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 صنایع بزرگ دستورالعمل پایش آلودگی آبهاي زیرزمینی

است که داراي  1صنایع بزرگ محدوده فعالیت دراین دستورالعمل براي پایش آلودگیهاي آبهاي زیرزمینی 
دامنه و کاربرد این دستورالعمل به عنوان دستورالعمل  باشند.پتانسیل آلودگی در منابع آبهاي زیرزمینی می
باشد که توسط معاونت محیط زیست انسانی (دفتر حفاظت و داخلی در سازمان حفاظت محیط زیست می

 تهیه و ابالغ گردیده است.راستاي قوانین و مقررات و تکالیف سازمانی در مدیریت زیست محیطی آب و خاك) 

 

 : صنعت ملزم به پایش

بر و مصرف کننده منابع آبی بوده و یا ممکن همه صنایع که جزو صنایع آبمورد پایش شامل صنعت در اینجا 
استخرهایی با ابعاد مختلف به است به علت تولید فاضالب در مقادیر قابل توجه و تخلیه و نگهداري در پوندها و 

. در نتیجه صنایعی مانند صنایع زیر جزو مجموعه شودرا شامل می داراي پتانسیل آالیندگی باشند ،منظور تبخیر
 :باشنداین دستورالعمل می در آبهاي زیرزمینی مورد پایش

ارهاي نفتی، کلیه صنایع مربوط به نفت و گاز به خصوص پاالیشگاهها، خطوط لوله و مخازن و انب -1
 ههاي گاز.ها و پاالیشگاپتروشیمی

گهداري و ذخیره مواد و محصوالت هیدروکربنی، میعانات و مواد نمخازن و انبارهاي محلهاي استقرار  -2
  .2نفتی در سطح کشور

 د و واحدهاي وابسته به آنها.صنایع آهن و فوال -3
4-  
 .)3به باال 4(از رده  صنایع غذایی و لبنیات -5
 به باال). 4پوشاك (از رده صنایع نساجی و  -6
 .به باال) 4(از رده  کاغذسازيسلولزي و صنایع  -7
 به باال). 3سازي و الکترونیکی (رده فلزي، ماشین صنایع -8
 به باال). 4صنایع کانی و غیرفلزي (از رده   -9

 .به باال) 3(از رده  صنایع شیمیایی و تولید کننده انواع مواد و محصوالت شیمیایی -10

                                                      
ت و انتشار گرچه درباره صنایع بزرگ تعریف حقوقی شفافی وجود ندارد ، اما در این پروتکل به صنایعی بزرگ گفته شده که داراي پتانسیل باالیی از نش - 1

 آلودگی به منابع پذیرنده محیط زیست باشند.
 شود.هایی که در بین مسیرهاي خطوط لوله نفت قرار دارند نیز میخانهاین مخازن شامل تلمبه - 2
 باشد.قانون هواي پاك می 11منظور از رده در این دستورالعمل مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي تولیدي، صنعتی و معدنی موضوع ماده  - 3
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 به باال). 4بهداشتی (از رده  صنایع دارویی و -11
 به باال). 4صنایع گروه کشاورزي (از رده  -12
 به باال). 4صنایع بازیافت (از رده  -13
و بطور کلی صنایع و واحدهاي تولیدي که تولید کننده انواع  صنایع تصفیه دوم روغن -14

  .به باال) 3(از رده  جامد باشندو نیمه عپسماندهاي مای
 تولیدکننده فاضالب با بیش از هزار مترمکعب فاضالب در ماه.واحدهاي تولیدي و خدماتی  -15
. گرچه این مناطق از یک واحد صنعتی تشکیل نشده، اما به 4شهرکهاي صنعتی و مناطق ویژه صنعتی -16

لحاظ داشتن پتانسیل باالیی از آلودگیهاي محتمل آبهاي زیرزمینی به فهرست برنامه پایش این 
 شوند.میدستورالعمل اضافه 

 لهاي دفع و دفن پسماندهاي صنعتی و ویژه (خطرناك).مح  -17
نامه کلیه واحدهاي صنعتی و تولیدي مشمول مطالعات ارزیابی زیست محیطی (موضوع آئین -18

 ارزیابی زیست محیطی).

 

 :چاه پایش

شود. این چاه شود که بصورت دستی و یا دستگاهی حفر میچاه پایش در این دستورالعمل به چاهی گفته می
است به سطح آبهاي زیرزمینی برسد و یا با آن فاصله داشته باشد. هدف از حفر چاه پایش در این  ممکن

 دستورالعمل دو نکته است:

 برداري از آب.دسترسی به جریان آبهاي زیرزمینی با هدف نمونه -1
 در محیط پذیرنده. مورد پایشاز محل  هرگونه آلودگیمراقبت و پایش نشت و انتشار  -2

 

 :مطالعاتیمحدوده 

یک حوضه آبریز درجه بخشی از  به مربوط حوضه 24حداکثر  آبریز  حوضه چند یا یک از مطالعاتی محدوده یک
باشد. اما بطور داراي کد ویژه خود (معموال عددي چهار رقمی) می 5دو است که در گزارش کدبندي وزارت نیرو

                                                      
تر چنانچه در داخل شهرکها و مناطق صنعتی قرار داشته باشند، مشمول اجراي این دستورالعمل هاي پاییندر ردهکلیه صنایع مندرج در بندهاي فوق حتی  - 4

 خواهند بود.
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دشت ممکن است یک یا چند آبخوان یا سفره آب کلی در هر محدوده مطالعاتی یک دشت قرار دارد که در این 
در  مربوطه کد مطالعاتی، محدوده نام آبریز، حوضه کد و نام شاملهاي مطالعاتی ت محدودهوجود دارد. مشخصا

ممکن است در داخل یک  شوندهایی که چاههاي پایش در آنجا حفر میمحل گزارش مذکور درج گردیده است.
خارج از محدوده مطالعاتی باشد،  مورد پایشاز آن قرار داشته باشد. چنانچه محل محدوده مطالعاتی و یا خارج 

 به معناي عدم حفر چاه پایش نیست.
 :تعیین موقعیت چاه پایش

توانند براي تعیین موقعیت و محل حفر چاه پایش ابتدا باید منبع آلوده کننده مشخص باشد. محلهایی که می
 .یش باشند عبارتند از موارد زیر هستندنقاط مناسبی براي حفر چاههاي پا

 اند.پوندها یا استخرهایی که براي نگهداري فاضالبها احداث شدهالگونها،  -1
مخازن بزرگ نگهداري مواد و محصوالت تولیدي از قبیل مخازن مواد و محصوالت نفتی و مانند آنها.  -2

 این مخازن ممکن است سطحی و یا زیرسطحی ساخته شده باشند.
 شوند.که ضایعات و پسماندها با یا بدون زیرسازي دپو شده و یا در محل مشخصی نگهداري مینقاطی  -3
هوازي و مخازن و استخرهاي هوازي و بیها به علت وجود خانه: در محل تصفیه6هاي فاضالبخانهتصفیه -4

 رد.وپاشهاي معمول، پتانسیل نشت و انتشار آلودگی به آبهاي زیرزمینی وجود داهمچنین ریخت
 تاسیسات فاضالب شهرکهاي صنعتی و مناطق ویژه صنعتی. -5
سازي مواد و محصوالت و کلیه منابع و نقاط آالینده ناشی از فعالیتهاي انسانی از نگهداري و ذخیره -6

 کننده آبهاي زیرزمینی باشند. توانند پتانسیلهاي آلودهگوناگون میوپاشهاي پسماند گرفته تا ریخت

تواند اسایی و تعیین منبع آلوده کننده و اطمینان از اینکه نقطه احتمالی آلوده کننده میدر نتیجه بعد از شن
منشاء آلودگی آبهاي زیرزمینی نقطه مورد نظر باشد، با در نظر گرفتن موارد زیر نقطه مناسب براي حفر چاه 

 گردد:تعیین میپایش 

توان اقدام نمود. نظور  از دو راه میبررسی و تعیین عمق آبهاي زیرزمینی محل منتخب. براي این م -1
بررسی و یافتن چاههاي آب پیرامون محل مورد بررسی و یا مراجعه به گزارش هیدروژئولوژي عمومی 

 اي استان یا شهرستان مورد بررسی وجود دارد.منطقه که در شرکتهاي آب منطقه
بررسی و تعیین جهت غالب و چیره آبهاي زیرزمینی محدوده پیرامونی نقطه مورد نظر براي حفر چاه  -2

در چه موقعیتی نسبت به محدوده مطالعاتی دشت یا آبخوان  مورد پایشبا توجه به اینکه محل پایش. 
                                                                                                                                                                           

گزارشی تدوین نموده که در سایت رسمی  هاي آبریزوزارت نیرو براي سهولت در اطالعات و مطالعات منابع اب کشور (سطحی و زیرزمینی) در کلیه حوضه - 5
 باشد که طبق آن هر نقطه در کشور از نظر محدوده مطالعاتی داراي یک کد چهار رقمی خواهد بود.رتخانه قابل دسترس میآن وزا

 هاي فاضالبهاي شهري و روستایی).خانههاي فاضالبهاي صنعتی، تولیدي و خدماتی است (نه تصفیهخانهدر اینجا منظور تصفیه - 6
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براي تعیین بهترین نقطه هستند و قرار داشته باشد، معموال آبهاي زیرزمینی داراي جهت جریان غالبی 
یا نقاط براي پایش آبهاي زیرزمینی باید جهت جریان آبهاي زیرزمینی تعیین شود. با توجه به ابعاد و 

 یش آبهاي زیرزمینی استفاده نمود.توان از یک یا چند نقطه براي پامی مورد پایشاندازه سطحی محل 

 ت نکات زیر الزامی است.رعای )یا چاههاي پایش(به منظور تعیین محل دقیق چاه 

 .مورد پایشتعیین جهت جریان غالب آبهاي زیرزمینی منطقه و محل  -1
فاصله داشته باشد.  مورد پایشمتر از آخرین محدوده  10موقعیت چاه پایش نباید حداکثر بیشتر از  -2

ره محل جانمایی با فاصله بیشتر براي انجام پایش آبهاي زیرزمینی توجیه ندارد. حداقل فاصله از کنا
، نقاط مورد پایشتواند باشد. انتخاب چاه پایش با فواصل طوالنی از کمتر از نیم متر نیز می مورد پایش

پاالیی آبهاي زیرزمینی و تر و با توجه به قابلیت خودتر، پیچیدهتشخیص وجود آلودگی را مشکل
ذیرنده بشدت تحت تاثیر شناختیِ محیط پهمچنین فیلتراسیون طبیعی خاکها، رسوبات و مصالح زمین

 دهد.قرار می
حداقل از یک چاه براي پایش استفاده شود. در صورتیکه محل  محدوده پایششود براي هر توصیه می -3

 هاي بزرگ و گسترده و بیش از چند هکتارمحدودهاي (معموال در مورد در سطح گسترده مورد پایش
 .7از استیابد) باشد، به تعداد بیشتر چاه پایش نیمصداق می

   . تعیین عمق متوسط آبهايشودو تعیین بررسی مورد پایش باید عمق آبهاي زیرزمینی در محدوده  -4
اي یا پیزومترهاي امور زیرزمینی با استفاده از چاههاي پیرامون منطقه و یا از طریق چاههاي مشاهده

 اي استان) امکانپذیر است.منطقهآب منطقه (شرکتهاي آب
 شود.شماتیک زیر نقطه یا نقاط مورد نظر براي حفر چاه پایش تعیین میبا توجه به شکل  -5

    
                               چاه پایش شاهد                                                                                                                              

                                                                    
 
 

 جریان غالب آبهاي زیرزمینی جهت
 
 

 چاه اصلی پایش آلودگی  
 
 

                                                      
، به بیش از یک وجود داشته باشد است) لیتر مواد نفتی  159000شامل (هر مخزن براي مثال مخازن اصلی نگهداري مواد نفتی که بیش از چند مخزن بزرگ   - 7

 ).در جنوب ري چاه پایش نیاز خواهد بود (براي مثال انبار نفت تهران در شمال پاالیشگاه تهران

مورد  دودهمح
 پایش
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اي گزینش شود که در راستاي تقریبا عمود بر شود چاههاي پایش باید به گونههمانگونه که دیده می
و یا با توجه به بزرگی  محلجهت جریان چیره آبهاي زیرزمینی واقع باشد. با توجه به عوارض طبیعی موجود در 

 بینی شود.تواند براي حفر و پایش پیشچنانچه نیاز باشد بیشتر از یک چاه می دوده مورد پایشسطح مح
، فعالیتهاي انسانی دیگري حضور داشته و پایشی که در محدوده پیرامونی : در صورتچاه پایش شاهد  -6

به هر صورت ممکن نشت و انتشار آلودگی به آبهاي زیرزمینی از طریق آنها محتمل بوده باشد، بنا به 
چاه پایش شاهد در باالدست جهت غالب جریان آبهاي زیرزمینی  ،صنعت مسئولصاحب یا درخواست 

 شود.گزینش و حفر می

  :»تذکر«

اي براي تعیین موقعیت دقیق چاه پایش، از کارشناسان آشنا به منطقه و از طریق شرکتهاي آب منطقه -1
 توان کمک گرفت. و ادارات امور آب شهرستان یا شهرهاي مورد نظر می

داشته  مورد پایشاي که فاصله منطقی از محل به گونه منطقهگزینش چشمه و قنات و چاههاي مجاور  -2
در مورد قنات  ، اما کافی نیست. در عین حالمناسب استو رصد آلودگی و انتشار آن باشد، براي پایش 

کار قنات براي کار قنات و یا مادرچاه پایش شود و انتخاب پهنه خشکهباید دقت شود تا از پهنه تره
چشمه پیرامونی باید با نظر با چاه، قنات یا  مورد پایشپایش کارآمد نخواهد بود. تعیین فاصله محل 

کار قنات و یا چشمه نیز کارشناس امور آب شهرستان و با تایید آن صورت گرفته باشد. در ارتباط با تره
 اخذ نظر کارشناسی امور آب ضروري خواهد بود.

 :روش حفر چاه

توجه به نوع و  براي حفر چاه دو روش وجود دارد: روش دستگاهی ، روش سنتی یا دستی. در روش دستگاهی با
شود، اما فناوري حفاري دستگاههاي مختلفی براي حفر چاه وجود دارد که در اینجا به کاربرد آنها پرداخته نمی

 شود.نکاتی که باید در حفر دستگاهی چاه مورد توجه باشد اشاره می

 صورت گیرد.گذاري در حفر دستگاهی با توجه به قطر کمتر چاه نسبت به چاههاي دستی باید لوله -1
مشبک بوده و امکان ایجاد کامال هاي مورد استفاده باید هاي معمولی مجاز نبوده و لولهاستفاده از لوله -2

 جریان آب به داخل چاه وجود داشته باشد.
دشت و اي از مصالح دانههاي مشبک الیهبراي سهولت جریان آب به داخل چاه الزم است پشت لوله -3

 طر مناسب اجرا شود.ماسه (گراول و سند) با ق
گیري به داخل چاه چاهی که به منظور نمونهقطر چاههاي حفر شده باید آنقدر باشد تا ابزار درون -4

 شود، فراهم باشد.فرستاده می
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گذاري به صورتی عمل شود که آخرین لوله منتهی به سطح زمین حداقل یک متر از سطح باالتر در لوله -5
 طحی و مسدود شدن چاه جلوگیري شود. باشد، تا از ورود و ریزش مواد س

در باالي چاه و در سطح زمین، براي هر چاه پایش سکوسازي با مصالح مالت سیمان انجام شود و دهانه  -6
تجهیز گردد. یک نسخه از کلید قفل مذکور باید در اختیار اداره حفاظت محیط » شودرب قفل«چاه به 

 زیست قرار گیرد.

 شوند رعایت چند نکته ضروري است.ت سنتی و دستی حفر میدر باره چاههایی که به صور

 قطر چاه حفر شده نباید از نیم متر کمتر باشد. -1
توان از مصالح سنگی براي پایدارسازي دیواره چاه در صورت وجود مصالح ریزشی در مسیر حفر چاه می -2

انگونه که بیان شد گذاري در چاه پایش ممنوع است. هماستفاده نمود. بکارگیري کول و انجام کول
هایی که امکان برقراري جریان گذاري باید بصورت مصالح سنگی، آنهم با ایجاد سوراخها و دهانهکول

 طبیعی آب یا نشت و انتشار آلودگی به داخل چاه باید فراهم گردد.

چاه و نمایش  تهیه و ارائه فیلمی از دیواره چاه از سطح تا عمق«پس از حفر چاه به صورت دستی یا دستگاهی، 
 به اداره حفاظت محیط زیست الزامی است.» دیواره چاه

 :عمق چاه پایش

گرچه عمق آبهاي زیرزمینی در هر محلی براي پایش آبهاي زیرزمینی از اهمیت باالیی برخوردار است، اما در 
ینی یا سطح ایستابی رویه از آبهاي زیرزمینی عمق آبهاي زیرزمبرداریهاي بیبسیاري از نقاط کشور به علت بهره

رسد. طبیعی است که حفر چاههاي به شدت افت کرده و در برخی دشتهاي کشور به بیش از صد متر نیز می
هاي چندین ده متر و بیش از صد متر توجیه فنی ندارد. در نتیجه چنانچه عمق آبهاي زیرزمینی پایش با عمق

 55یر سطح ایستابی آبهاي زیرزمینی الزامی است (حداکثر بیش از پنجاه متر نباشد، حفر چاه پایش تا پنج متر ز
رسد، حداکثر عمق حفر چاه پایش چهل متر تعیین متر). در نقاطی که آبهاي زیرزمینی به بیش از پنجاه متر می

 گردد.می

چاههاي پایشی که به آبهاي زیرزمینی برخورد نداشته و اصطالحا عمق آبهاي زیرزمینی بیش از پنجاه 
 باشد، رعایت نکات زیر الزامی است.متر می

دست جریان غالب آبهاي زیرزمینی بررسی شود و به ویژه در پایین مورد پایشمنطقه پیرامونی محل  -1
» چاه پایش درجه دو«برداري به عنوان باشد، براي انجام نمونهنزدیکترین چاهی که داراي آب می

 انتخاب گردد.
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-حفر شده و فاقد آب می مورد پایشي که در مجاورت محل اچاه پایش اصلی (درجه یک) حفر شده -2
در اینجا بررسی دیواره  8»پیماییچاه«پیمایی قرار گیرد. منظور از باشد، هر سه ماه مورد بررسی چاه

چاه پایش است تا چنانچه نشت شیرابه و هرگونه رطوبت، بو و یا گازي در داخل چاه رخ داده است، 
اي انتشار رطوبت و شواهد نشت شیرابه (بیش از دو دوره رویت عالئم ورهثبت گردد. ثبت گزارشهاي د

اي از خاك یا مصالح دیواره چاه در توان نمونهنشت) به منزله انتشار آلودگی بوده و در صورت نیاز می
نقطه یا عمقی که عالئم و شواهد نشت وجود دارد، براي انجام آزمایشهاي الزم برداشت شود. براي 

زمایش نمونه خاك آغشته به آلودگیهاي محتمل، همان پارامترها و متغیرهایی که براي آب انجام آ
 شود.گیرند، آزمایش میمورد آزمایش قرار می

 

 :برداريشرایط نمونه

 برداري از آبهاي زیرزمینی رعایت برخی نکات بشرح زیر الزامی است.براي انجام نمونه

تالش شود تا نمونه آب در بهترین شرایط طبیعی بوده و آب برداشت برداري از آب زیرزمینی در نمونه -1
شده نماینده واقعی منبع آب زیرزمینی محل باشد. پیش از تحویل نمونه به آزمایشگاه از آلوده شدن 

 هاي نمونه کامال پر شده و درب آنها محکم بسته شود.ها و ظروف مربوطه خودداري شده و بطرينمونه
هاي چربی و یا مواد داخل چاه پایش پیش از انجام عملیات پمپاژ وجود لکه در صورتی که در -2

 برداري استفاده شود.هیدروکربنی و آلی محرز باشد، از الیه روي آب نیز براي نمونه
برداري از آبهاي زیرزمینی چاه پایش ابتدا باید چند دقیقه پمپاژ از چاه صورت گیرد. در هر مرحله نمونه -3

برداري از نمونه واقعی آبهاي زیرزمینی و جلوگیري از بروز خطا در آب با هدف انجام نمونهانجام پمپاژ 
 نسبتا راکدي است که در داخل چاه وجود دارد. 

برداري از گازهاي منتشره در شرایطی که چاه خشک بوده و امکان در صورت انتشار گاز از چاه، نمونه -4
در  برداري و آزمایش قرار گیرد.مورد نمونه VOC9بوده و باید انجام پایش برروي آب وجود ندارد الزامی 

توان از دستگاه هاي مخصوص وجود نداشته باشد، میبرداري از طریق بالنصورتیکه که امکان نمونه
 استفاده نمود. 10الیسیمتر

استفاده تواند به این منظور می 11برداري مد نظر باشد، از دستگاه کمررچنانچه عمق خاصی براي نمونه -5
گیري در محلهایی که شیب گیري استفاده شود. این نوع نمونهشود تا از عمق دلخواه براي نمونه

                                                      
۸ - Well Logging 
9 - Volatile Organic Componds 
10 - Vacum Lysimeter 
11 - Kemmerer 
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در الیه یا عمق خاصی در  12رود زبانه آلودههیدرولیکی آبهاي زیرزمینی بسیار پایین بوده و انتظار می
 پذیرد.جریان باشد، صورت می

نده (و با تایید رئیس اداره حفاظت محیط زیست) در صورت ضرورت و با تشخیص کارشناس پایش کن -6
و  pHنصب ابزار و سنسورهاي پایش آنالین به ویژه براي غلظت اکسیژن آب، هدایت الکتریکی، کدورت، 

 پذیر خواهد بود.امکان مورد پایشیا دیگر پارامترها توسط مسئول یا مدیریت محل 
شوند، باید با اسید نمونه آب تثبیت و به هایی که براي آزمایش عناصر سنگین برداشت مینمونه -7

 آزمایشگاه ارسال شود.
کلیه پارامترهایی که شرایط نگهداري ندارند، باید بصورت درجا مورد آزمایش قرار گیرند. برخی از این  -8

 پارامترها در بخش پارامترها آورده شده است.
اس پایش ملزم به ثبت آنها خواهد لیست پیوست آورده شده که کارشنبرداري در چکسایر شرایط نمونه -9

 بود.

 

 :پارامترها و متغیرهاي پایش

تواند می مورد پایشپارامترها، متغیرها و شاخصهاي متفاوتی به علت تنوع مواد و ترکیبات موجود در محلهاي 
بنابراین واضح است که براي انجام هرگونه پایشی پارامترهاي تعیین کننده براي پایش مورد استفاده قرار گیرد. 

آلودگی  دفتر پایش فراگیر«هر واحد با توجه به شاخصهایی که براي هر صنعت و یا فرایند پیش از این توسط 
ورد نیاز سازمان ابالغ گردیده مالك عمل خواهد بود. اما با توجه به انجام تحلیلهاي کارشناسی م »محیط زیست

باشد در اینگونه پایشها مورد الزم است برخی پارامترهاي رایج دیگري که در آبهاي زیرزمینی مورد نیاز می
(جدول بشرح جدول ذیل سنجش قرار گیرند. فهرست این پارامترها و متغیرها عالوه بر پارامترهاي تعیین شده 

ندگی و یا تجمع فعالیتهاي مختلف امکان تهیه و تعیین ، پراکرایندگردد. چنانچه با توجه به نوع فتعیین می) 1
وجود نداشته باشد، طبق نظر کارشناسی و با ارائه دالیل و علت انتخاب پارامترها، فهرست مشخص یک فهرست 

 ارائه شده است. 2فهرست متغیرهاي مورد پایش بشرح جدول گیرد مورد نیاز تعیین و مورد سنجش قرار می

 

 

 

                                                      
12 - Contamination Plume 



 دستورالعمل پایش آلودگی آبهاي زیرزمینی صنایع 

9 
 

 رها، متغیرها و شاخصهاي مورد پایش آبهاي زیرزمینی در این پروتکلپارامت -1جدول 

 واحد پارامتر/شاخص واحد پارامتر/شاخص واحد پارامتر/شاخص
 Mg/l سولفات Mg/l کلسیم - قلیائیت

pH - منیزیم Mg/l شوري Mg/l 

 J.T.U کدورت Mg/l سدیم - 13رنگ

 Mg/l آمونیوم Mg/l پتاسیم - 14بو

 Mg/l نیتریت Mg/l آمونیاك Mg/l ازن

 Mg/l نیترات Mg/l سولفید Mg/l اکسیژن محلول

 Mg/l دترجنت Mg/l چربی و روغن میکروزیمنس بر سانتیمتر هدایت الکتریکی

 Mg/l بیکربنات
پتانسیل رداکس 

)Eh( mV (بصورت کربنات کلسیم) سختی کل 

 Mg/l کربنات
 

 
فسفر آ اورتوفسفات، 

 Mg/l فسفاتپلی

 

برداري و یا ساعات اندکی اند، باید بصورت درجا و در زمان نمونهپارامترهایی که به رنگ قرمز نشان داده شده
 گیري و ثبت شوند.بردار اندازهپس از آن (مانند کربنات و بیکربناتها) توسط کارشناس پایش کننده و یا نمونه

 فهرست موجود افزوده استفهرست پارامترهایی که کارشناس پایش کننده به   -2جدول 

 علت انتخاب پارامتر اضافه شده به پایش ردیف

1   
2   
3   
4   

 

 

                                                      
 به نمونه اضافه شود. روش آزمایش مقایسه چشمی و یا با استفاده CHCl3میلیگرم  2براي جلوگیري از تغییر رنگ احتمالی به واسطه تغییرات شیمیایی حدود  - 13

 سنجی خواهد بود.از دستگاه رنگ
 مرغ گندیده، بوي علف، بوي چمن، و .....باید مشخص شود، مثال مانند بوي تخم نوع بو - 14
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 :دوره زمانی پایش

هاي زمانی پایش در آبهاي زیرزمینی با منابع آب سطحی متفاوت است، در نتیجه با توجه به بطور کلی دوره
اي ماه یک بار براي انجام پایشهاي دوره نوسانات بطی آبهاي زیرزمینی در طول فصلهاي خشک و تر هر شش

اي در اسفندماه براي فصل تر و شهریورماه براي فصل خشک تعیین گردد. در نتیجه پایشهاي دورهبینی میپیش
 آید.و به اجرا درمی

در صورت وجود هرگونه ابهام در ارتباط با وجود یا عدم وجود آلودگی بر حسب نیاز بازه زمانی و دوره 
اي کوتاهتر و به صورت فصلی یا ماهانه تواند حسب نظر کارشناسی و گزارشهاي قبلی، پایش دورهیپایش م

 صورت پذیرد.

هر سال یک بار و در صورت » چاه پایش شاهد«اي براي الزم به یادآوري است که انجام پایشهاي دوره
وره مورد پایش قرار گرفته و براي چاه وجود ابهام در موضوع آلودگیها و مسائل حقوقی و قضائی احتمالی در هر د

 شود.لیست مورد نظر تهیه و در گزارش آورده میشاهد مورد نظر نیز مانند چاههاي اصلی، چک

 

 :تهیه گزارش

هاي لیستگزارشهاي پایش صورت گرفته از هر دوره پایش منطبق با دستورالعمل حاضر تهیه و به همراه چک
-کارشناسی نیز بصورت مشخص در گزارش درج و توسط مقام مافوق تایید میگردد. نظرات مربوطه ارائه می

 شود.در هر سال دو گزارش با عنوان دوره اول (شهریور ماه) و دوره دوم (اسفندماه) تهیه می بنابراینگردد. 
همچنین تمامی پایشهاي انجام شده برروي سامانه جامع معاونت محیط زیست انسانی سازمان توسط واحد 

 گردد.یش کننده درج و بارگذاري میپا

 

 



 دستورالعمل پایش آلودگی آبهاي زیرزمینی صنایع 

11 
 

 

 توجه:

، دفتر مهندس تورج فتحیدر صورت هر گونه سوال یا ابهام با آقاي 

حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاك، به شماره تلفن 

42781432 – 09122507595  

 و یا ایمیل آدرس زیر:

 tj_fathi@yahoo.com  

 تماس حاصل نمایید.

mailto:tj_fathi@yahoo.com
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 15مورد پایشچک لیست پایش آبهاي زیرزمینی محلهاي 

 مطالعاتینام محدوده 
کد محدوده 

 نام/شماره /کدچاه 17تعداد آبخوان 16مطالعاتی
مختصات 
جغرافیایی 

 18چاه

-تاریخ نمونه
 برداري

-ساعت نمونه
 برداري

 19نوع آزمایش
درجه 

 آفالین آنالین حرارت هوا

          
          

 

درجه 
 حرارت آب

فاصله 
نزدیکترین 

چاه، چشمه یا 
به  20قنات
مورد محل 
 )km( پایش

 21پیماییچاه
فاصله چاه تا 

مورد  محدوده
 (متر) پایش

نام آزمایشگاه 
معتمد پایش 

 22کننده
 فصل پایش

شماره دوره 
 پایش

نام و نام 
خانوادگی 
 کارشناس

درج در سامانه 
 23جامع

         
         

 

                                                      
 لیست تهیه و به گزارش الصاق گردد.شود. براي مثال در صورت وجود بیش از یک حلقه چاه پایش، باید بیش از یک چکلیست براي هر چاه پایش تهیه و به گزارش پایش پیوست میاین چک - 15
 گردد.گزارش کدبندي منشتر شده توسط وزارت نیرو در جدول قید میبر اساس  - 16
 شود.یا عدم ارتباط آنها از نظر هیدرولیکی (بنا به نظر کارشناس امور آب شهرستان یا منطقه) اظهار نظر می طدر صورت وجود بیش از یک آبخوان در محدوده مطالعاتی و وجود چند الیه آبدار و ارتبا - 17
 .UTMمختصات جغرافیایی چاه مورد پایش بر حسب طول و عرض جغرافیایی (درجه، دقیقه، صدم اعشار ثانیه) و یا بر حسب  - 18
 شود.تعداد پارامترهاي آنالین و آفالین در جدول و نام آنها در متن گزارش درج می - 19
 شود.نام قنات و مشخصات آن (مانند فصلی، دائمی، دایر، متروکه، خرده مالکی و ....) در گزارش درج  می - 20
 شود.انجام شده یا خیر؟ در گزارش درج می - 21
 شود.در صورتیکه کارشناس اداره حفاظت محیط زیست پایش را صورت داده، چیزي ثبت نمی - 22
 شود.اعالم می اینجاعلت عدم درج ت انسانی درج شده یا خیر؟ در سامانه جامع معاونت محیط زیس - 23
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 :مورد پایشکروکی محل 
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 (با نشان دادن جهت تقریبی جریان چیره آبهاي زیرزمینی محل): دوده پایشمح کروکی چاه یا چاههاي مورد پایش نسبت به

 

 


