
دومین کارگاه آموزشی
پایش کیفیت آب و رسوبات مخازن سدها

دهامباحث نوین در پایش کیفیت آب مخازن س

دکتر سید حسین هاشمی

دکترای مهندسی محیط زیست

دانشگاه شهید بهشتی–دانشیار پژوهشکده علوم محیطی 

زیستیکمیته تخصصی جنبه های محیط
کمیته ملی سدهای بزرگ ایران



هدف پایش کیفیت آب مخازن سدها

پایش پایه: شناخت کیفیت آب و مشکالت احتمالی آن•

اثرپایش: شناسایی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت آب و سهم آنها•

پایش روند: تعیین روند تغییرات کیفیت آب•

های مقایسه کیفیت آب خروجی از سد با استاندارد برای کاربری•
پایش سازگاری: مختلف

یارزیابی اثر بخشی روش های کنترل، پیشگیری و عالج بخش•

تامین داده های موردنیاز برای بهره برداری•

تامین داده های موردنیاز شبیه سازی کیفیت آب مخزن•

•...
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منظور از روش های نوین چیست؟

.  روش هایی که پیشتر به کار گرفته نشده اند•
:ویژگی ها•

دارای مبانی علمی و فنی •
برآوردن اهداف پایش•
قابل اطمینان•
پایداری•
هزینه قابل قبول•
دسترسی•
•...

نکته
.تندروش های نوین الزاما پیچیده یا دشوار نیس

یده یا روش های نوین الزاما نیازمند تجهیزات پیچ
.گران نیستند
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آیا فقط پایش کیفیت آب؟

آب•
رسوب•
جانداران•

•...

اهداف پایش

روش پایش
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مراحل متداول پایش کیفیت آب
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معرفی برخی روش های نوین

سنجش از دور•
پایش زیستی•
پایش برخط•
نمونه برداری غیرفعال•
کاربراناز نظرسنجی •
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(Remote sensing)سنجش از دور 

یریتصاوتفسیروپردازشدانش:دورازسنجش:تعریف
-میاشیاءوالکترومغناطیسانرژیتعاملثبتحاصلکهاست

Sabins)باشند 1997).

ازشدهسمنعکالکترومغناطیسیاشعهکهایوسیلههر:سنجنده
ریآوجمعراشدهساطعهایانرژیسایریامختلفهایپدیده
محیطازاطالعاتکسببرایمناسبشکلیبهونموده

.دهدارائهاطراف

توسطکیکتفقابلابعادحداقل:سنجندهمکانیتفکیکتوان
یکسلپنامبهای،ماهوارهتصویریکدرواحداینکهسنجنده
.شودمیمشخص
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مکانیزم عملکرد سنجش از دور 
ت گیری پارامترهای کیفیقدمت روش در اندازه•

سال50حدود : آب

های برخی پارامتر: ویژگی های قابل سنجش آب•

زیستی، شیمیایی و فیزیکی

ی باالهزینه پایین، شفافیت زمانی و مکان: مزایا•

باال: سطح فناوری•

تجاری در دسترس: سطح فناوری•

ببرای برخی پارامترها مناس: قابلیت اطمینان•
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هامزایا و محدودیتهامزیت

هامحدودیت
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پارامترهای قابل سنجش

Water parameter 

accessed

Spatial resolution(m)/ 

Swath width (km)
Spectral bands (nm)

Launch 

date
Satellite/sensor

Chl-a, SS, Secchi depth30–120/185
5(450–1750), 1 (2080–

2350), and 1 (1040–1250)
March 1984

Landsats 4 and 5 

TM

Chl-a, SS, Secchi depth, 

turbidity

15–30–60/183
6 (450–1750), 1 Pan (520–

900), 1 (2090–2350), and 

1 (1040–1250)

15 April 

1999
Landsat 7 ETM+

Chl-a15–30–90/60

3 (520–860), 6 (1600–

2430), and 5 TIR (8125–

11,650)

18 

December 

1999

Terra As`ter

Turbidity , SS30(443–2350)
November 

2000
EO-1 ALI

Chl-a, SS, CDOM30/7.5242 (350–2570)
1 November 

2000
EO-1 Hyperion

ی شده با آنها ها وسنسورهای با وضوح فضایی متوسط و پارامترهای کیفیت آب اندازه گیرماهواره

(در مطالعات مختلف)
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Water parameter 

accessed

Spatial resolution(m)/ 

Swath width (km)
Spectral bands (nm)

Launch 

date
Satellite/sensor

Chl-a, phycocyanin 

behenic macroalgae
18–36/1419 (400–105)

22 October 

2001
PROBA CHRIS

Chl-a, turbidity, CDOM, 

SS
100/45-50128 (350–1080)

10 

September 

2009

HICO

turbidity, Chl-a, 

SS,TN,TP
15–30–100/170

1 cirrus cloud detection 

(1360–1380), 5 (430–

880), 1 Pan (500–680), 2 

(1570–2290), 2 TIRS 

(10,600–12,510)

11 

February 

2013

Landsat 8 

OLI/TIRS

Chl-a,DOC, CDOM, SS10–20–60/290

8 (490–865), 1(443) 

coastal aerosol, and 3 

(1375–2190)

23 June 

2015
Sentinel-2 MSI
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پارامترهای 
مدل سازی 

شده
رویکرد

مدل سازی

مقیاس
عهفضایی مطال مقیاس زمانی 

مطالعه

(2017-1975)روند پژوهش های انجام شده در زمینه کاربرد سنجش از دور در اندازه گیری کیفیت آب 
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گیریتوسعه و استفاده از مدل ها جهت اندازه

پارامترهای کیفی آب

ل با سنجی مدسازی ، اعتبارسنجی و صحتمدل

های زمینیداده

پردازش و پردازش تصاویر دریافت ،پیش

اییماهواره

تعیین محدوده موضوعی و مکانی

روش کار
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(Bio monitoring)پایش زیستی 

وکیفیزیزیستگاهشرایطارزیابی:زیستیپایش
مهرگانبیبزرگمعمولطوربه)زیستیهایمجموعه

.آبیهایمحیطساکن(هاماهیوکفزی

معیارها و 
استانداردهای 

کیفیت آب

ت فهرستی از اختالال
وارده به منابع آبی

اجازه تخلیه منابع 
نقطه ای و غیرنقطه 

ای به منابع آبی

ارزیابی و اجازه 
گاهتغییرات در زیست

ارزیابی حیات 
آبزیان

ارزیابی جامع 
حوضه آبریز

داده های پایش 
زیستی
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EphemeropteraPlecoptera

Trichoptera BlephariceridaeSimulidaeTipulidae

chironomidaeoligochaeta

ها نان و کرمپوستان و انواعی از نرم تهای آبزی، سختحشرات آبزی، عنکبوت:کفزیمهرگان بزرگ بی
زیمرحله نابالغ آبزی و مرحله بالغ خشکی دارای 

بستر/ رسوباتدرون یا روی: محل زندگی
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دیده شدن با چشم غیر مسلح✓

دست کم زندگی کردن یکی از مراحل زندگی خود در محیط آبی✓

به راحتی جمع آوری می شوند و زیاد متحرک نبوده اند✓

نشان دادن تغییرات کیفیت آب ✓

ای ای باال جهت ارزیابی تغییرات تنوع گونهغنای گونه✓

های مختلف جوامع تاکسون های متنوع و پدید آوردن تنش ✓

از آن هامتفاوتی 



برخی مطالعات انجام شده در زمینه استفاده از شاخص های زیستی برای سنجش کیفیت آب   

نتیجه گیری موضوع سال مولف

متریک برای توسعه شاخص       7در نهایت 
PMI رایط و کارائی آن ها در تعیین شانتخاب

.تخریبی محاسبه شد

برای  PMIشاخص مولتی متریک توسعه 
ز ایالت ارزیابی زیستی رودخانه  های پینلند ا

نیوجرسی آمریکا

2005 Jessup  و
همکاران 

بسیار نزدیک IBIو MMIFنتایج شاخص های 
.بود

صمهرگان کفزی به عنوان شاخبزرگ بی
هایی برای ارزیابی کیفیت آب

2011 Koen Lock  و
همکاران 

روش موثری برای ارزیابی KB-IBIشاخص 
.رودخانه می باشدوضعیت کیفیت آب

برای  KB-IBIتوسعه شاخص مولتی متریک 
 های کره ارزیابی یکپارچگی زیستی رودخانه

جنوبی

2012 Jun و همکاران

پتانسیلی برای MIBIشاخص مولتی متریک 
یستی نشان پایش زیستی و بهبود یکپارچگی ز

.داد

برای منطقه  MIBIشاخص مولتی  متریک توسعه 
کلمبو واقع در سریالنکا 

2012 Perera و
همکاران 
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18

نتیجه گیری موضوع سال مولف

زیستی بندی کیفی آب بر اساس شاخصطبقه
ت تأثیر های تحو تعیین ایستگاههیلسنهوف

عوامل آالینده

عیتی اجتماعات کفزیان و ساختار جمبررسی
ها در بخشی از رودخانه چافرود آن

1385 قانع و همکاران

حمل برای تشناسایی خانواده های از کفزیان
نسبت آلودگی باال

یفیت آب برای ارزیابی کماکروبنتوز ها بررسی
رودخانه قشالق سنندج

1386 رانکریمیان و همکا

یشتری با  های تنوع زیستی همبستگی بشاخص
.دداشتنفیزیکوشیمیاییپارامترهای 

نوان یکی به عکفزیانبررسی ساختار جمعیتی 
ی های زیستاز ابزارهای کارآمد در ارزیابی

در مسیر رودخانه کشکان رود 

1388 حیدری و همکاران

ومتری بهبود این شاخص در فاصله یک کیل
ین خروجی منجر به رقیق سازی پساب و از ب

.رفتن اثر نامطلوب آن شده است

ع پروری بر جوامارزیابی اثر پساب آبزی
رود نده ماکروبنتوز و کیفیت آب رودخانه زای

BMWPبا استفاده از شاخص 

1390 حاتمی و همکاران
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(Online Monitoring)پایش برخط 
سنجش بی درنگ کیفیت آب آنالین با کمک ابزارهای ویژه•
سال50حدود : گیری پارامترهای کیفیت آبقدمت روش در اندازه•

یزیکیبرخی پارامترهای زیستی، شیمیایی و ف: ویژگی های قابل سنجش آب•

اه و اغلب پایینهزینه باال، شفافیت زمانی باال و مکانی بسته به نوع دستگ: مزایا•

باال: سطح فناوری•

تجاری در دسترس: سطح فناوری•

برای برخی پارامترها مناسب: قابلیت اطمینان•
محدود: تعداد پارامترهای قابل سنجش•
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(Passive Sampling)نمونه برداری غیرفعال 

یاجاذبیکمانندآوری،جمعمدیاییکازاستفادهشاملمحیطیزیستسنجشروشیک•
.زمانطولدرمحیطدرموجودشیمیاییهایآالیندهانباشتبرایموجودزنده،
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مزایا
نه برداری در مقابل نمو: سنجش میانگین غلظت آالینده در مدت استقرار نمونه گیر•

ساده

امکان استفاده هم زمان از تعداد زیادی نمونه گیر•

امکان تشخیص غلظت های بسیار پایین آالینده•

کاهش زمان نمونه برداری•

ارزان و ساده•

کاهش هزینه ها نمونه برداری•

افزایش دقت نمونه و صحت•

استقرار و کاربرد آسان•

ات زندهامکان سنجش میزان فلزات سنگین یا سایر آالینده های در دسترس موجود•

ساده: سطح فناوری•

دسترسی به فناوری به صورت تجاری•

معایب

تغییراتسنجشامکانعدم•
مدتطولدرآالیندهغلظت

برخیدر)گیرنمونهاستقرار
تغلظسنجشبهنیازهاپایش
.(استایلحظه

درگیرنمونهاشباعامکان•
هایغلظتبامواجههصورت

باال
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(Users’ perception)کاربران ادراک 

تعداد روزافزونی از پژوهش ها نشان داده اند که بین تجربه و درک کاربران آب و برخی•
:پارامترهای کیفیت آب رابطه مستقیم و قوی برقرار است
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