
 " عیصنا ینیرزمیز آبهای یآلودگ شیپا دستورالعمل" چکیده ی
 

 آبهاي منابع در یآلودگ لیپتانس داراي که است بزرگ عیصنا تیفعال محدوده در ینیرزمیز آبهاي هايیآلودگ شیپا براي دستورالعمل نیا

 معاونت توسط که باشدیم ستیز طیمح حفاظت سازمان در یداخل دستورالعمل عنوان به دستورالعمل نیا کاربرد و دامنه .باشندیم ینیرزمیز

 ابالغ و هیته یسازمان فیتکال و مقررات و نیقوان راستاي در( خاك و آب یطیمح ستیز تیریمد و حفاظت دفتر) یانسان ستیز طیمح

 .است دهیگرد

 :پایش چاه

 آبهاي سطح به است ممکن چاه این  .دمیشو حفر دستگاهی یا و دستی بصورت که میشود گفته چاهی به دستورالعمل این در پایش چاه

 :است نکته دو دستورالعمل این در پایش چاه حفر از هدف. باشد داشته فاصله آن با یا و برسد زیرزمینی

 .آب از برداري نمونه هدف با زیرزمینی آبهاي جریان به دسترسی -1

 .پذیرنده محیط در پایش مورد محل از آلودگی هرگونه انتشار و نشت پایش و مراقبت -2
 تعیین منظور هب .نمود استفاده زیرزمینی آبهاي پایش براي نقطه چند یا یک از میتوان پایش مورد محل سطحی اندازه و ابعاد به توجه با

 .است الزامی زیر نکات رعایت (پایش هاي چاه یا) چاه دقیق محل

 .پایش مورد محل و منطقه زیرزمینی آبهاي غالب جریان جهت تعیین  - 1

 انجام براي بیشتر فاصله با جانمایی .باشد داشته فاصله پایش مورد محدوده آخرین از متر 10 از بیشتر حداکثر نباید پایش چاه موقعیت  -2

 .باشد میتواند نیز متر نیم از کمتر پایش مورد محل کناره از فاصله حداقل .ندارد توجیه زیرزمینی آبهاي پایش
 اي گسترده سطح در پایش مورد محل صورتیکه در .شود استفاده پایش براي چاه یک از حداقل پایش محدوده هر براي میشود توصیه -3

 .است نیاز پایش چاه بیشتر تعداد به باشد، ( یابد می مصداق هکتار چند از بیش و گسترده و بزرگ هاي محدوده مورد در معموال)

 چاههاي از استفاده با ینیرزمیز آبهاي متوسط عمق نییتع .شود تعیین و بررسی باید پایش مورد محدوده در زیرزمینی آبهاي عمق  -4

 .است ریامکانپذ (استان اي منطقه آب شرکتهاي) منطقه آب امور زومترهايیپ ای يا مشاهده چاههاي قیطر از ای و منطقه رامونیپ
 .میشود تعیین پایش چاه حفر براي نظر مورد نقاط یا نقطه زیر شماتیک شکل به توجه با -5

                                                                                 چاه پایش شاهد 
 

 جهت جریان غالب آبهاي زیرزمینی                                            
 

  

  چاه اصلی پایش آلودگی                                  
 

 نشت ممکن صورت هر به و داشته حضور گريید یانسان تهايیفعال ش،یپا یرامونیپ محدوده در که یصورت در: شاهد شیپا چاه  -6

 در شاهد شیپا چاه صنعت، مسئول ای صاحب درخواست به بنا باشد، بوده محتمل آنها قیطر از ینیرزمیز آبهاي به یآلودگ انتشار و

 .شودیم حفر و نشیگز ینیرزمیز آبهاي انیجر غالب جهت باالدست
 :پایش چاه عمق

 حداکثر) است الزامی زیرزمینی آبهاي ایستابی سطح زیر متر پنج تا پایش چاه حفر نباشد، متر پنجاه از بیش زیرزمینی آبهاي عمقچنانچه 

 .میگردد تعیین متر چهل پایش چاه حفر عمق حداکثر میرسد، متر پنجاه از بیش به زیرزمینی آبهاي که نقاطی در . (متر 55

 :شیپا یزمان دوره

 شیپ اي دوره هاي شیپا انجام براي بار کی ماه شش هر تر و خشک هاي فصل طول در ینیرزمیز آبهاي یبط نوسانات به توجه با

  .دیآ یدرم اجرا به و  نییتع خشک فصل براي ورماهیشهر و تر فصل براي سفندماها در دورهاي شهايیپا جهینت در. گرددیم ینیب

 :پایش متغیرهای و پارامترها

 قرار استفاده مورد پایش براي میتواند پایش مورد محلهاي در موجود ترکیبات و مواد تنوع علت به متفاوتی شاخصهاي و متغیرها پارامترها،

 .گیرد
 

 نیترات سولفید پتانسیل راداکس منیزیم اکسیژن محلول قلیائیت

PH نیتریت سختی کل سولفات کلسیم هدایت الکتریکی 

  چربی و روغن شوری سدیم کربنات رنگ

  دترجنت کدورت پتاسیم بیکربنات بو

  اورتوفسفات پلی فسفاتفسفر آ  آمونیوم آمونیاک  ازن

 

 دو ستون اول در محل انجام میگیرد . 
 

محدوده مورد 

 پایش


