیرگذار بر کیفیت آب زیرزمینی -1-3-9
 7 -3-1هاي شناسایی شده در بنـد   بررسی اجمالی فرایندهاي تاثیرگذار بر کیفیت آب زیرزمینی بایستی براي آالینده

اي باشـد کـه مسـیر احتمـالی ورود آالینـده بـه آب زیرزمینـی و فراینـدهاي احتمـالی           گونه انجام شود. بررسی باید به
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تاثیرگذار بر سرنوشت آالینده در مسیر حرکت و در داخل آبخوان را در بر گیـرد. اطالعـات تولیـد شـده در آن بخـش      
  چنین بر روي مدل مفهومی پایش نشان داده شوند. بایستی در قالب فلوچارت و هم

 گذار بر کیفیت آب زیرزمینی بررسی فرایندهاي فیزیکی، شیمیایی و زیستی تاثیر -1-3-9-1

 ها بینی اولیه رفتار و حرکت آالینده پیش -1-3-9-2

  هاي محتمل شیمیایی و بیوشیمیایی ها با توجه به واکنش بررسی سرنوشت آالینده -1-3-9-3
  رزمینیهاي زی ها به آب ارزیابی پتانسیل نفوذ آالینده -1-3-10

هـا بـراي    عنـوان بخشـی از بررسـی سرنوشـت آالینـده      ارزیابی پتانسیل نفوذ و شعاع و منطقه جانبی تاثیر بایسـتی بـه  
شـوند، بررسـی شـود. در صـورتی کـه       اي از سطح زمین یا از طریق چاه وارد زمین مـی  صورت نقطه هایی که به آالینده

هـا و   ) بـا بررسـی داده  2) با اسـتفاده از ردیـاب یـا (   1تواند ( ار میاطالعات کافی براي ارزیابی کمی وجود ندارد، این ک
 اطالعات در دسترس و شواهد محلی و بر اساس نظر کارشناس خبره انجام شود.

 هاي اشباع و غیراشباع  ها به ناحیه بررسی پتانسیل نفوذ آالینده -1-3-10-1

  برآورد شعاع و محدوده تاثیر   -1-3-10-2
   پذیري دشت بتعیین آسی -1-3-11

پـذیري   پـذیري دشـت، آسـیب    تر و در قالب مطالعات حریم کیفی آب زیرزمینی یـا تعیـین آسـیب    که پیش در صورتی
پـذیري دشـت بـر     باشد. در غیر این صورت الزم اسـت آسـیب   منطقه تعیین شده است، نیازي به تعیین دوباره آن نمی

 تعیین شود. 621اساس نشریه شماره 

  کیفیت آب زیرزمینی طراحی برنامه پایش -1-4

به هنگام طراحی برنامه پایش، بایستی ساختار کلی برنامه و اهداف پایش مدنظر باشد و همه جوانب و موارد مرتبط بـا  
توانـد   توجه به این نکته ضروري است که طراحی دقیق و با جزییـات برنامـه پـایش مـی    پایش با جزییات کافی ارائه شود. 

ها داشته باشد و دستیابی به اهداف  ب از نیروي انسانی، ابزار و مواد و مدیریت زمان و هزینهنقش بسزایی در استفاده مناس
  پایش را تضمین نماید. 

  اهداف و ساختار برنامه پایش -4-1- 1

 شیپا برنامه اهداف/ هدف -1-4-1-1

 باشد. چـرا کـه سـایر    ترین بخش در طراحی برنامه پایش می تعیین دقیق و شفاف و صریح هدف/ اهداف پایش کلیدي
تـرین اهـداف    جرئیات برنامه وابسته به آن هستند. در واقع هدف/ اهداف پاسخ به چرایی اجراي برنامه پـایش اسـت. مهـم   

دسـت   ) بـه 3هاي مختلـف، (  ) بررسی کیفیت آب زیرزمینی براي کاربري2) بررسی وضعیت پایه آب، (1پایش عبارتند از (
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) ارزیابی تاثیر منابع آالینده بر کیفیت آب زیرزمینـی،  4منطقه، ( آوردن اطالعاتی در خصوص فرایندهاي هیدروژئولوژیکی
 مدت یا بلندمدت کیفیت آب زیرزمینی.  ) بررسی روندهاي کوتاه5(

 نوع برنامه پایش با توجه به اهداف -1-4-1-2

تـی  شود. نوع برنامه پایش بـر روي منـابع انسـانی، مـالی و تجهیزا     نوع برنامه پایش با توجه به هدف/ اهداف تعیین می
 موردنیاز، دوره و تواتر پایش و سایر اجزاي برنامه تاثیرگذار است.  

 هاي کلیدي برنامه پایش اجزا، ساختار کلی و فعالیت -1-4-1-3

 کیفیـت هاي اصلی پایش مطابق مفاد دستورالعمل پـایش   پس از تعیین نوع برنامه اجزا و ساختار کلی و رئوس فعالیت
 شود. آب زیرزمینی تعیین می

  پایشتعیین محدوده  -4-2- 1

هـاي اولیـه، محـدوده دقیـق      هاي مقدماتی تهیه شـده و تحلیـل   در این بخش، بر اساس اطالعات گردآوري شده، نقشه
اند، بایسـتی بـر روي نقشـه توپـوگرافی      شود. محدوده پایش به همراه سایر مواردي که در اینجا ذکر شده پایش تعیین می

هـاي   ین منظـور گـام  ه اباشد. ب به هدف/ اهداف پایش بسیار مهم می سازي شوند. در تعیین محدوده هدف، توجه پایه پیاده
  زیر بایستی انجام شوند: 

 هاي محل (خاك، سازند، فعالیت/ کاربري اثرگذار) روي نقشه توپوگرافی پایه ثبت ویژگی -1-4-2-1

  هاي سطحی)  ها، یا سایر آب تعیین نواحی تغذیه یا تخلیه (نهرها، تاالب -1-4-2-2
  تهیه مقاطع عرضی دشت -1-4-2-3
 تعیین جهت جریان آب زیرزمینی با استفاده از شبکه جریان -1-4-2-4

 برآورد نرخ جریان در طول مسیر با استفاده از اطالعات شبکه جریان -1-4-2-5

  ها   تخمین ارتباط داخلی بین آبخوان -1-4-2-6
هـا/   حدوده آبخوان، شبکه جریان، موقعیت فعالیـت تعیین و توصیف و تهیه نقشه محدوده هدف پایش براساس م - 7- 2- 4- 1

 ها و سازندها کاربري

  مدل مفهومی پایش کیفیت آب زیرزمینی -4-3- 1

ها و اطالعـات   باشد. این نقشه کلیه داده ها در طراحی یک برنامه پایش می ترین گام تهیه مدل مفهومی پایش از کلیدي
گیرد. پس از تهیـه مـدل    هاي پایش را در بر می موردنیاز براي ارزیابی کیفیت آب و تغییرات آن و تعیین موقعیت ایستگاه

شود که مـدل   ارزیابی و در صورت لزوم مدل اصالح یا تکمیل شود. توصیه میاولیه بایستی اطالعات گردآوري شده دوباره 
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هاي توپوگرافی پایه با مقیاس مناسب تهیه شود. در صورت عدم دسترسـی بـه امکانـات مـورد نیـاز       مفهومی بر روي نقشه
  تواند مفید باشد. سازي اطالعات بر روي یک نقشه کاغذ نیز می پیاده
 )620ضابطه 2بند  2ی پایش آب زیرزمینی (براساس فصل تهیه مدل مفهوم -1-4-3-1

هـا و بـازنگري    باره رفتار و حرکت آالینده ها در بینی ارزیابی اطالعات گردآوري شده و بررسی صحت پیش -1-4-3-2
 )620ضابطه 1-2مدل مفهومی (براساس مدل مارپیچ شکل 

  متغیرهاي پایش -4-4- 1

هـا   نابع آالینده و فرایندهاي تاثیرگذار بر سرنوشت و انتقـال آالینـده  انتخاب متغیرهاي پایش به هدف/ اهداف پایش، م
باشند و در هر مـورد الزم اسـت بـر اسـاس اطالعـات       بستگی دارد و موارد مذکور در بندهاي زیر تنها به عنوان راهنما می

ردنیاز و روش آنـالیز  گردآوري شده در بندهاي قبل متغیرهاي پایش تعیین شوند. در هر مورد الزم است، حد تشخیص مو
ها و حد تشخیص) ذکر شـود. حـد    هاي آن شامل حدود غلظت مورد انتظار و تداخل مناسب براي نمونه (با توجه به ویژگی

کـه   هاي موردنیاز اشکال ایجاد نکند. براي مثـال در صـورتی   اي تعیین شود که در تحلیل گونه تشخیص موردنیاز بایستی به
  استاندارد معینی مقایسه شود، حد تشخیص باید حداقل معادل آن استاندارد باشد.قرار است کیفیت آب با 

 )620) ضابطه 7-2اساس جدول ( متغیرهاي عمومی کیفیت آب (بر -1-4-4-1

 )620) ضابطه 8-2اساس جدول ( متغیرهاي شاخص پایش (بر -1-4-4-2

 )620) ضابطه 10-2) و (9-2اساس جداول ( متغیرهاي متاثر از منابع آالینده (بر -1-4-4-3

 متغیرهاي معمول براي ارزیابی بلندمدت کیفیت آب زیرزمینی -1-4-4-4

   )620) ضابطه 12-2) و (11-2(جدول با استفاده از (متغیرهاي آب زیرزمینی براي ارزیابی زوال طبیعی  -1-4-4-5

 و روش آنالیز نمونه. تعیین حد تشخیص متغیرها با توجه به اهداف پروژه و برنامه پایش  -1-4-4-6

  برداري) هاي پایش (شبکه نمونه ایستگاه - 4-5- 1

شود. در صورتی که محدوده منـابع (مـالی،    ها تعیین می ها بر اساس اهداف پایش و برد تعمیم داده تعداد اولیه ایستگاه
ي شوند و تعـداد مناسـب   بند لویتوها ا کند، بایستی ایستگاه انسانی و تجهیزاتی)، تعداد ایستگاه را با محدودیت مواجه می

هـاي   هاي یک ایستگاه و میزان اطمینـان آمـاري بـه داده    به ترتیب الویت انتخاب شوند. پس از آن بایستی برد تعمیم داده
ها بایستی به وسعت محدوده مطالعـاتی،   هنگام تعیین تعداد ایستگاه شود. در هر حال، به تعمیم داده شده، دوباره محاسبه 

ها توجـه داشـت.    اهداف پروژه و روش تحلیل دادهلوژیکی محیط، وضعیت منابع آالینده و کاربران آب، پیچیدگی هیدروژئو
ها مشابه  ها یا متغیرهاي مورد سنجش در همه ایستگاه برداري، تعداد نمونه چنین ممکن است دوره پایش، دفعات نمونه هم

 نباشد. 

 هاي پایش تعیین تعداد ایستگاه -1-4-5-1
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هاي پایش با توجه به هدف و نوع پایش، مسیر جریـان آلـودگی، رقـوم سـطح آب      تعیین موقعیت ایستگاه -1-4-5-2
  هاي سطحی زیرزمینی، دسترسی به آبخوان و عدم نفوذ آلودگی از طریق آب

عمـق   احتمال تفاوت کیفیـت آب در اعمـاق مختلـف آبخـوان،    برداري: در صورت وجود  تعیین عمق نمونه -1-4-5-3
 موقعیت منابع آالینده تعیین شود. و با توجه به هدف پایشداري بایستی بر نمونه

 هاي یک ایستگاه پایش  تعیین برد تعمیم داده -1-4-5-4

شناسـی، نـوع و بـار آلـودگی منـابع آالینـده        هاي یک ایستگاه پایش با توجه به نوع و سازندهاي زمین برد تعمیم داده
غیره)، کاربري اراضی، وضعیت دشت از نظر گرادیان هیدرولیکی، نوع آبخـوان   انسان ساخت (کشاورزي، صنعتی، معدنی و

  تواند تعیین شود. خبره می هاي آماري یا نظر کارشناس و فاصله با منابع آالینده و با روش

  تواتر و دوره پایش -4-6- 1

ش به عنـوان یکـی   تواتر پایش تابعی از نرخ تغییرات متغیرهاي مورد سنجش است. نرخ تغییرات متغیرهاي مورد سنج
هاي مورد بررسی در بندهاي قبل برآورد شده است. تواتر پایش بایستی با فرکانسـی حـداقل    هاي کلیدي آالینده از ویژگی

توانـد بـه عنـوان راهنمـا اسـتفاده       می 620) ضابطه 13-2دو برابر فرکانس تغییرات متغیرهاي مورد بررسی باشد. جدول (
آوري شده تعیین شود. دوره زمانی پایش نیز بر اساس  تواتر پایش بر اساس اطالعات جمع شود، اما الزم است در هر مورد،

ساله) در پایش تعیین وضـعیت پایـه تـا بلندمـدت (چنـدین       مدت (اغلب یک تواند کوتاه شود و می اهداف پایش تعیین می
  ساله) در پایش روند باشد.

هاي زیرزمینـی بـا توجـه بـه هـدف پـایش و نـرخ تغییـرات          تعیین تواتر و دوره زمانی سنجش کیفیت آب -1-4-6-1
 کیفیت آب

  برآورد منابع مالی، نیروي انسانی و تدارکات موردنیاز -4-7- 1

هاي پـایش بلندمـدت یـا گسـترده، بـا       به طور معمول منابع موردنیاز براي طراحی و اجراي برنامه پایش به ویژه برنامه
بایستی از ابتدا برآورد صحیحی از منابع موردنیاز در دسـت داشـت و بـراي    هاي زیادي مواجه هستند. بنابراین  محدودیت

هـاي عملیـات میـدانی، عملیـات      ریـزي کـرد. ایـن منـابع شـامل منـابع مـالی (هزینـه         ها برنامه تامین به موقع و کافی آن
هـا   اي از آزمایشـگاه  عهچنین در صورت استفاده از مجمو باشد. هم آزمایشگاهی، نیروي انسانی و کارشناسی و تدارکات) می

هـاي   ها انجام شود و هزینه آن ها و منابع هاي میدانی و آزمایشگاهی، الزم است ارزیابی کاملی از توانایی شبراي انجام سنج
  هاي مالی گنجانده شود.  ها در ارزیابی مربوط به خدمات آن

 وردنیاز برآورد و نحوه تامین منابع مالی، نیروي انسانی و تدارکات م -1-4-7-1

 هاي همکار و ایجاد شبکه آزمایشگاهی تعیین آزمایشگاه -1-4-7-2
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 برداري و آزمایش نمونه -4-8- 1

 ها برداري و نگهداري نمونه نمونه -1-4-8-1

  برداري، حمل و نگهداري برنامه تضمین کیفیت در نمونه -1-4-8-1-1
 برداري، حمل و نگهداري برنامه کنترل کیفیت در نمونه -1-4-8-1-2

 هاي مربوطه کالیبراسیون تجهیزات میدانی و ارائه گواهی -1-4-8-1-3

  ها گذاري نمونه هاي کدگذاري و برچسب روش -1-4-8-1-4
 ها   طراحی کاربرگ درخواست آنالیز نمونه -1-4-8-1-5

  برداري انتخاب تجهیزات مناسب براي نمونه -1-4-8-1-6
 ها آزمایش -1-4-8-2

 ها کیفیت آزمایشبرنامه تضمین  -1-4-8-2-1

 ها برنامه کنترل کیفیت آزمایش -1-4-8-2-2

   620اساس ضابطه  هاي دریافتی توسط آزمایشگاه بر کاربرگ کنترل و ثبت اطالعات نمونه -1-4-8-2-3

 هاي مربوطه کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی و ارائه گواهی -1-4-8-2-4

  ات سازي زنجیره ثبت اطالع تهیه و پیاده -1-4-8-3
  ثبت مشاهدات میدانی -1-4-8-4

اي هـ  (دسـتورالعمل پـایش کیفیـت آب    620هـاي ارائـه شـده در ضـابطه      ثبت مشاهدات میدانی بایستی در کـاربرگ 
هـاي جدیـد، بایسـتی حـداقل اطالعـات مـذکور در        زیرزمینی) انجام شود. در صورت بازطراحی یا استفاده از کـاربرگ 

از  آوري شـده بایسـتی حـداکثر تـا یـک هفتـه پـس        آوري شوند. اطالعات جمـع  جمعکاربرگ مندرج در دستورالعمل 
  آوري وارد بانک اطالعات شوند.  جمع
  هاي میدانی طراحی کاربرگ ثبت فعالیت -1-4-8-4-1
   620ثبت مشاهدات میدانی مطابق ضابطه  -1-4-8-4-2

 ها  انتقال مشاهدات ثبت شده به پایگاه داده -1-4-8-4-3

 ها واطالعات داري دادهثبت و نگه -4-9- 1

روش و ساختار بانک اطالعاتی باید با هماهنگی شرکت مدیریت منابع آب ایـران و دفتـر مربوطـه در سـازمان مجـري      
هـا و اطالعـات اسـتفاده خواهـد شـد،       هاي اطالعاتی موجود براي ثبت و نگهـداري داده  که از پایگاه انجام شود. در صورتی

  سازي را دارد. هاي قابل ذخیره هاي موردنیاز از جمله نوع داده ویژگی بایستی اطمینان یافت که حداقل
 ها (استانی، حوضه آبریز، ملی) گیري در مورد محدوده تحت پوشش بانک داده تصمیم -1-4-9-1
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 ها و اطالعات تعیین روش و استانداردهاي ثبت، نگهداري و بازیابی داده -1-4-9-2

  گیري   ها و گزارش ها و گزارش ها و اطالعات و نوع و شکل تحلیل دار داده تعیین ساختار بانک مکان -1-4-9-3
  ها بین ذینفعان مختلف   تعیین نحوه گردش اطالعات و تدوین چارچوب تشکیالتی تبادل داده -1-4-9-4
 ها و اطالعات و ثبت سوابق دسترسی تعیین و تعریف سطوح مختلف دسترسی افراد به بانک داده -1-4-9-5

  هاي پایش ارزشیابی شبکه پایش و - 4-10- 1

  هاي پایش براي کنترل برنامه پایش  تعیین نحوه ارزشیابی شبکه -1-4-10-1
 تعیین ساختار و نحوه ایجاد شبکه بازرسی براي کنترل برنامه پایش  -1-4-10-2

 هاي پایش تهیه گزارش پایش و ارزشیابی شبکه -1-4-10-3

  بازنگري برنامه پایش و اصالح شبکه پایش -4-11- 1

شود. این بازنگري ممکن اسـت در هـر    طور معمول بازنگري برنامه پایش بر اساس دریافت اطالعات جدید انجام میبه 
بینی و مطابق موارد زیر مستند شود.  اي از برنامه انجام شود. به هنگام طراحی برنامه پایش باید روش بازنگري پیش مرحله

بینی موجب اصالح برنامه شـوند. در ایـن    ، برخی موارد غیرقابل پیشبا این وجود ممکن است در حین اجراي برنامه پایش
 موارد نیز باید مستندسازي بر اساس بندهاي زیر انجام شود.

  دالیل، روش و دوره زمانی بازنگري و اصالح برنامه پایش -1-1-11-1
 تعیین حدود بازنگري برنامه پایش -1-1-11-2

  براي بهبود عملکرد و کارایی برنامه پایشارائه پیشنهادها و راهکارها  -1-1-11-3

 ایمنی -4-12- 1

عنوان راهنما استفاده کرد.  به 522هاي مربوط در ضابطه  توان از کاربرگ براي تهیه برنامه ایمنی و سالمت کارکنان می
ان هاي فوق تنهـا بـه عنـو    تري نیاز باشد. در این صورت، کاربرگ هاي پایش ممکن است تمهیدات گسترده در برخی برنامه
چنین الزم است بـا   توانند استفاده شوند. در هر حال رعایت موارد ایمنی بسیار حیاتی و یک الزام است. هم یک راهنما می

اندرکاران و افراد مرتبط با برنامه پایش آگـاهی و   برگزاري جلسات آموزشی و توجیهی اطمینان حاصل شود که کلیه دست
 اند.  آموزش کافی در زمینه مسایل ایمنی دیده

  هاي ایمنی مرتبط تهیه برنامه تضمین ایمنی و سالمت کارکنان و دستورالعمل -1-4-12-1





 2فصل 2

ها و  اجراي برنامه پایش و تحلیل داده
  دهی گزارش
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 سنجش و يبردار نمونه -2-1

هاي پایش منتخـب و   برداري، حمل و نگهداري و سنجش کیفیت آب زیرزمینی در ایستگاه در این بخش بایستی نمونه
 انجام شود. شرح خدمات در بخش اول این با تواتر زمانی و سایر موارد بیان شده 

  دهی ها و گزارش تحلیل داده - 2-2

 هاداده صحت دییتا و یبررس -2-2-1

) 3) در آزمایشـگاه، ( 2) در محـل، ( 1ها باید در چهار مرحله شـامل (  ها براي اطمینان از صحت آن بررسی و تایید داده
 دهی مراحل سوم و چهارم مدنظر است. ها و گزارش ) نتایج نهایی انجام شود. در بخش تحلیل داده4ها و ( در بانک داده

 ها و اطالعات و کنترل صحت مقادیر و یکاي آنها به بانک دادهها  ورود داده -4-2-2-1

  ها ها و اطالعات بر اساس روابط بین داده ها در بانک داده بررسی کیفیت و اعتبار داده -4-2-2-2
تبصره: در صورت وجود داده پرت یا مشکوك بایستی کلیه مسـتندات مربـوط بـه مراحـل چهارگانـه مـورد اشـاره        

ها استفاده نشود. در غیر ایـن   گذاري آن اقدام و در تحلیل وجود خطا در داده، نسبت به عالمتبررسی و در صورت 
  صورت داده نبایستی حذف شود و دلیل وقوع/ مشاهده آن بررسی و تحلیل شود.    

 ها تحلیل آماري داده - 2-2-2

شامل یـک یـا چنـد     تواند ها به هدف/ اهداف پایش بستگی دارد و می روش مناسب تحلیل آماري داده -4-2-3-1
 باشد.  هاي زیر نمی هاي آماري مناسب محدود به روش مورد از بندهاي زیر باشد. با این وجود، روش

  ها دادهتوزیع آماري نوع  -4-2-3-1-1
ها بـا توجـه بـه نـوع      هاي آماري پارامتریک و غیر پارامتریک متناسب براي تحلیل داده بررسی روش -4-2-3-1-2

  ها توزیع داده
 تحلیل روند کلی و فصلی و تعیین شیب روند تغییرات کیفیت آب  -4-2-3-1-3

 نقشه شیب روند کلی و فصلی -4-2-3-1-4

 تعیین تغییرات زمانی و فضایی متغیرها -4-2-3-1-5

 تعیین ارتباط بین متغیرهاي مختلف   -4-2-3-1-6

 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی - 2-2-3

توانـد شـامل یـک یـا چنـد       نی به هدف/ اهداف پایش بستگی دارد و میروش مناسب براي ارزیابی کیفیت آب زیرزمی
 باشد. هاي زیر نمی مورد از بندهاي زیر باشد. با این وجود، روش مناسب محدود به روش
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هاي کنـونی و آتـی ماننـد     ها با استاندارد/ معیار کیفیت آب و ارزیابی کیفیت آب براي کاربري مقایسه داده -4-2-4-1
 کشاورزيشرب، صنعت و 

 تعیین تعداد دفعات و مقدار تخطی از حدود قابل قبول تعیین شده در استاندارد/ معیار -4-2-4-2

هاي کیفیت آب ویلکوکس، شولر و شاخص ملی کیفیت  بندي و ارزیابی کیفیت آب بر اساس شاخص طبقه -4-2-4-3
 )IRWQIGTو  IRWQIGCآب ایران (

  از فرایندهاي زوال طبیعی و محاسبه بازده زوال طبیعیبررسی تغییر کیفیت آب ناشی  -4-2-4-4
  بندي کیفیت آب براي متغیرهاي مختلف نقشه پهنه -4-2-4-5
 هاي مختلف در طول مسیر جریان   ها در برابر فاصله براي ایستگاه بررسی تغییر غلظت آالینده -4-2-4-6

  هاي مختلف براي تعیین توزیع فضایی آالینده در طول زمان   مقدار غلظت آالینده در زمان نقشه هم -4-2-4-7
 ها و سهم آن یآلودگ یمنابع احتمال ییو شناسا ییایمیدروشیهاي ه آب با استفاده از شاخص تیفیک یابیارز -4-2-4-8

 بینی کیفیت آب با توجه به وضعیت گذشته آن پیش - 2-2-4

 هاي مناسب انجام شود. هاي آماري یا مدل با استفاده از روش تواند بینی کیفیت آب می پیش

  ها و اطالعات ثبت و نگهداري داده -2-3

 ها و اطالعات سازي بانک داده پیاده -4-3-1

 ها و اطالعات ها به بانک داده ها و اطالعات گردآوري شده جهت ورود آن بندي داده طبقه -4-3-2

 ها و اطالعات به بانک  ورود داده -4-3-3

  گزارش برنامه پایش آب زیرزمینی - 2-4

  تهیه گزارش پایش -2-4-1

هـا،   گزارش پایش باید شامل هدف و چارچوب برنامه پایش، محدوده پایش، جزییات طراحـی برنامـه و ابزارهـا و روش   
و  هـا،  گیري، پیوست بندي و نتیجه ها، جمع دست آمده، جزییات تحلیل داده ها و نتایج به جزییات اجراي برنامه پایش، داده

هـا در پـروژه باشـد. در ابتـداي هـر       مراجع و منابع مورد استفاده، معرفی گروه کارشناسی و همکاران پروژه و مسوولیت آن
هـاي کلیـدي ارائـه شـود.      گزارش یک خالصه گزارش شامل هدف، معرفی خالصه محدوده، خالصـه ابـزار و روش و یافتـه   

ها را داشته باشد. به همـراه هـر گـزارش کاغـذي،      ها و نگاره ، نقشهها گزارش باید فهرست مطالب، جداول، نمودارها، شکل
 ها در فرمت مناسب ارائه شود. افزاري آن به همراه فایل داده نسخه نرم
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  گزارش پایش و ارزشیابی شبکه پایش - 2-5

بـا   منظور اطمینان از اجراي صحیح و مناسب برنامه پایش بایستی یک شبکه بازرسی ایجاد شـود. ایـن شـبکه بایـد     به
  برداري، گزارش بارزسی را تهیه و ارائه کند. همان تواتر نمونه

 ایجاد شبکه بازرسی براي کنترل برنامه پایش   -4-5-1

 هاي پایش تهیه گزارش پایش و ارزشیابی شبکه -4-5-2

  گزارش بازنگري و اصالح برنامه پایش -2-6

برنامه پایش بـراي دسـتیابی بـه هـدف/ اهـداف       در حین اجرا یا انتهاي برنامه (بستگی به دوره پایش) بایستی کفایت
برنامه ارزیابی شود. در واقع بایستی مشخص شود که اجراي برنامه توانسته است به سواالتی که در ابتـداي تعریـف پـروژه    

چنین در صورت لزوم بایستی پیشـنهادها و راهکارهـا بـا جزییـات کـافی و       پایش مطرح بوده است، پاسخ دهد یا خیر. هم
 د منابع و زمان مورد نیاز براي بهبود برنامه ارائه شود.برآور

 بررسی کفایت برنامه پایش -2-6-1

  ارائه پیشنهادها و راهکارها براي بهبود برنامه پایش (در صورت لزوم)
  

    





  
 

  

  1پیوست3

گردآوري سوابق،  سیاهه کنترلی(چک لیست)
  مطالعات پایه و طراحی برنامه پایش
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 مفاهیم و تعاریف -1-1.پ

  . باشد می 620شماره ضابطه زیرزمینی  هاي رفته مطابق دستورالعمل پایش کیفیت آب به کارمفاهیم و تعاریف 

  گردآوري و بررسی سوابق و مطالعات قبلی -2-1.پ

 هاي زیرزمینی گردآوري و تبیین الزامات قانونی حفاظت و پایش آب -1-2-1

هاي زیرمینـی و مطالعـات قبلـی و اهـداف،      هاي پایش کیفیت آب آوري، مرور سوابق، مستندات در برنامه گرد -1-2-2
 در محدوده مطالعات ها آنهاي  مقیاس، نتایج و تحلیل

هــاي  منطقـه توسـط سـازمان   و هیـدرولوژیکی   هیــدروژئولوژيشناسـی و   گـردآوري سـوابق مطالعـات زمـین     -1-2-3
 اي، اداره کشاورزي یا سایر نهادها. هاي آب منطقه شناسی، شرکت زمین

 نی  بندي سوابق و مستندات براي تعیین مسایل و مشکالت فعلی و احتمالی آب زیرزمی جمع -1-2-4

 مطالعات پایه -3-1.پ

. جهت انجام مطالعات پایه، محـدوده  باشد برنامه پایش انجام و شامل موارد زیر اولیه مطالعات پایه بایستی در محدوده 
تواند بر اساس ارزیابی مقدماتی و نظر کارشناسی و ترجیحا منطبق بر محدوده آبخوان تعیـین شـود.    اولیه برنامه پایش می

 تدقیق شود. 1پیوست 2-4-1 محدوده هدف پایش بایستی مطابق بنددر ادامه مطالعات، 

  بررسی وضعیت کمیت آب در آبخوان -1- 3-1.پ

  . باشد میبررسی وضعیت کمیت آب در آبخوان شامل موارد زیر و براي دوره آماري در دسترس 
 هاي هیدروژئولوژیک آبخوان ویژگی -1-3-1-1

آبخـوان و   مقدار تغذیه و تخلیه، بیالن آب زیرزمینی، سـطح ایسـتابی  نواحی تغذیه و تخلیه آبخوان، بررسی  - 2- 1- 3- 1
 و تغییرات زمانی و مکانی آنها  و ویژگی ارتباط احتمالی آبخوان با منابع آب سطحیآن و زمانی و مکانی روند تغییرات 

  مصارف آب زیرزمینی -2- 3-1.پ

  :باشد میبررسی مصارف آب زیرزمینی براي دوره آماري در دسترس و شامل موارد زیر 
 (در وضع موجود و آتی)بررسی میزان مصرف آب براي هر نوع کاربري  -1-3-2-1

بـه همـراه   هـاي صـادر شـده     پروانهتعداد و نوع موقعیت و تبصره: میزان مصارف آب در وضع موجود بایستی بر اساس 
همراه با تدقیق آن از طریق سـایر اطالعـات ماننـد میـزان     و میزان برداشت آنها هاي غیرمجاز  چاهو موقعیت برآورد تعداد 
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ب زیرزمینی و بازدید میدانی برآورد شود. میزان مصارف آب در وضع آتـی بایسـتی بـر اسـاس نیـاز آبـی       آتغییرات سطح 
 اي و سایر عوامل تاثیرگذار بر مصارف آب در یک افق حداقل پنج ساله برآورد شود. هاي توسعه برنامه

هـا و سـایر منـابع تغذیـه در یـک دوره       رسی روند تغییرات مصرف آب هر کاربري و مقایسه آن با بـارش بر -1-3-2-2
 هاي خشک و ترسالی)   زمانی (شامل دوره

 بررسی وضعیت کیفیت آب آبخوان -3- 3-1.پ

هاي کیفیت آب براي دوره آمـاري در دسـترس    در مطالعات پایه، بررسی کیفیت آب آبخوان بایستی با استفاده از داده
 انجام شود.

 هاي کیفیت آب آبخوان براي دوره آماري در دسترس گردآوري داده -1-3-3-1

هـاي   هاي مختلف و تعیـین محـدودیت   هاي کیفیت آب با حدود مجاز/ استاندارد براي کاربري مقایسه داده -1-3-3-2
یی کـه از اسـتاندارد تخطـی    بندي میزان تخطی از استاندارد بـراي متغیرهـا   هاي پهنه و تهیه نقشه کیفیت هر کاربري

 اند. داشته

 متغیرچند الیه هاي  بررسی تغییرات عمقی کیفیت آب در صورت وجود آبخوان -1-3-3-3

  هاي مختلف کیفیت آبمتغیرتحلیل آماري رابطه بین سطح آب در آبخوان با  -1-3-3-4
  تغییرات زمانی و مکانی آنهابررسی برهمکنش احتمالی کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی و  -1-3-3-5
هاي مختلف کیفیت آب و تهیه نقشـه شـیب رونـد بـراي     متغیرتحلیل روند تغییرات زمانی (کلی و فصلی)  -1-3-3-6

 متغیرهر 

مختلـف و تحلیـل تغییـرات مکـانی کیفیـت آب بـراي       متغیرهـاي  بندي کیفیـت آب آبخـوان بـراي     پهنه -1-3-3-7
 هاي مختلفمتغیر

 کیفیت آبیت و کمتاثیر مصارف بر  -4- 3-1.پ

 بررسی تغییرات کیفیت آب زیرزمینی ناشی از تغییر سطح آب زیرزمینی -1-3-4-1

 کننده کیفیت آبخوان براي هر گروه مصرفکمیت و بررسی نوع و اثرات برداشت آب بر  -1-3-4-2

 کیفیت آب زیرزمینی و تغییرات احتمالی آنکمیت و کننده بر  برآورد سهم هر گروه مصرف -1-3-4-3

  شناسی و زمین هیدروژئولوژيبررسی  - 5- 3-1.پ

 هاي در دسترس و بازدید میدانی ها و گزارش بر اساس نقشهمنطقه هاي  و گسلشناسایی سازندهاي  -1-3-5-1

هـاي در دسـترس    ها و گزارش بر اساس نقشه هاي گرم یا معدنی در منطقه هاي آب بررسی معادن و چشمه -1-3-5-2
 و بازدید میدانی
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(فلـزات  یا احتمال وجود عناصر خاص بر کیفیت آب سازندهاي تاثیرگذار ها یا  گسلبررسی احتمال وجود  -1-3-5-3
 در سازندهاي منطقهسنگین، عناصر پرتوزا و غیره) 

  هاي زیرزمینی شناسایی منابع آالینده آب -6- 3-1.پ

 هاي زیرزمینی   منابع آالینده طبیعی تاثیرگذار بر آبهاي  و بررسی اجمالی ویژگیشناسایی  -1-3-6-1

و تعیـین   هیـدروژئولوژي هـاي   شناسی و سازندهاي منطقه و در صورت وجـود نقشـه   هاي زمین تهیه نقشه -1-3-6-2
 ها هاي احتمالی حاوي مواد خطرناك در سازندهاي منطقه بر روي نقشه محدوده

 هاي زیرزمینی  بر آبمنابع آالینده انسان ساخت تاثیرگذار هاي  و بررسی اجمالی ویژگیشناسایی  -1-3-6-3

 توپوگرافیهاي مختلف بر روي نقشه  ها/ فعالیت تعیین موقعیت کاربري -1-3-6-4

هـا و مشـاهدات    آوري شده در مورد منابع آالینده از طریق بررسی ها و اطالعات جمع بررسی صحت گزارش -1-3-6-5
 میدانی

هـاي   هاي شهري و روسـتایی، چشـمه   گاه سکونتهاي مختلف شامل اراضی زراعی، باغ، مرتع، دامداري،  تبصره: کاربري
نفت و گاز، خطوط انتقال نفـت  توزیع و  سازي ذخیرهپاالیش، آب معدنی و آب گرم، واحدهاي صنعتی، مخازن و تاسیسات 

هـاي   ها، سدها، سایر سـازه  هاي ارتباطی، تعمیرگاه ري و خدماتی، راهها، امکانات گردشگ هاي بایر، جاده و گاز، معادن، زمین
بـر کیفیـت آب    تاثیرگـذار هـاي انسـانی و طبیعـی     هاي شهرهاي بزرگ و سایر فعالیت هاي دفن زباله، قبرستان آبی، محل
  و باید بر روي نقشه با مقیاس مناسب نشان داده شوند. دنباش میزیرزمینی 

  منابع آالیندهبندي  ارزیابی و اولویت -7- 3-1.پ

 هاي منابع آالینده  تعیین ویژگی -1-3-7-1

 بندي منابع آالینده براي هر آالینده بر اساس بار آلودگی، غلظت آالینده، نحوه تخلیه و مدت زمان تخلیه الویت - 2- 7- 3- 1

بـه منـابع آب    هایی مانند تعداد، طول یا مسـاحت، مقـدار و مشخصـات، مقـدار، نحـوه، و مـدت زمـان تخلیـه         تبصره: ویژگی
 ها (هر کدام که براي منبع آالینده مورد بررسی موضوعیت دارد). زیرزمینی، نحوه تامین آب مصرفی و مقدار آن و سایر ویژگی

  فرایندهاي تاثیرگذار بر کیفیت آب زیرزمینی -8- 3-1.پ

 گذار بر کیفیت آب زیرزمینی بررسی فرایندهاي فیزیکی، شیمیایی و زیستی تاثیر -1-3-8-1

 ها بینی اولیه رفتار و حرکت آالینده پیش -1-3-8-2

  هاي محتمل شیمیایی و بیوشیمیایی ها با توجه به واکنش بررسی سرنوشت آالینده -1-3-8-3
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  هاي زیرزمینی ها به آب ارزیابی پتانسیل نفوذ آالینده -9- 3-1.پ

 هاي اشباع و غیراشباع  ها به ناحیه بررسی پتانسیل نفوذ آالینده -1-3-9-1

  رد شعاع و محدوده تاثیربرآو -1-3-9-2

   پذیري دشت تعیین آسیب - 10- 3-1.پ

هـاي پـایش، تـواتر     ویـژه تعیـین اولویـت    تواند در طراحی برنامه پایش به پذیري دشت می نتایج مطالعات تعیین آسیب
 ها، تعیین وضعیت افزایش شدت آلودگی و جهت انتشار آلودگی و موارد دیگر کمک کند.متغیرپایش، نوع 

 کیفیت آب زیرزمینیطراحی برنامه پایش  -4-1.پ

  اهداف و ساختار برنامه پایش -1- 4-1.پ

 هدف/ اهداف برنامه پایش -1-4-1-1

 نوع برنامه پایش با توجه به اهداف -1-4-1-2

. بـراي  باشـد  مـی تبصره: انواع برنامه پایش شامل پایش اثر، پایش روند، پایش سازگاري، پـایش وضـعیت پایـه و غیـره     
 هاي زیرزمینی) رجوع شود. دستورالعمل پایش کیفیت آب( 620شماره ضابطه تر به  اطالعات بیش

 برنامه پایش هاي کلیدي فعالیتاجزا، ساختار کلی و  -1-4-1-3

  تعیین محدوده پایش - 2- 4-1.پ

 هاي اثرگذار) روي نقشه توپوگرافی پایه ها/کاربري هاي محل (خاك، سازند، فعالیت ثبت ویژگی -1-4-2-1

  هاي سطحی)  ها، یا سایر آب (نهرها، تاالبتعیین نواحی تغذیه یا تخلیه  -1-4-2-2
  تهیه مقاطع عرضی دشت -1-4-2-3
 تعیین جهت جریان آب زیرزمینی با استفاده از شبکه جریان -1-4-2-4

 برآورد نرخ جریان در طول مسیر با استفاده از اطالعات شبکه جریان -1-4-2-5

  ها   تخمین ارتباط داخلی بین آبخوان -1-4-2-6
محدوده هدف پایش بر اسـاس محـدوده آبخـوان، شـبکه جریـان، موقعیـت        و توصیف و تهیه نقشه یینتع -1-4-2-7

  ها و سازندها ها/ کاربري فعالیت
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  مدل مفهومی پایش کیفیت آب زیرزمینی -3- 4-1.پ

 )620ضابطه 2فصل  2بند  براساستهیه مدل مفهومی پایش آب زیرزمینی ( -1-4-3-1

هـا و بـازنگري    ها درباره رفتار و حرکت آالینـده  بینی شده و بررسی صحت پیشارزیابی اطالعات گردآوري  -1-4-3-2
 )620ضابطه )1-2(مدل مارپیچ شکل براساسمدل مفهومی (

  هاي پایشمتغیرتعیین  - 4- 4-1.پ

 )620 ضابطه) 7-2جدول ( براساس( هاي عمومی کیفیت آبمتغیر -1-4-4-1

 )620 ضابطه) 8-2جدول ( براساس(هاي شاخص پایش متغیر -1-4-4-2

 )620 ضابطه) 10-2) و (9-2جداول ( براساس(هاي متاثر از منابع آالینده متغیر -1-4-4-3

 هاي معمول براي ارزیابی بلندمدت کیفیت آب زیرزمینیمتغیر -1-4-4-3

 )620 ضابطه 12-2و  11-2هاي جدول براساس( هاي آب زیرزمینی براي ارزیابی زوال طبیعیمتغیر -1-4-4-4

 ها با توجه به اهداف پروژه و برنامه پایش و روش آنالیز نمونه. متغیرتعیین حد تشخیص  -1-4-4-5

  هاي پایش بایستی با توجه به هدف/ اهداف پایش انجام شود.متغیر: انتخاب 1تبصره 
 هاي کیفیت آب موردنیاز مصارف مختلف در نظر گرفته شوند.متغیر: در پایش سازگاري بایستی 2تبصره 

 هاي آالینده احتمالی از هر منبع آالینده در نظر گرفته شوند.متغیرر پایش اثر بایستی : د3تبصره 

  برداري) هاي پایش (شبکه نمونه ایستگاه -5- 4-1.پ

 هاي پایش تعیین تعداد ایستگاه -1-4-5-1

هاي پایش با توجه به هدف و نوع پایش، مسیر جریـان آلـودگی، رقـوم سـطح آب      تعیین موقعیت ایستگاه -1-4-5-2
  هاي سطحی زمینی، دسترسی به آبخوان و عدم نفوذ آلودگی از طریق آبزیر
 برداري تعیین عمق نمونه -1-4-5-3

  هاي پایش (دستی، خودکار، برخط) تعیین نوع ایستگاه -1-4-5-4
 هاي یک ایستگاه پایش  تعیین برد تعمیم داده -1-4-5-5

محدوده مطالعاتی، پیچیـدگی هیـدروژئولوژیکی محـیط،     هاي پایش بایستی با توجه به وسعت : تعداد ایستگاه1تبصره 
 ها تعیین شود. اهداف پروژه و روش تحلیل دادهوضعیت منابع آالینده و کاربران آب، 

: در برخی موارد ممکن است با توجه موقعیت منابع آالینده و سایر عوامـل تاثیرگـذار، کیفیـت آب در اعمـاق     2تبصره 
است که بررسی تغییرات عمقـی کیفیـت آب ضـروري     اي هصورتی که هدف پایش به گونمختلف آبخوان متفاوت باشد. در 

هـاي   و تهیـه نقشـه  هـا   و تحلیـل داده اي انجـام   هـاي مشـاهده   هاي مختلف آب در چاه برداري از عمق است، بایستی نمونه
 شود. براي اعماق مختلف انجام بندي  پهنه
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شناسی، نـوع و بـار آلـودگی منـابع      با توجه به نوع و سازندهاي زمین هاي یک ایستگاه پایش : برد تعمیم داده3تبصره 
آالینده انسان ساخت (کشاورزي، صنعتی، معدنی و غیره)، کاربري اراضی، وضعیت دشت از نظر گرادیان هیدرولیکی، نـوع  

  .شود میآبخوان و فاصله با منابع آالینده تعیین 
، بایستی مطمئن شد برداري نمونهي کشاورزي یا شرب براي ها چاهي تامین آب مانند ها چاه: در صورت انتخاب 4تبصره 

از  دیواره، روغن و سوخت موتور وارد نمونه آب نشـود. هاي  مانند لولهکه هیچ نوع آلودگی از طریق تاسیسات مرتبط با چاه 
برداري براي  شوار باشد، ممکن است نمونهنگین دآنجا که تامین این شرایط ممکن است براي برخی متغیرها مانند فلزات س

  هایی انجام نشود.  چاه برخی متغیرها از چنین
که ممکن است داراي تراکم باالیی در یک محدوده برداري  براي نمونههاي آب شرب یا مشابه آنها  انتخاب چاه: 5تبصره 
هاي هر چاه  ) استفاده از داده3هاي چند چاه یا ( دادهگیري از  ) میانگین2) انتخاب یک چاه یا (1صورت (  تواند به باشند، می

ها، انجام شود. در هر صورت انتخاب یک یـا چنـد چـاه     ها و تحلیل صورت مجزا و مدنظر قراردادن این موضوع در بررسی به
  بایستی منطبق بر اهداف و طرح شبکه پایش کیفیت آب زیرزمینی باشد. 

  تواتر و دوره پایش -6- 4-1.پ

سنجش کیفیت آب زیرزمینی با توجه به هدف پـایش و نـرخ تغییـرات کیفیـت     زمانی اتر و دوره تعیین تو -1-4-6-1
 آب

اي (براي یک بازه زمانی محدود) یا موردي (یـک یـا چنـد نوبـت      تواند مستمر (دایمی)، دوره : دوره پایش می1تبصره 
  محدود) باشد.

هـاي   (دستورالعمل پـایش کیفیـت آب   620 ضابطه) 13-2توان از جدول ( : براي تعیین تواتر و دوره پایش می2تبصره 
  عنوان راهنما استفاده کرد. زیرزمینی) به

  برآورد منابع مالی، نیروي انسانی و تدارکات موردنیاز -7- 4-1.پ

 برآورد و نحوه تامین منابع مالی، نیروي انسانی و تدارکات موردنیاز  -1-4-7-1

 آزمایشگاهیهاي همکار و ایجاد شبکه  تعیین آزمایشگاه -1-4-7-2

هاي عملیات میدانی، عملیات آزمایشگاهی، نیروي انسـانی و کارشناسـی و تـدارکات     : منابع مالی شامل هزینه1تبصره 
  .باشد می

هـا و تجهیـزات و امکانـات     : تدارکات موردنیاز بایستی با توجه به حجم عملیات، فواصـل و موقعیـت ایسـتگاه   2تبصره 
  موردنیاز تعیین شود.

آورد حمل و نقل بایستی با توجه به امکانات حمل و نقل از نظر نوع، تعداد، تجهیزات الزم، قدرت مناسـب،  : بر3تبصره 
  فضاي موردنیاز و ایمنی تعیین شود.
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سـازي،   هاي تضمین و کنترل کیفیت بایستی به تفکیک براي عملیات آماده : منابع موردنیاز براي اجراي برنامه4تبصره 
  ، حمل و نقل، عملیات میدانی و آزمایشگاهی تعیین شود.برداري، نگهداري نمونه

(دسـتورالعمل پـایش کیفیـت     620ضابطه )14-2(نیاز بایستی با توجه به جدول  : برآورد نیروي انسانی مورد5تبصره 
  هاي زیرزمینی) انجام شود. آب

 برداري و آزمایش نمونه -8- 4-1.پ

 ها برداري و نگهداري نمونه نمونه -1-4-8-1

  برداري، حمل و نگهداري کیفیت در نمونه تضمیننامه بر -1-4-8-1-1
 برداري، حمل و نگهداري برنامه کنترل کیفیت در نمونه -1-4-8-1-2

 هاي مربوطه کالیبراسیون تجهیزات میدانی و ارائه گواهی -1-4-8-1-3

  ها گذاري نمونه هاي کدگذاري و برچسب روش -1-4-8-1-4
 ها   طراحی کاربرگ درخواست آنالیز نمونه -1-4-8-1-5

  برداري انتخاب تجهیزات مناسب براي نمونه -1-4-8-1-6
 ها آزمایش -1-4-8-2

 ها برنامه تضمین کیفیت آزمایش -1-4-8-2-1

 ها برنامه کنترل کیفیت آزمایش -1-4-8-2-2

   620 ضابطهبراساسهاي دریافتی توسط آزمایشگاه  کاربرگ کنترل و ثبت اطالعات نمونه -1-4-8-2-3

 هاي مربوطه کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی و ارائه گواهی -1-4-8-2-4

  سازي زنجیره ثبت اطالعات  تهیه و پیاده -1-4-8-3
در برنامه تضمین کیفیت و انجام صـحیح  برداري، حمل و نگهداري  هاي صحیح و مناسب نمونه : انتخاب روش1تبصره 

 .شود میها در برنامه کنترل کیفیت انجام  حمل و نگهداري نمونهو  برداري هاي انتخاب شده براي نمونه روش

: برگــزاري دوره آشــنایی بـا روش صــحیح اســتفاده و نگهــداري از تجهیـزات میــدانی و آزمایشــگاهی بــراي   2تبصـره  
  کار الزامی است. کارشناسان مربوطه پیش از شروع

برداري، رقوم سطح آب  هاي نمونه هاي ایستگاه برداري مناسب بایستی با توجه به شرایط و ویژگی : روش نمونه3تبصره 
ها، نوع تجهیزات در دسـترس، مسـیر جریـان آب زیرزمینـی و ایمنـی و      متغیربرداري، نوع و غلظت  زیرزمینی، عمق نمونه

 بهداشت کارکنان تعیین شود.

برداري، عمق  برداري بایستی با توجه به قطر داخلی چاه، نحوه دسترسی به چاه نمونه : انتخاب تجهیزات نمونه4ه تبصر
  هاي مورد سنجش انجام شود. متغیربرداري، حجم آب موجود در چاه و نوع و غلظت  آب، عمق نمونه

 هاي استاندارد معتبر انجام شود. العملها بایستی مطابق دستور : شرایط و مدت زمان نگهداري و حمل نمونه5تبصره 
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ها، حـدود غلظـت مـورد انتظـار، حـد تشـخیص، دقـت،         : در انتخاب روش مناسب آزمایش بایستی به تداخل6تبصره 
 .هاي استاندارد توجه گردد ها و سایر موارد مندرج در دستورالعمل تجهیزات در دسترس، هزینه

، الزم اسـت  شـود  مـی : در صورتی که تمام یا بخشی از آزمایش در یک یا چند آزمایشگاه طرف قرارداد انجـام  7تبصره 
  ها از آزمایشگاه مربوطه دریافت و در گزارش ارائه شود. برنامه کنترل کیفیت آزمایش

سـازي،   بـرداري، آمـاده   : زنجیره ثبت اطالعات شامل مستند کـردن تمـامی مراحـل انجـام کـار شـامل نمونـه       8تبصره 
هـاي   (دسـتورالعمل پـایش کیفیـت آب    620 ضابطه براساسدهی  نگهداري، حمل، تحویل به آزمایشگاه، آزمایش و گزارش

  .باشد میزیرزمینی) 
  ثبت مشاهدات میدانی -1-4-8-4

  هاي میدانی طراحی کاربرگ ثبت فعالیت -1-4-8-4-1
 620 ضابطه اساس برثبت مشاهدات میدانی  -1-4-8-4-2

 ها  انتقال مشاهدات ثبت شده به پایگاه داده -1-4-8-4-3

  عاتالاط وها  ثبت و نگهداري داده - 9- 4-1.پ

 ها (استانی، حوضه آبریز، ملی) گیري در مورد محدوده تحت پوشش بانک داده تصمیم -1-4-9-1

 ها و اطالعات تعیین روش و استانداردهاي ثبت، نگهداري و بازیابی داده -1-4-9-2

هـا و   هـا و گـزارش   ) نـوع و شـکل تحلیـل   GISدار (در محیط  ها و اطالعات مکان تعیین ساختار بانک داده -1-4-9-3
  گیري   گزارش

  ها بین ذینفعان مختلف تعیین نحوه گردش اطالعات و تدوین چارچوب تشکیالتی تبادل داده -1-4-9-4
 ثبت سوابق دسترسی ها و اطالعات و دادهتعیین و تعریف سطوح مختلف دسترسی افراد به بانک  -1-4-9-5

صـورت الزم اسـت،    توان از یک بانـک موجـود اسـتفاده کـرد. در ایـن      تبصره: براي ثبت و نگهداري داده و اطالعات می
 هاي این بانک مطابق ارزیابی و مستندسازي شود. قابلیت

  هاي پایش پایش و ارزشیابی شبکه -10- 4-1.پ

  هاي پایش براي کنترل برنامه پایش  تعیین نحوه ارزشیابی شبکه -1-4-10-1
 تعیین ساختار و نحوه ایجاد شبکه بازرسی براي کنترل برنامه پایش  -1-4-10-2

 هاي پایش تهیه گزارش پایش و ارزشیابی شبکه -1-4-10-3

  بازنگري و اصالح برنامه پایش - 11- 4-1.پ

  ح برنامه پایشدالیل، روش و دوره زمانی بازنگري و اصال -1-4-11-1
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 تعیین حدود بازنگري برنامه پایش -1-4-11-2

  ارائه پیشنهادها و راهکارها براي بهبود عملکرد و کارایی برنامه پایش -1-4-11-3

 ایمنی -12- 4-1.پ

 هاي ایمنی مرتبط تهیه برنامه تضمین ایمنی و سالمت کارکنان و دستورالعمل -1-4-12-1

دسـتورالعمل  « 522 شماره ضابطههاي مربوط در  توان از کاربرگ ارکنان میتبصره: براي تهیه برنامه ایمنی و سالمت ک
  عنوان راهنما استفاده کرد. به »1388هاي سطحی (جاري)،  پایش کیفیت آب





  2 پیوست4

اجراي برنامه پایش و  سیاهه کنترلی(چک لیست)
  دهی ها و گزارش تحلیل داده
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 برداري و سنجش نمونه -1-2.پ

  برداري و سنجش کیفیت آب زیرزمینی اجراي برنامه نمونه -1- 1-2.پ

هاي پایش منتخـب و   برداري، حمل و نگهداري و سنجش کیفیت آب زیرزمینی در ایستگاه نمونهدر این بخش بایستی 
 انجام شود.  سیاهه کنترلی(چک لیست) با تواتر و دوره زمانی و سایر موارد بیان شده در بخش اول این

  دهی ها و گزارش تحلیل داده -2-2.پ

 ها سنجی داده صحت - 1-2-2.پ

  ها   آوري شده براي اطمینان از صحت آن جمعهاي  بررسی و تایید داده -2-2-1-1
 ها و اطالعات ها به بانک داده ورود داده -2-2-1-2

  ها و اطالعات ها در بانک داده بررسی کیفیت و اعتبار داده -2-2-1-3

 ها تحلیل آماري داده -2-2-2.پ

  ها دادهتوزیع آماري نوع  -2-2-2-1
  ها ها با توجه به نوع توزیع داده مناسب براي تحلیل داده کیو ناپارامتر کیپارامترهاي آماري  بررسی روش -2-2-2-2
 تحلیل روند کلی و فصلی و تعیین شیب روند تغییرات کیفیت آب  -2-2-2-3

 نقشه شیب روند کلی و فصلی -2-2-2-4

 هامتغیرتعیین تغییرات زمانی و فضایی  -2-2-2-5

 هاي مختلف  متغیرتعیین ارتباط بین  -2-2-2-6

 آب زیرزمینی ارزیابی کیفیت -3-2-2.پ

هاي کنـونی و آتـی ماننـد     ها با استاندارد/ معیار کیفیت آب و ارزیابی کیفیت آب براي کاربري مقایسه داده -2-2-3-1
 شرب، صنعت و کشاورزي

 تعیین تعداد دفعات و مقدار تخطی از حدود قابل قبول تعیین شده در استاندارد/ معیار -2-2-3-2

هاي کیفیت آب ویلکوکس، شولر و شاخص ملی کیفیت  کیفیت آب بر اساس شاخصبندي و ارزیابی  طبقه -2-2-3-3
 )IRWQIGTو  IRWQIGCآب ایران (

  بررسی تغییر کیفیت آب ناشی از فرایندهاي زوال طبیعی و محاسبه بازده زوال طبیعی -2-2-3-4
و  IRWQIGCملی کیفیـت آب ایـران (   و شاخص هاي مختلفمتغیربراي بندي کیفیت آب  نقشه پهنهتهیه  -2-2-3-5

IRWQIGT(  
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 هاي مختلف در طول مسیر جریان   ها در برابر فاصله براي ایستگاه بررسی تغییر غلظت آالینده -2-2-3-6

  هاي مختلف براي تعیین توزیع فضایی آالینده در طول زمان   مقدار غلظت آالینده در زمان نقشه هم -2-2-3-7
 هیدروشیمیایی و شناسایی منابع احتمالی آلودگی و سهم آنهاهاي  آب با استفاده از شاخصارزیابی کیفیت  -2-2-3-8

 بینی کیفیت آب با توجه به وضعیت گذشته آن پیش -4-2-2.پ

  هاي کیفیت آب زیرزمینی بررسی و تایید داده -2-2-4-1
هـا و نتـایج نهـایی     انـک داده ها باید در چهار مرحله شامل در محل، در آزمایشـگاه، در ب  : بررسی و تایید داده1تبصره 
  انجام شود.

  هاي کیفیت آب زیرزمینی تحلیل داده -2-2-4-2
هاي  ها و اطالعات به اهداف مطالعات بستگی دارد و محدود به روش : انتخاب روش مناسب تحلیل و ارائه داده1تبصره 

  . باشد مین ارائه شده در این ضابطه
  توان از جدول و نمودار استفاده کرد. ها می ها و اطالعات حاصل از تحلیل داده دادههاي زمانی  : براي ارائه سري2تبصره 
 اي استفاده کرد. توان از نمودار جعبه هاي پرت می براي یک متغیر منفرد و داده ها  هاي داده : براي ارائه ویژگی3تبصره 

 توان از نمودار توزیعی استفاده کرد. وه داده میها و یافتن رابطه بین دو گر : براي نمایش الگوي تغییرات داده4تبصره 

  توان از نمودار پروفیل استفاده کرد. ها می وسیله مقایسه پروفیل : براي نمایش مقایسه بین مشاهدات به5تبصره 
هاي اجزاي اصلی کیفیـت آب بـراي یـک نمونـه منفـرد و مقایسـه چنـد نمونـه          واالن : براي نمایش میلی اکی6تبصره 

 ز نمودار استیف استفاده کرد.توان ا می

 توان از نمودار ستاره استفاده کرد. صورت شعاعی از یک نقطه مرکزي می ها به : براي نمایش چند محوره داده7تبصره 

  توان از نمودار پایپر استفاده کرد. هاي کیفیت آب می : براي توصیف ترکیب کاتیونی و آنیونی داده8تبصره 

  اطالعاتها و  ثبت و نگهداري داده -3-2.پ

 ها و اطالعات سازي بانک داده پیاده -2-3-1

 ها و اطالعات ها به بانک داده ها و اطالعات گردآوري شده جهت ورود آن بندي داده طبقه -2-3-2

 ها و اطالعات به بانک  ورود داده -2-3-3

  گزارش برنامه پایش آب زیرزمینی -4-2.پ

  پایش کیفیت آبهاي زیرزمینی تهیه گزارش -2-4-1
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: گزارش پایش باید شامل هدف و چارچوب برنامه پایش، محدوده پایش، جزییات طراحـی برنامـه و ابزارهـا و    1تبصره 
گیـري،   بنـدي و نتیجـه   هـا، جمـع   دست آمده، جزییات تحلیل داده ها و نتایج به ها، جزییات اجراي برنامه پایش، داده روش

 ا در پروژه باشد.ه ن رشناسی و همکاران پروژه و مسوولیت آها، و مراجع و منابع مورد استفاده، معرفی گروه کا پیوست

: در ابتداي هر گزارش یک خالصه گزارش شـامل هـدف، معرفـی خالصـه محـدوده، خالصـه ابـزار و روش و        2تبصره 
 هاي کلیدي ارائه شود.  یافته

 داشته باشد.ها را  ها و نگاره ها، نقشه : گزارش باید فهرست مطالب، جداول، نمودارها، شکل3تبصره 

 ها در فرمت مناسب ارائه شود. افزاري آن به همراه فایل داده : به همراه هر گزارش کاغذي، نسخه نرم4تبصره 

  گزارش پایش و ارزشیابی شبکه پایش -5-2.پ

 ایجاد شبکه بازرسی براي کنترل برنامه پایش   -2-5-1

 هاي پایش تهیه گزارش پایش و ارزشیابی شبکه -2-5-2

  اصالح برنامه پایش گزارش بازنگري و -6-2.پ

 بررسی کفایت برنامه پایش   -2-6-1

 ارائه پیشنهادها و راهکارها براي بهبود برنامه پایش (در صورت لزوم) -2-6-2





 

  

  
  
  

  گرامی خواننده

 سـال  چهـل  از بـیش  گذشـت  بـا  سازمان برنامه و بودجـه کشـور،   ، مشاورین و پیمانکاراناجرایی  امور نظام فنی
 ضـابطه،  نامـه،  آیـین  قالـب  در فنـی،  -نشریه تخصصـی   عنوان هشتصد بر افزون خود، مطالعاتی و تحقیقاتی فعالیت
 حاضـر  است. ضابطه کرده ابالغ و تهیه ترجمه، و تالیف صورت مقاله، به و عمومی فنی مشخصات دستورالعمل، معیار،

 عمرانـی  هـاي  فعالیت بهبود و کشور در علوم گسترش و توسعه به نیل راه تا در شده، تهیه شده یاد موارد راستاي در
 دسـتیابی  قابل nezamfanni.ir اینترنتی سایت در اخیر هاي سال در شده منتشر شود. فهرست نشریات برده کار به

  باشد. می

http://tec.mporg.ir/
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Abstract: 

Groundwater is the most important water resources in Iran which its quantity and quality has been 
deteriorated during past decades mostly due to the over exploitation. Groundwater quality monitoring 
provides crucial information for comprehensive management of the water resources.  

Therefore, the bureau of water and wastewater standards and projects (The Ministry of Energy) in 
collaborating with the department of technical and executive affairs (The Plan and Budget Organization) 
provide the code of “List of services and scopes of services for groundwater quality monitoring” based on 
the code No. 620 entitled “Instructions for groundwater quality monitoring”.  

The purpose of this code is to outline and describe the activities should be taken into account in the 
design and implementation of groundwater monitoring programs by responsible organizations and 
companies. 
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  این ضابطه

خدمات پایش کیفیـت   کلی شرح« با عنوان 
شـماره   ضـابطه بـر اسـاس   » هاي زیرزمینـی  آب

ــت آب « 620 ــایش کیفی ــتورالعمل پ ــاي  دس ه
هـا و   تهیه شده اسـت و شـامل داده  » زیرزمینی

هــاي  اطالعــات موردنیــاز و اقــدامات و فعالیــت
هاي پـایش بـراي    مربوط به تهیه و اجراي برنامه

  باشد. اهداف مختلف می
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