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 استفاده از سامانه هاي هشدار سريع براي پايش 
 آب مخازن سدها در برابر عوامل آالينده 

 
 ١اكبر كياساالري

 
  :چكيده

با پيشرفت علوم مهندسي    . اهميت امنيت بهداشتي و سالمت آب شرب از گذشته تا به حال بسيار حائز اهميت بوده است                
هـا بـراي      اما تمامي ايـن روش    . گيرد  ها مورد استفاده قرار مي     خانه فيههاي نوين پااليش پيشرفته امروز در تمامي تص        روش

 سـپتامبر   ۱۱بعد از وقوع حوادث تروريسـتي       . باشد  پااليش آب از نظر عوامل فيزيكي ، بيولوژيكي و شيميايي متعارف مي           
بحث و بررسـي قـرار      اهميت امنيت آب سالم و بهداشتي در بيشتر كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته بيش از پيش مورد                  

. باشـد   ها در بخش تامين و توزيع آب بسيار حائز اهميت مي            بنابراين روش هاي تشخيص به موقع و آنالين آالينده        . گرفت
ها صورت گرفـت تـا    هاي هشدار سريع براي تشخيص سريع و به موقع آالينده    هاي متعددي در ساخت سامانه     لذا پيشرفت 

. دي در رابطه با كاهش كيفيت آب به سرعت و با قابليت اطمينان باال شناسايي شودهرگونه وقوع حوادث عمدي و غيرعم    
باشند بـه     هاي هشدار سريع در مخازن آب خام سطحي  كشور كه همان مخازن آب سدها مي                 لزوم مطالعه و نصب سامانه    

متعـددي در سراسـر دنيـا وجـود         ها و سامانه هاي پيشرفته       دستگاه. شود  عنوان يكي از منابع آب قابل اطمينان اشاره مي        
 . هاي خاص خود را با توجه به محدوده تشخيص پارامترها و درجه حساسيت دارا مي باشند دارد كه هر كدام ويژگي

هاي آنالين پايش كيفـي آب     در اين مقاله به اهميت و ويژگي سامانه هاي هشدار سريع و حسگرها به عنوان يكي از روش                 
اهميت اين سامانه ها به خصوص براي كالن شهرهايي نظيـر تهـران بسـيار حـائز اهميـت      . مخازن سدها اشاره شده است   

هاي بهداشتي و پايش كيفي آب و افزايش قابليت اطمينان شبكه انتقال و توزيع، اعتماد عمـومي                   با افزايش مراقبت  . است
وصـي در سراسـر جهـان جلـب اعتمـاد      يابد كه براي هر سازمان دولتي و خص      به سامانه تامين آب و توزيع آن افزايش مي        

 .عمومي به لحاظ تامين آب سالم و پاك، باالترين هدف است
 

  حسگر، جلب اعتماد عمومي هاي هشدار سريع،  سامانه  منابع آب سطحي، كيفيت آب مخزن سد،: هاي كليدي واژه
 
 

  مقدمه -۱
 ملي و حتي بين المللي بسيار ملموس است و  اي،  منطقه ها در سطوح محلي، امروزه اهميت آب شرب در  سياستگذاري دولت

از يك طرف . نگراني تامين آب شرب سالم و كافي از چند منظر قابل بررسي است. شود روز به روز بر اهميت آن افزوده مي
آب هايي همچون خشكسالي و شور شدن بخشي از منابع  باشد و با بحران منابع آب شيريني كه در اختيار داريم محدود مي

هاي زيست محيطي و ديگر معضالتي كه  آلودگي شيرين روبرو هستيم و از طرف ديگر به لحاظ كيفي با مسائلي همچون
عالوه بر اين موارد، مشكالت رشد جمعيت شهرنشين و تغيير الگوي مصرف . شود، روبرو هستيم موجب كاهش كيفيت آب مي

 .ايد به اين مسائل اضافه نمودآب كه افزايش مصرف و تقاضا را به همراه دارد نيز ب
شود، اين منابع محدود آب شيرين با توزيع زماني و مكاني نامناسب  در كشور ما كه جزء كشورهاي خشك دنيا محسوب مي

در بيشتر شهرهاي ايران منابع آب . يابد  اهميت تامين آب شرب سالم و بهداشتي بيش از پيش اهميت مي همراه است،

                                                            
 ي و بهره برداري شركت مهندسي مشاور مهاب قدس عالج بخش كارشناس ارشد بخش طرح هاي كنترل پايداري، 1
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با روند رو به رشد سدسازي در ايران اهميت . شود اصلي و يا تنهاترين منبع آب شرب سالم محسوب ميزيرزميني جزء منابع 
هاي سطحي بيش از گذشته شده است در نتيجه حفظ اين منابع از نظر كيفي و كمي با توجه به هزينه باالي احداث  منابع آب

لذا نگهداشتن كيفيت سالم و بهداشتي . ر حائز اهميت استبسيا... اجتماعي و  سدها و بروز خسارات ناگزير زيست محيطي، 
هرچند بسياري از . باشد ها ضروري مي قابل قبول مخازن سدها مطابق استانداردهاي موجود به عنوان منبع آب خام تصفيه خانه

شوند، اما ساير آالينده   ميها پااليش خانه در تصفيه) ها ويروسي و باكتريايي و انگل(هاي معمول نظير عوامل بيولوژيكي  آلودگي
 .  توانند به مرور و در دراز مدت كيفيت آب مخزن را كاهش دهند ها مي

در ايران نيز تقريبا در تمامي سدهاي تامين . در حال حاضر روش هاي مدرن و پيشرفته پايش متعددي براي آب وجود دارد
. نمايند  كيفيت آب ورودي و خروجي از مخازن را كنترل ميشود كه روند اي و منظم انجام مي كننده آب شرب آزمايشات دوره

ها بيش  خانه اما مساله مهم بررسي آنالين و لحظه به لحظه كيفيت آب در مخازن سدها به عنوان تامين كننده آب خام تصفيه
به همين . گيرد رار ميهاي آب خام به طور گسترده مورد استفاده ق هاي تشخيص آالينده در دنيا نيز روش. از پيش اهميت دارد

ترين  و  اما يكي از مهم.  راديواكتيو و عوامل بيولوژيك وجود دارد هاي متعدد اندازه گيري مواد شيميايي ، نسبت دستگاه
 . باشد  استفاده از بيومانيتورها ميها، ترين حسگرهاي تشخيص آالينده شاخص

 
 ترين تهديد بالقوه منابع آب  جدي آلودگي، -۲

تواند  عوامل شيميايي و فيزيکي مي. شود هاي آب محسوب مي ترين تهديد بالقوه براي سامانه موال به عنوان جديآلودگي مع
مساله قابل توجه اين است كه در صورتيكه اين . کنندگان و براي برخي عوامل شود موجب بيماري يا مرگ در بين مصرف

شود كه خسارات جاني   تنها زماني مشخص مي يش را پشت سر بگذارد،پديده به موقع شناسايي نشود و بتواند تمام مراحل پاال
هاي بيماري در بين مصرف كنندگان شود و اين موضوع به  جبران ناپذيري به مصرف كنندگان وارد نمايد و يا باعث بروز نشانه

تي در صورت رفع سريع طور جدي اعتماد مشتركين و مصرف كنندگان را نسبت به تامين آب سالم به سرعت كاهش داده و ح
 . باعث مشكالت اجتماعي و رواني كوتاه مدت در سطح جامعه خواهد شد مشكل،

 اهميت اعتماد عمومي به شبكه تامين، انتقال و توزيع بسيار حائز اهميت است و  در مساله تامين آب شرب سالم براي مردم،
شود كه خسارت  وز ترديد و عدم قابليت اعتماد عمومي ميحتي در صورت رفع مشكالت ناشي از وقوع حوادث آالينده باعث بر

بنابراين لزوم پيشگيري و كشف سريع هرگونه آلودگي قبل از . وارده در اين بخش از خود حادثه ممكن است بيشتر باشد
توانند  در اين بين مخازن سدها به عنوان يكي از منابع تامين آب سطحي مي. رسد رسيدن به محل مصرف ضروري به نظر مي

هاي متولي مربوطه به صورت  از آنجاييكه آزمايشات تعيين كيفيت آب مخازن سدها توسط سازمان. دچار مشكل آلودگي شوند
تواند براي تشخيص حوادث عمدي و غيرعمدي آلودگي در مخازن از نتايج اين آزمايشات  گيرد، نمي دوره اي صورت مي

باشد و  فزايش آالينده هاي زيست محيطي معمول و غيرمعمول در دراز مدت مياستفاده نمود زيرا آزمايشات دوره نشانگر ا
بنابراين لزوم به كارگيري . صنعتي و كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات در اراضي كشاورزي باشد هاي خانگي، شامل فاضالب

ع ، به سرعت و با قابليت اطمينان باال از سامانه هاي هشدار سريع و آنالين كه بتواند بروز هرگونه حادثه آلودگي را به موق
ها در محل تصفيه خانه  هرچند ممكن است برخي از آلودگي . شود كشف نمايد، در مخازن سدها بيش از پيش احساس مي

خود به خود پااليش شوند، ولي برخي ديگر از آلودگي ها و عوامل شيميايي و بيولوژيكي ممكن است تمام مراحل پايش را 
تواند از بروز حوادث ناگوار بعدي   لذا كشف به موقع در اين محل به سادگي مي ته و وارد شبكه توزيع شوند،پشت سرگذاش
 . جلوگيري نمايد

زا را در  هايي که پتانسيل آلودگي برخي عوامل بيماري همانطور كه ذكر شد عالوه بر برخي از آالينده هاي شيميايي، ويژگي
 :هد عبارتندازد برابر آب آشاميدني افزايش مي

 هاي معمولي مقاومت در برابر گندزدايي در غلظت -
  دقيقه٣ تا ١مقاومت در برابر جوشيدن به مدت  -
 ميزان دوز عفونت پايين از طريق استنشاق -
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 دسترسي آسان -
 تکثير آسان بدون امکانات پيچيده -
 بقا در محيط آب با مدت زمان طوالني -
 ي آبهاي معمول گندزداي مشکل حذف آنها توسط روش -

 ٢مفهوم سامانه هشدار سريع

هاي  به منظور تعيين احتمال پايين يا خسارت باالي رويدادهاي آالينده در منابع يا سامانه) EWSs(هاي هشدار سريع  سامانه
) International life) ILSIطبق گزارش کارگروه انستيتوي علمي. شوند توزيع آب به طور قابل اعتماد به كار گرفته مي

هاي زير را داشته   بايستي بتواند كارايي شود، انه هشدار سريع كه براي تعيين رويدادهاي آلودگي آب به كار گرفته مييك سام
 ):ILSI، ۱۹۹۹(باشد

 اعالم هشدار در زمان کافي براي واکنش در برابر رويداد آلودگي و جلوگيري از گسترش آلودگي •
 کشف تمام تهديدات آالينده بالقوه  •
  دورسنجش از راه •
 شروع آلودگي  تشخيص نقطه  •
 كاهش نتايج مثبت کاذب و منفي کاذب  •
 تداوم پايش ساالنه  •
 ها و نتايج با دقت و درستي قابل قبول  توليد داده •
 نياز به مهارت و آموزش کم  •
 هاي آب عمومي قيمت مناسب براي تمامي سامانه •

هاي مانيتورينگ  امبرده را برآورده سازد، اما برخي سامانهاگرچه هيچ سامانه هشدار سريع وجود ندارد که تمام معيارهاي ن
آورند  فرصتي بوجود مي ها تنها هرچند اين نوع سامانه. توانند برخي از موارد نامبرده را برآورده سازند متداول وجود دارند که مي

تواند توسط عوامل  ي ميعمد حوادث. تا از  گسترش و وقوع يك حادثه عمدي يا غيرعمدي در منابع آب جلوگيري کنند
رسد که قادر به کشف تمام  از آنجاييکه يک سامانه هشدار سريع بعيد به نظر مي. بيولوژيک، شيميايي و راديواکتيو صورت گيرد

سامانه هشدار . تهديدات آالينده بالقوه باشد، بايد قيد و بند سختي براي پايش و مراقبت از بهداشت عمومي وجود داشته باشد
تواند براي  ها و گندزدايي بهينه است که مي نها يکي از ابزارهاي در برگيرنده امنيت فيزيکي، استحکام زيرساختسريع ت

 .حفاظت از منابع آب عمومي به اجرا درآيد
 
 ال هاي هشدار سريع ايده هاي سامانه ويژگي -۳

د تا امکان واکنش مناسب فراهم آيد و خسارت کننده آب بايد به موقع تشخيص داده شو يک رويداد آالينده در منبع يا توزيع
ال  هاي نامبرده، بايستي يک سامانه هشدار سريع ايده براي تحقق كارايي. ناگوار ناشي از آن را کاهش يا حذف نمايد

 :هايي كه در ذيل به آن اشاره خواهد شد را داشته باشد  ويژگي
 
 زمان واکنش سريع -۴

اي که نتايج گزارش   سريع مدت زماني است که حسگر با آالينده تماس پيدا کرده تا نقطهزمان واکنش براي يک سامانه هشدار
بسته به نوع تهديد، براي جلوگيري از خسارت، زمان واکنش بايد طوري باشد که . شود شود و يک واکنش آغاز مي داده مي

زمان واکنش مورد نياز  بستگي به . فراهم نمايدامکان اقدامات الزم براي جلوگيري يا کاهش انتشار عمومي براي آالينده را 
در . هاي پااليش و زمان نگهداري و نوع آلودگي شود، ويژگي اي که در آن آلودگي وارد سامانه مي تعداد عوامل دارد، مانند نقطه

                                                            
2 Early Warning Systems 
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در بيشتر . اشدبرخي موارد، زمان واکنش چند ساعته کافي است، درحاليکه در برخي موارد زمان واکنش بايد در حد دقيقه ب
 .دهند هاي بيومانيتورينگ را مورد استفاده قرار مي موارد سامانه هشدار سريع تجهيزات قابل استفاده در صحرا و يا سامانه

 
 کامال خودکار -۵

 ساعته ۲۴برداري  نياز از دخالت آن است و امکان بهره ال سامانه هشدار سريع نياز کمي به دخالت اپراتور دارد يا بي به طور ايده
برداري از راه دور فراهم شود، بطوريکه هر واکنش در حسگر از راه دور بتواند به  همچنين بايد امکان بهره. آورد را فراهم مي

در رويداد كشف آلودگي، سامانه هشدار سريع بايد به سرعت . هاي مرکزي ارسال شود سرعت به يک سامانه با مديريت داده
 . با اپراتور ايستگاه از طريق پيج، تلفن يا فاکس ارتباط برقرار نمايدآژير را به کار انداخته و 

 
 تشخيص مناسب آلودگي -۶

ال يک سامانه هشدار  به طور ايده. توانند به عنوان تهديد بالقوه مطرح شوند اگر تعدادي از عوامل آالينده وارد مخزن شوند، مي
کند، مشخص خواهد کرد و قادر به تمايز  اي را که تهديدي براي سالمت عمومي ايجاد مي زاي ويژه سريع قطعا عوامل بيماري

 .نمايد بين موارد مضر و بي خطر خواهد بود و تا زماني كه اثر زيان بار مواد از بين برود، به دقت گزارش خود را مخابره مي
 
 رخداد پايين خطاهاي مثبت و منفي  -۷

برداري  دهد و در عمل در نمونه دهند که سامانه هشدار سريع وجود آلودگي را نشان  خ ميپيشامدهاي مثبت کاذب زماني ر
دهند که آالينده به ميزان قابل توجهي  پيشامدهاي منفي کاذب زماني رخ مي. شود که هيچ گونه آلودگي وجود ندارد مشخص 

ال   اشتباهات مشکل ساز است و در حالت ايدههر دو نوع اين. وجود دارد اما بوسيله سامانه هشدار سريع کشف نشده است
هر چند اين واقعيت مسلم وجود دارد که هميشه احتمال . ميزان پيشامدهاي مثبت کاذب و منفي کاذب بايستي صفر باشد

دهد مشخص شود تا براي کاهش خسارت آنها در  الزم است ميزان مواردي که اشتباه رخ مي. رخداد يک نوع اشتباه وجود دارد
 .گيري، اقدامات الزم صورت گيرد ميمتص
 
 گيري  ميزان باالي نمونه-۸

زا  اگر عامل بيماري. ها را در اکثر اوقات داشته باشيم با فرض اينکه تجهيزات پايش آنالين است، بهتر است ابزار پايش آالينده
براي کشف آالينده . ن کننده خواهد بودگيري تعيي در قالب يکي از رويدادهاي مشخص وارد سامانه آب شود، ميزان باالي نمونه

 .در مورد تغييرات طبيعي کيفي آب الزم است روش بسيار خوبي براي تشخيص خرابکاري اتخاذ شود
 
  قابل اطمينان و مقاوم-۹

کن هايي که  سامانه پايش از راه دور مم چالش. سامانه بايد قادر به تحمل شرايط صحرايي باشد و هميشه با اطمينان عمل کند
گرفتگي اجزاي حسگر  است با آن مواجه شود شامل قطعي برق، شرايط سخت محيطي، پتانسيل خرابکاري يا سرقت و رسوب

 . باشد مي) بيولوژيکي، شيميايي و گرفتگي ذرات ريز(
 
  حداقل آموزش و مهارت مورد نياز-۱۰

برداري و نگهداري يا تفسير  زش بيش از حد براي بهرهتجهيزات مورد استفاده در سامانه هشدار سريع نبايد نياز به مهارت و آمو
 .نتايج داشته باشد
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  ارزش سامانه-۱۱
تواند  هاي پايش، دسترسي بيشتري براي ايستگاه با منابع محدود ايجاد خواهد کرد و به طور وسيع مي ارزش مالي بيشتر سامانه

 .درون سامانه آب گسترش يابد
 
 نكات عمومي طراحي -۱۲

پذيري يا تهديد،  هاي آسيب هاي سامانه، ويژگي  که بايد در طراحي سامانه هشدار سريع مشخص شود شامل ويژگيموضوعاتي
هاي مناسب پايش، موقعيت حسگرها و مديريت و آناليز اطالعات  آوري تشکيل سطوح هشدار مناسب، قابليت استفاده از فن

در زير به برخي از پارامترهاي . نطقه مورد مطالعه مشخص شوددر گام نخست طراحي سامانه هشدار سريع الزم است م. است
 :عمومي جهت استقرار يك سامانه هشدار سريع اشاره شده است

 
 سطوح هشدار -۱۳

کند، مشخص شود بطوريکه  زا را به عنوان يک تهديد سالمت فردي مطرح مي الزم است غلظتي که  ميزان مجاز عوامل بيماري
شود بايد قبل از استقرار سامانه  واکنشي که بوسيله يک هشدار آغاز مي. ح مناسب شروع به کار کنندهشدارها بتوانند در سطو
بندي شده براي سامانه هشدار سريع ممکن است روش گزينشي وسيع در اليه اول براي  روش اليه. هشدار سريع تعريف شود

اگر يک هشدار نادرست منجر به . هاي مناسب تبعيت نمايد يلهاي بالقوه را فراهم نمايد و بويژه از تحل کشف برخي از آالينده
تصميمي شود كه در نتيجه آن موجب اعالم و هشدار عمومي جهت توقف استفاده از آب شود، حتي در صورت پوزش و 

 .عذرخواهي از افكار عمومي، اعتماد عمومي دچار آسيب خواهد شد
 
 ها  عملکرد روش و کيفيت داده-۱۴

آوري پايش جهت عامل  اي مورد نظر براي سامانه هشدار سريع از قبل تعريف شده است، الزم است فنز عوامل بيماري
 .زا انتخاب شود زاي مناسب يا کالس عامل بيماري بيماري

 
 زا و مواد شيميايي وضعيت و انتقال عوامل بيماري -۱۵

ها  شرايط محيطي، وجود اکسيدان. شوند آن جابجا ميهاي مختلف وارد سامانه آب شده و در  عوامل شيميايي و ميکروبي از راه
اگر . هاي اين عوامل اثر خواهد گذاشت هاي هيدروليکي سامانه بر غلظت و ويژگي يا ساير مواد شيميايي گندزدا و ويژگي

 سامانه هشدار زا در اختيار باشد که بر وضعيت و انتقال آنها تاثير بگذارد، بايد در طراحي هاي عامل بيماري اطالعات ويژگي
 .سريع وارد شود

 
  مکان نصب حسگر-۱۶

پذيري، آناليز  مکان نصب و تعداد حسگرها در يک سامانه هشدار سريع به طور قابل توجهي از ويژگي سامانه، ارزيابي آسيب
 . پذيرد تهديد و مالحظات مصرف تاثير مي

شود تا  هاي پيشرفته كنوني يکي  ار خواهند آمد و با مدلآوري جديد به باز بيني شده که در آينده حسگرهاي پايش با فن پيش
 . ها با قابليت پشتيبان تصميم مديريت متقابل ارتقا يابند هاي داده ساختار سامانه
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 حسگر و پايش -۱۷ 
جزاي رود که حسگر و ا با توجه به متولي بودن دولت در كشور به عنوان سرمايه گذار و بهره بردار اصلي منابع آب انتظار مي

هاي هشدار سريع  بايستي دستورالعملي  براي تمامي سامانه.  مديريت و نگهداري شود هاي دولتي اجراء، پايش توسط سازمان
 .تهيه شود تا برنامه پايش هماهنگ و يكپارچه در سراسر كشور به اجرا در آيد

 :دتوان در قالب موارد زير بيان كر وظايف ويژه براي پذيرش اين مسئوليت را مي
 هاي سامانه هشدار سريع  تعيين مکان بهينه ايستگاه -
 ها گزينش ايستگاه اوليه براي آزمايش، ثبت و جمع آوري داده -
 گيري موجود براي تجهيزات سامانه هشدار سريع هاي اندازه طراحي و ساخت يا ارتقاي ايستگاه -
هاي   از حسگرهاي موجود و جديد براي تعيين ويژگيبا استفاده) آنالين(اندازي و نگهداري تجهيزات پايش بالدرنگ نصب، راه -

 کيفي آب 
 .اي و خصوصي انجام شود هاي آب منطقه هاي سازمان آزمايش در مقياس صحرايي با حسگرهاي جديد توسط آزمايشگاه -
انه و خ هاي حياتي مديريت در خصوص تصفيه گيري هاي مذكور در تصميم توليد و مديريت داده کيفي آنالين آب توسط شرکت -

 .نمايد هاي سامانه توزيع کمک مي برداري بهره
هاي جديد جهت قابليت اطمينان و نگهداري آزمايشگاه هاي سيار  آوري هاي مختلف و استقرار فن گيري آزمايش و ارزيابي نمونه -

 .و ثابت
هاي تصادفي و  ابل آلودگيهاي بهينه براي جانمايي حسگرهاي عمقي در جهت اطمينان از تامين آب سالم در مق ارزيابي مکان -

 عمدي
هاي باالدست سامانه هشدار  هاي بهينه ايستگاه کمک به ارزيابي مطالعات و بررسي هاي قبلي انجام گرفته براي تعيين مکان -

 سريع در صورت نياز
لودگي در آب هاي حسگر جهت برآورد آ هاي آنالين و ساير داده ارتباط با سطوح مختلف مديريتي، کمک به تفسير آماري داده -

 خروجي 
اندازي و نگهداري تجهيزات پايش آنالين براي گسترش آسان و سريع در ساير نقاط  تهيه دستورالعمل فني درباره نصب، راه -

 مورد نياز كشور

 
 مديريت اطالعات -۱۸

بايست از  لذا مي. نمايد هاي مداوم سامانه پايش آنالين، مديريت مقادير زياد اطالعاتي است که توليد مي يکي از چالش
اين امر نيازمند اين خواهد بود که حسگر . آوري اطالعات و مرکز مديريت اطالعات مرکزي استفاده نمود افزارهاي جمع نرم

ها، سيم تلگراف مستقيم يا ساير ابزاري که با دستيابي  هاي راديويي، مودم منحصر به فردي در سامانه ايجاد شود تا با فرستنده
از اين گذشته سامانه مديريت اطالعات بايد قادر به انجام برخي از . کند، تجهيز شود انه مديريت ارتباط برقرار ميها و سام داده

 .ها باشد و بتواند ارزيابي چگونگي يا ميزان عدم هشداري که از حد خود تجاوز کرده است را انجام دهد آناليز داده
هاي  چالش بعدي مرتب کردن داده. شود اند، تشکيل مي اني و توليد شدهاي که بايگ هاي پيوسته هاي حسگر از داده قرائت
به عبارت . است، به طوريکه وابستگي زماني و مکاني حفظ شود) مانند هارد ديسک(بعدي در يک وسيله ذخيره يک بعدي چند

 .يردهاي مکاني و زماني مورد بررسي قرار گ ها بايد به صورت شاخص هاي مربوط به داده ديگر، شاخص
 
 ها و اطالعات امنيت داده -۱۹

 الزم است داده ها دسته بندي شده و مواردي كه  با توجه به اينكه برخي از اطالعات نبايستي در اختيار عموم قرار گيرد،
ست لذا بخشي از اطالعات كه بايستي از آنها حفاظت شود الزم ا. تواند براي عموم انتشار يابد با موارد محرمانه جدا شود مي

 .كلمات عبور ، انتقال ايمن داده ها و كنترل دسترسي افراد مد نظر قرار گيرد
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 نتيجه گيري و پيشنهاد
گذاران بخش آب در دنيا عالوه بر تامين آب كافي، لزوم توجه به  همانطور كه در اين مقاله به آن اشاره شد نگراني اصلي سرمايه

 .  سالم و بهداشتي با قابليت اطميناين باال به دور از هرگونه آلودگي استامنيت و ايمني اين آب و در نتيجه تهيه آب شرب
هاي طرح هاي پدافند غيرعامل سدهاي مهم و  با توجه به تعريف پروژه. در كشور ما نيز اين موضوع بسيار حائز اهميت است

هاي كيفي آب به عنوان جدي  الينده لزوم توجه به موضوع عوامل آ حساس كشور و تعيين تهديدات بالقوه و اصلي اين سدها،
اين موضوع در شهري نظير تهران كه هم پايتخت سياسي و اقتصادي كشور است و . ترين تهديد براي آب شرب، ضروري است

لذا كنترل و پايش آنالين داده . يابد هم  بيشترين تراكم شهري كشور را به خود اختصاص داده است، بيش از پيش اهميت مي
تواند در جهت قابليت اطمينان مصرف كنندگان از سالم بودن   ماملو و طالقان و حتي سد الر مي  لتيان، ي اميركبير،ها در سدها

وقوع حوادث عمدي جداي از چرا و چگونگي . آب شرب خود عمل نموده و از بروز حوادث ناگوار و غيرمنتظره پيشگيري نمايد
تواند داشته باشد كه شناسايي به موقع آن در رخداد يك  ج جبران ناپذيري ميهاي الزم براي عمليات خرابكاري، نتاي انگيزه

 .فاجعه بزرگ موثر خواهد بود
 و  برداري خصوصي و دولتي قرار گرفته باشد هاي بهره هرچند ممكن است در مواقع بحراني، طرح هايي در اختيار شركت

ار داشته باشند، ولي شايسته است مطالعات جداگانه در اين هاي عمومي در برخورد با برخي مخاطرات در اختي دستورالعمل
وجود اين ابزار توانمند و پيشرفته به اتخاذ . زمينه و گزينش سامانه هاي هشدار سريع مناسب هر سد و منطقه صورت گيرد

كين و نمايد و گامي موثر در افزايش جلب اعتماد عمومي مشتر واكنش مناسب در مرحله قبل و حين بحران كمك مي
حتي بيان استقرار اين گونه تجهيزات به منظور پايش آنالين آلودگي و خبررساني الزم به افكار . كنندگان خواهد بود مصرف
 . از نظر رواني موجب آسايش خاطر مردم در تامين آب سالم خواهد شد عمومي،

تانسيلي براي تاسيسات فراهم نمايد تا کنترل تواند پ هاي مدلينگ هدفمند مي در آخر الزم است بيان شود كه پايش و سامانه
 .آنالين كيفيت آب را از آب منبع تا نقطه انتقال به شبکه را به اجرا گذارد

 
 

 منابع
1. Water supply systems security, Larry W.Mays, published By McGraw-Hill Company2004. 

 


