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 چکيده
بدون شک بسياری از فعاليتهای تصميم ساز در ارزيابي منابع آب کشور نياز به داده های کافي و بهنگاام در 

گستردگي اين حوزه ها از يک طرف و تنوع انادازه گيريهاا و داده هاا ن يار داده  .حوزه های آب ريز کشور دارد

سااير داده هاای تکميلاي پساب و کيفيت منابع آب و  ،های هواشناسي ، داده های آبهای سطحي ، آبهای زير زميني

اهميات  دياد از و همچنين توسعه آن بر مبناای فناوريهاای ج منابع آبي کشورپايش شبکه بهبود باعث مي شوند که 

در اين مقاله ضمن بيان ساده برخي از مشکالت پيش رو در رابطه با توسعه و بهبود شابکه بسيار بااليي برخوردار شوند.

بر اساس تجارب موجود در دانشگاه صنعتي اصفهان در جهت رفع آنها راهبردهای متناظر  و به برخي از سياستگذاريها

 پرداخته ميشود.
 

 منابع آب،  اندازه گيری ماهواره ای درخت فناوری، شبکه پايش، تجهيزات،ها :  کليد واژه

 

  مقدمه

داده ها و نرم افزاری  امکانات سخت افزاری سنسورها، شبکه پایش منابع آب کشور مجموعه ای بهم پیوسته از تمامی 

کیفی، تحلیل ،مدلسازی وتوزیع و زیر ساخت های الزم در جهت بردا شت آنی و غیر آنی داده ها،ذخیره سازی، کنترل 

و که تامین داده های هواشناسی ،آبهای سطحی و آبهای زیر زمینی باین ش وانتشارداده های مورد نیاز منابع آب کشور میباشد.

نقش این داده ها در گزارش دقیق بیالن آب و حفاظت از منابع ، تغییرات . د. گرد را شامل میو داده های ماهوارهای پساب 

اقلیم، خشکسالی و محیط زیست،اقتصاد و حکمرانی آب ،برنامه ریزی آمایش سرزمین ، جلوگیری از بحران های امنیتی و 

اجتماعی در ابعاد ملی ،  جلوگیری از مناقشات سیاسی و شناخت بهتر منابع آبهای مرزی ، اثرات تعاملی حوزه های آبریز بویژه 

 .هشهای کاربردی انکار ناپذیر استدر مورد طرح های انتقال آب وانجام پژو
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خوشبختانه در داخل کشور تجربه ایجاد شبکه های اندازه گیری پارامترهای محیطی در محیط های گوناگون نظیر 

مناطق ساحلی ، آبهای ساحلی و آبهای عمیق با در نظر گرفتن تمامی اجزا شبکه وجود دارد و بسیاری از این تجارب قابل 

نابع آبی کشور نیز میباشد. این تجارب را می توان شامل مواردی نظیر ساخت تجهیزات بر مبنای توانمندی گسترش به حوزه م

پشتیبانی کارکرد طوالنی مدت و فعالیتهای الزم در  راه حل ها و  داخلی، شناسایی مشکالت اجرایی در برپایی شبکه ، مجموعه

تولید، جمع آوری ، پردازش اطالعات  و آمار منابع و مصارف آب کشور فقدان سامانه های منسجم بهنگام شبکه و ... دانست. 

بخشی از موضوعات مرتبط با از جمله چالشهای عنوان شده در برنامه وزارت نیرو میباشد. در  این مقاله بصورت خالصه با بیان 

  شده است.چالش به بیان سیاست ها و راهبردهای متناظر آنها در مواجه با چالش فوق پرداخته این 

 مشکالت فراروی بهبود و توسعه شبکه 

   به چشم میخورد:با شبکه پایش منابع آبی کشور از نظر نگارنده مشکالت زیر در رابطهبر اساس تعریف داده شده و 

اگر چه دهها مجموعه در فرآیند جمع آوری داده ها در سطح کشور موثر می باشند با این وجود تاثیر داده های جمع  -الف

برخوردار  شاخصمیخورد و یا حداقل در دسترس نیست و شبکه از هویت آوری شده در قالب یک شبکه یکپارچه به چشم ن

 .نیست

 ب(داده های شبکه به هر دلیل بصورت بهنگام در دسترس نیست. 

تنوع تجهیزات  ج(روش انتخاب تجهیزات اندازه گیری و نحوه تصمیم گیری منطقه ای جهت تامین آنها به گونه ای است که

  بکار رفته زیاد است.

لیبراسیون، زمان تحویل،تعمیر کادر مواردی نظیرتامین لوازم یدکی، را آنها ، موضوع پشتیبانی از خارجی تنوع تجهیزات د(

صورت ارائه خدمات پس از  در هر نهایتا قیمت تمام شده تجهیزات را تحت تاثیر خود قرار میدهد.نگهداری و پذیری  و 
ها و زمانبندی خاص خود را داراست و بنابراین راهبری تجهیزات فروش سنسورها و  تجهیزات خارجی ، محدودیتها ، هزینه 

 شبکه را تحت تاثیر خود قرار میدهد.

 ه( عواملی نظیر قدیمی بودن تجهیزات و استفاده از پرتوکل های خاص ارتباطی در آنها ، بعضا منجر به دشواری فرآیند استفاده

 از آنها در قالب شبکه و به عبارت دیگر دشواری بهبود شبکه میشود.

و(اگر چه که تجربه طوالنی در بکارگیری تجهیزات خارجی پایش منابع آب  ) اعم از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری( 

در داخل کشور به چشم نمی  بخوبی در وزارت نیرو وجود دارد، با اینحال برنامه مدونی مبنی بر ضرورت بومی سازی تجهیزات

 خورد.

ز(در بخش بیالن آب و داده های مرتبط با آن اگر به صورت خوشبینانه حجم داده های مورد نیاز در سنجش  تولید منابع آب را 

 کافی فرض کنیم ، در بخش مصرف آمار مورد نیاز کافی نیستند.

تصمیم سازیها ، آمار آبی منتشر شده به صورت چندگانه و غیر ح( علیرغم اهمیت بسیار زیاد داده های نهایی در برآوردها و 

 واحد در دسترس هستند.
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ط(بخشی از اندازه گیریهای مورد نیاز وزارت نیرو از طریق سرمایه گذاریهای انجام شده دروزارت راه و شهرسازی ) سازمان 

 ه گیریها در سطح این وزارتخانه ها روشن نیست.  هواشناسی کشور (نیز قابل تامین هستند و نحوه به اشتراک گذاری این انداز

مطابق با اندازه گیریهای میدانی راسیون آنها بکالی واز داده های ماهواره ای استفاده  اندازه گیریهای مقیاس وسیع ، ک(جایگاه

 نقش کمتری در توسعه داده های شبکه دارد.

 و راهبردها : سياستها

{در حوزه های پایش و پیش بینی ، سیاستهای کاری زیر پیشنهاد می 1موجود در کشور}بر اساس تجارب عملی و موفق قبلی 

  گردد:

نگاه  جایگزینی سیاست اول(هویت بخشی به مجموعه امکانات و زیرساخت های موجود در قالب مفهوم شبکه بهم پیوسته و 

 با توجه به راهبردهای زیر :تجهیز محور به شبکه اندازه گیری یکپارچه 

شبکه پایش و پیش بینی  "مناسب نظیر   به شبکه پایش آب کشور از طریق رسمی با انتخاب نامواقعی ت بخشی هوی -1

و با هماهنگی شورای  "ایران منابع آبی شبکه داده برداری"یا  "شبکه ملی پایش منابع اب کشور"منابع آب کشور و یا  

 عالی آب

 بصورت بخشی و فرابخشیکار رفته در آن تدوین شرح وظیفه شبکه یاد شده و تمامی اجزائ ب  -2

 اعتبار دهی ، توزیع و انتشار داده ها  برداشت، نهایی و مرجع  رسمیت بخشی به شبکه فوق بعنوان متولی -3

استفاده از داده های غیر طبقه بندی شده شبکه پایش آب در کنار استفاده از ظرفیت شبکه های مجازی جهت آگاهی  -4

 رسانی پیوسته منابع آبی کشور به زبان ساده و گرافیکی به جامعه و مخاطبین منتخب  

 ی زیر:راهبردهابر اساس ت نیرو فراسازمانی در وزار های  اندازه گیریها یا دسترسی سیاست دوم(استفاده از ظرفیتهای

با هدف استفاده از نحوه ارتباط شبکه پایش آب کشور با سایر شبکه های برون سازمانی وزارت نیرو  سیاستگذاری  -5

،سازمان محیط زیست و وزارت نظیر وزارت راه و شهر سازی موجود در کشورسایر داده های تولید شده  ظرفیتهای

  ارتباطات و فناوری اطالعات 

سیاستگذاری نحوه ارتباط سازمان یافته شبکه پایش آب کشور با سایر ارگانهای برون سازمانی وزارت نیرو با هدف  -6

  مشخص کردن دقیق میزان مصارف )نظیر وزارت کشاورزی ، وزارت صنایع (

 با تکیه بر راهبردهای زیر :سیاست سوم( توسعه شبکه مبتنی بر توان داخلی 

در استفاده از ظرفیتهای دانشگاههای کشور در حوزه اندازه گیریهای آنی ، غیر آنی و برنامه ریزی ایجاد نگاه بلند مدت  -

 جهت دسترسی به سطوح باال از آمادگی فناوری 

  منبع آب بازنگری در معیارهای جایابی ایستگاهها ، تعیین وضعیت فعلی شبکه، تخمین نیازهای توسعه شبکه -

های سنسورهای اندازه گیری جریان،دیتاالگر آبهای شبکه در زمینه و ترسیم درخت فناوری تدوین نقشه راه  -

سطحی،بارانسجی، برف سنجی،تبخیر سنجی، سطح سنجی ،دیتاالگر چاههای مشاهده ای ، سنسورهای هواشناسی، 

ب،دبی سنجی دیتاالگر سیستمهای هواشناسی و هیدررولوژی ،سنسورهای کیفیت منابع آب،سنسورهای کیفیت پسا
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چاههای مصرفی، سنسورهای تکمیلی در مورد اندازه گیریهای خاک ، سیستمهای ارتباطی رادیویی و یا مبتنی بر شبکه 

 انتقال داده، سیستمهای تغذیه خورشیدی و ...  

نرم سیستمهای جمع آوری داده ها، سیستمهای تغذیه ،  کمی و کیفی منابع آب ،سنجش  طراحی و ساخت  تجهیزات -7

، ذخیر سازی داده ها افزارهای شبکه، نرم افزارهای ایستگاهی، نرم افزارهای ارتباطی ، نرم افزارهای کنترل کیفی داده ها 

 بر مبنای توان داخل کشور

و بررسی نیاز های مدلسازی و استخراج داده ها از بانک اطالعاتی داده (   big dataمدیریت داده های حجم زیاد ) -8

 های حجیم 

 آنی داده برداری  رسی امکان پذیری ارتقائ تجهیزات موجود مطابق با نیازمندیهای شبکهبر -9

طراحی نظامنامه کیفیتی در رابطه با کالیبراسیون اولیه، کالیبراسیون دوره ای ،تعمیر و نگهداری و خدمات آزمایشگاه  -11

 مرجع

دوره های از قبل جایابی،حداقل تجهیزات اندازه گیری،  بازنگری و بروز سازی تمامی دستورالعمل های مرتبط با شبکه -11

 استانداردهای مورد نیاز و ...برداشت دادهها ، دوره های کنترل کیف ی داده ها،معیارهای پذیرش داده، 

 ( توسعه فنی و استفاده از فناوریهای نوین چهارمسیاست 

ای و کالیبراسیون داده های  اده از داده های ماهوارهجهت گیری در توسعه داده های شبکه در بعد زمان و مکان با استف -12

 منابع آبی کشور منطقه ای ماهواره ای متناسب با نیازهای 

 جهت گیری در سرمایه گذاری طوالنی مدت بر سنجش از راه دور بر مبنای ماهواره های ایرانی  -13

 سیاست پنجم( استفاده مستقیم از داده های شبکه در تدوین گزارشات بیالن 

 برنامه ریزی جهت کاهش دور های گزارشات  بیالن از طریق داده های بهنگام شبکه و استفاده از روشهای خودکار -14

  خدمات تولید کنندگان دادهخرید استفاده از حجم دیتا و معیار پیوستگی داده در ارزش گذاری بر روی داده ها و  -15

 خالصه و جمع بندی 

ناپذیر ارزیابی منابع آبی و داده های مرتبط با آن در بسیاری از اقدامات مدیریت مناابع آب نقش انکار در این مقاله به اختصاربه 

کشور در سطح کالن پرداخته شد. در ادامه با تاکید بر تعریف شبکه پایش و نگاه شبکه محور به جای نگاه تجهیز محور، برخی 

همچناین تعادادی از سیاساتهای کلای شاد.  عناوانازه گیاری مشکالت موجود در ارزیابی منابع آبی کشور و از بعد شبکه انداز 

نگارنده معتقد است که اگر چه با گذشات زماان فرصاتهای مناسابی در جهات توساعه  گردید.مطرح نیز بهمراه راهبردهای آنها 

حاوزه هاای  ، منتها بار اسااس تجاارب موفاق دردر دست بوده است که بخوبی از آنها استفاده نشده شبکه مبتنی بر توان داخلی 

دیگر امکان توسعه شبکه و مهمتر از آن پشتیبانی از شابکه بخاوبی در داخال کشاور وجاود داشاته و امیاد اسات کاه در دولات 

 دوازدهم نگاه مدیریت حاکم بر وزارت نیرو زمینه ساز شکل گیری شبکه پایش منابع آبی ایران باشد.

    مراجع
مجموعه گزارشات تخصصی و مدیریتی طرح کالن پایش و پیش بینی دریایی کشور،گزارشات فازهای هشتگانه و [ 1]

   1394 دستاوردهای طرح، دانشگاه صنعتی اصفهان 


