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 چکیده

 .ری و همراهی مردم و مسئولین استدر زندگی مردم، حفظ و نگهداری آن مستلزم همکابا توجه به اهمیت منابع آب 

 جامعهتک تک افراد و کمک گیری از مردم اقشار آب و محیط زیست و  های متولی اموربین سازمانهمکاری و ارتباط بهتر 

های اخیر در در سالبنابراین . میتواند گامی اساسی در مدیریت بهتر منابع آب باشدامری ضروری است و این منابع  پایشجهت 

منابع آب و محیط مدیریت بهتر ها در کشورهای در حال توسعه روند رو به رشدی در رابطه با مردم ساالری و مشارکت دادن آن

ولی هنوز بستر مناسبی جهت تحقق موثر و  است در این راستا انجام دادهرا یی هاان نیز تالششود. کشور ایرزیست مشاهده می

. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع لزوم فراهم منابع آب و محیط زیست وجود ندارد مدیریتواقعی مشارکت عموم در فرآیند 

متن منابع آب و محیط زیست بچشم میخورد.  پایشمردم در  و همیاری آوردن سامانه و بستری جهت این مهم و توسعه مشارکت

منابع  پایشانه مشارکت مردمی جهت حاضر به بررسی کلی این موضوع و ارائه راهکار اجرایی جهت طراحی و توسعه یک سام

 پرداخته است.آب و محیط زیست 

 GISپایش منابع آب، مشارکت مردمی، سامانه تحت وب، ها: کلیدواژه
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 مقدمه

کند. امروزه رشد فزاینده نقش اساسی در حفظ امنیت، سالمت و پویایی یک جامعه ایفا میمنابع آب و محیط زیست 

خاص مسئوالن به حفاظت از آن  وری بیش ازحد و نامناسب از منابع آب و محیط زیست، باعث تخریب و توجهجمعیت و بهره

-ای از تخریب منابع آب و محیط زیست از قبیل کاهش بی رویه سطح سفرهشده است. هم اکنون شواهد دردناک و نگران کننده

ها، آلودگی آب، هوا، خاک و مواد غذایی و غیره مشاهده ها، نابودی جنگلهای آب زیرزمینی، خشک شدن دریاچه ها و تاالب

 شود. می

های کارا، با کیفیت و به موقع در حوزه حفاظت از منابع آب و محیط زیست و تاثیرات محسوس این همیت اتخاذ تصمیما

گیران به اطالعات به روز، ها بر آسایش و سالمت جامعه و منابع آب و محیط زیست، ضرورت دسترسی آسان تصمیمتصمیم

های مرتبط با منابع آب و محیط زیست باید شناسایی، بنابراین انواع داده دهد.یکپارچه، صحیح و کامل را بیش از پیش نشان می

 آوری، دخیره سازی، بازیایی، مدیریت، تحلیل، مکاتبه و نمایش داده شوند.جمع

های منابع آب و محیط زیست از یک سو و ماهیت پویا و تغییرپذیر آنها از سوی دیگر جمع گستردگی و حجم زیاد داده

های نوین را آشکار سازد و لزوم  به کارگیری فناوریرا امری زمانبر و پرهزینه میاطالعات این ت و به روز رسانی آوری، مدیری

 سازد.می

-در چند سال اخیر، تحوالت انکارناپذیری در زمینه مدیریت و سازماندهی داده  GIS در این میان سیستم اطالعات مکانی

-سازی را دراختیار برنامههای مکانی و مدلعالوه بر اطالعات دقیق مکانی، امکاناتی چون تحلیل های مکانی ایجاد نموده است و

 دهد. گیران قرار میریزان و تصمیم

با توجه به اهمیت منابع آب و محیط زیست در زندگی مردم، حفظ و نگهداری آن مستلزم همکاری و همراهی مردم و 

مسئولین است. ذکر این نکته ضروری است که همواره بهتر است ارتباط خوبی بین سازمان منابع آب و محیط زیست و مردم برقرار 

شود که مردم اقشاری از جامعه هستند که در نهایت با منابع آب و محیط زیست سرو کار ان میباشد. این توصیه به این دلیل بی

 گردد.دارند و عالقه و احساس مسئولیت آنها به محیط اطرافشان باعث مشارکت در امر پایش منابع آب و محیط زیست می

ترین ملزومات، باشد. یکی از مهمنیاز می های مختلفی در سطوح مختلفبرای حفاظت از منابع آب و محیط زیست فعالیت

های اخیر در کشورهای در حال توسعه باشد. خوشبختانه در سالمشارکت دادن مردم در حفاظت از منابع آب و محیط زیست می

ان نیز شود. کشور ایرها در منابع آب و محیط زیست مشاهده میروند رو به رشدی در رابطه با مردم ساالری و مشارکت دادن آن

های بسیاری را در رابطه با حفاظت از منابع آب و محیط زیست انجام داده است ولی هنوز بستر مناسبی جهت تحقق موثر و تالش

واقعی مشارکت عموم در فرآیند حفاظت از منابع آب و محیط زیست وجود ندارد به گونه ای که مردم حق دسترسی به اطالعات 

این امکان وجود ندارد که مردم عادی )شهروندان( در گزارش و پایش الودگی ها مشارکت کنند. زیست محیطی  را ندارند و یا 



 

 

 

حق دسترسی به اطالعات زیست محیطی به این معنی است که هر شهروند حق دریافت اطالعات زیست محیطی را بدون نیاز به 

کند. این اطالعات از آنها مشارکت مردم را تشویق می درخواست اولیه و قبلی داشته باشد. ارایه اطالعات به مردم و یا دریافت

کنوانسیون تغییرات آب و هوایی،  40اعالمیه ریو، بند ط ماده  02موضوع در حالی است که اسناد حقوقی بسیاری از جمله اصل 

ابان زدایی بر لزوم مشارکت کنوانسیون مربوط به بی 3کنوانسیون تنوع زیستی و بندهای الف و ج ماده  04زیر بند الف بند اول ماده 

 های زیست محیطی اشاره دارند.مردم در مسائل و تصمیم

توانند در مورد آینده منابع آب و محیط زیست خود به واسطه مشارکت مردم در حفظ منابع آب و محیط زیست، آنها می 

-خاص در موضوعات زیست محیطی میسر میموثر واقع شوند. این امر به واسطه تبادل شفاف اطالعات بین دولت و مردم به طور 

 به منفعل ناظران از  مردم و شودمی تقسیم شهروندان و دولت بین ها مسئولیت خدمات، و وظایف شود. در چنین شرایطی برخی

 شوند.تبدیل می خود منابع آب و محیط زیست زندگی شرایط بهبود برای پذیر مسئولیت شهروندان

ی روزمره موجب می شود تا در برخی موارد نیروهای مردمی نسبت به نیروهای دولتی در زمان تعامل مردم با محیط در زندگ

های مورد نیاز را در اختیار قرار دهند. زیرا آنها در تماس با مشکالت وآشنا به محیط هستند بنابراین جزییات را کمتری بتوانند داده

کوتاه، هزینه پایین دستیابی به داده های پایش منابع آب و محیط زیست از  بیشتر می دانند. نکته حائز اهمیت دیگر عالوه بر زمان

چنین در نتیجه اطالع رسانی، آموزش و فرهنگسازی، مسئولیت پذیری و تعامل مردم با منابع آب و طریق مشارکت مردم است. هم

 یابد. محیط زیست افزایش می

 موقعیت سیستم و دوربین به مجهز اینترنت، به اتصال امکان با وشمنده های امروزه با توسعه تکنولوژی هایی از جمله تلفن

 شود، می تولید محتوا با مرتبط خودکار طور به جغرافیایی طول و جغرافیایی عرض اطالعات مکانی مانند آن در که جهانی یاب

 .دهند قرار ان منابع آب و محیط زیستاختیار سازم را در مکان مرجع شده های عظیمی از داده های داده  مردم می توانند مجموعه

توانند با استفاده از این تکنولوژی ها و دسترسی به اینترنت اطالعات را از طریق تلفن همراه، تبلت،کامپیوتر به بنابراین مردم می

و می توانند صورت متن، تصویر، فیلم، صدا به اشتراک بگذارند و دیگر شهروندان نیز امکان مشاهده این اطالعات را دارند 

 نظرشان را بیان کنند.

های نوین جهت تسهیل مشارکت مردم در (با بهره گیری از فناوریWeb GISمبنا )-درنتیجه توسعه بستری اینترنتی مکان

حفاظت حل بسیاری از مشکالت راه تواند میو نزدیک شدن به اهداف دولت الکترونیک  امر حفاظت از منابع آب و محیط زیست

 یعموم یمشارکت یشسامانه پا یاده سازیپ بنابراین در این طرح پیشنهادی هدف، طراحی و باشد. ایران آب و محیط زیستاز منابع 

باشد. با استفاده از سامانه مذکور مردم جامعه به پایشگران فعال منابع آب می GISوب  یبر تکنولوژ یمنابع آب و محیط زیست مبتن

توانند در حفاظت از منابع آب و محیط زیست نقش به سزایی داشته باشند. درادامه به تشریح شوند و میو محیط زیست تبدیل می

 شود.سامانه و قابلیت های آن پرداخته می

 

 



 

 

 

 معرفی سامانه پیشنهادی

محدود مشارکت در امر حفاظت از منابع آب و محیط زیست به واسطه روش های گذشته به علت وجود مشکالتی از جمله 

عدم وجود امکان  ی،مکان هایبه داده یدسترس یباال ینههز ین،متخصص یاستفاده تنها برا یترچوب مکان و زمان، قابلبودن به چها

 .است مورد انتقاد قرار گرفته دریافت اطالعات محیطی از شهروندان و غیره

سیعی از کاربران را پوشش ای طراحی شده است که طیف وسامانه پیشنهادی با هدف مرتفع سازی این محدودیت ها به گونه

-دهد. این سامانه به عنوان بستر مردمی برای مشارکت شهروندان عادی و یا افراد متخصص با دانش و مهارت، عالیق و انگیزهمی

و مهارت، اطالعات و  ییدانش، توانا یقموجب تلفهای متفاوت در پایش منابع آب و محیط زیست تلقی می گردد. این ویژگی 

 .کندیکمک م حفاظت از منابع آب و محیط زیست یفیتکه به توسعه و بهبود ک شودیم هاییقضاوت

 

 های زیرساختی سامانه پیشنهادی( ویژگی1شکل )

نمایش داده شده است، این سامانه می تواند در هر ساعتی از شبانه روز و در هر مکانی که تنها  0همانطور که در شکل 

های هوشمند، باشد مورد استفاده قرار گیرد. به عالوه دسترسی به سامانه از طریق هر دستگاه )تلفندسترسی به اینترنت وجود داشته 

های یاد شده درکل دسترسی کاربران باشد. ویژگیسیم، باسیم( قابل استفاده میکامپیوترهای خانگی و ..( و به واسطه هر شبکه )بی

 بخشند.بع آب و محیط زیست را تسهیل میمختلف به سامانه جهت مشارکت در امر حفاظت از منا



 

 

 

-های موجود، استانهای راههای پایه از قبیل نقشهشود، نقشهمشاهده می 1به جهت توسعه این سامانه همانطور که در شکل 

مه نویسی های جمعیتی و... رابط کاربردی برناها، بلوکها، منابع آبی مانند رودخانه ها و دریاچهها، بخشهای کشور، شهرستان

Google Map API های سیستم اطالعات مکانی تحت وب در بستر اینترنت مورد استفاده قرار گرفتند.، مشاپ و قابلیت 

 

 

 اجزا سامانه پیشنهادی( 2شکل )

با برخورداری از یک سیستم اطالعات مکانی تحت وب درحوزه منابع آب و محیط زیست به راحتی می توان وضعیت 

عوامل  تواند در تحلیل روند تغییرات،ع آب و محیط زیست را به دقت تحت نظر گرفت. هم چنین این سیستم میهرحوزه از مناب

آمده و در تصمیم گیری  موثر بر آلودگی، نحوه مواجهه شدن، جستجو برای راهکارهای قابل اجرا به یاری متخصصان و مسئولین

 ها کمک کند.

تواند زمینه اطالع رسانی و آموزش هدفمند را برای مردم جامعه فراهم آورد. این سیستم از طرف دیگر چنین سیستمی می

مبتنی بر سیستم اطالعات مکانی تحت وب مشارکت مردم جامعه در جمع آوری اطالعات و شناسایی مناطق دارای مشکل از نظر 

توانند در امر پایش منابع آب و با دسترسی به اینترنت میکند. به بیان دیگر مردم در هر مکان و زمانی تنها زیست محیطی را رفع می

محیط زیست سازمان حفاظت از منابع آب و محیط زیست را یاری کنند. شهروندان عادی با ثبت نام در سامانه می توانند اطالعات 



 

 

 

گذارند و دیگر شهروندان نیز مورد نیاز را از طریق تلفن همراه، تبلت،کامپیوتر به صورت متن، تصویر، فیلم، صدا به اشتراک ب

 امکان بحث و مشاهده این اطالعات و اعالم نظر در مورد آنها را دارند.

شوند و باید پس های گشت می توانند پس از اعالم ماموریت از طرف سازمان به محل الودگی ها اعزام میبازرسین و اکیپ

مسئولین حفاظت منابع آب و محیط  3امانه وارد نماید. مطلبق شکل از اتمام ماموریت، گزارش بازدید خود و محل بازدید را در س

توانند با کلیک کردن بر روی نقشه به پایگاه داده متصل شده و وضعیت هر نقطه را به راحتی با تمامی جزییات بررسی زیست می

ان ( در اختیار مسئولین سازمان کنند. اطالعات مکانی و توصیفی به صورت یکپارچه در هر سطح )به تفکیک بخش، شهرستان، است

 گیرد.گیری مناسب و نظارت پیوسته و یکپارچه بر عملکرد بازرسین قرار میمنابع آب و محیط زیست به جهت اخذ تصمیم

 

 ( نحوه ارتباط مسئولین وزارت نیرو یا محیط زیست و پایگاه داده3شکل ) 

برای مشارکت مردم در امر حفاظت از منابع آب و محیط زیست بر  رسانی و ایجاد بستریمعماری این سامانه با هدف اطالع

مبنای مفاهیم مشارکت مردمی و سیستم اطالعات مکانی تحت وب است. معماری سامانه پیشنهادی متشکل از سه الیه: نمایش، 

واسط کاربر و به منظور تعامل عنوان  هایی را بهارائه شده است. الیه نمایش، قابلیت 4برنامه کاربردی و داده است که در شکل 

 Google های مکانی مبتنی بر وب،های توسعه برنامهمیان سکو نماید. در این پروژه ازکاربر با سامانه  و نمایش داده ارائه می

Map API  برنامه  یهالاست.  به دلیل قدرتمند بودن، استفاده آسان، تعداد کاربر زیاد و فراگیر بودن مورد استفاده قرار گرفته

 قرار دارند. یهال یندر ا یزرا بر عهده دارد. وب سرور و سرور نقشه ن یازمورد ن های پردازش یفهوظ یکاربرد



 

 

 

 

 

 ( معماری سامانه پیشنهادی4شکل )

اطالعات  ی،مکان یهااز جمله داده یبرنامه کاربرد یهال یازمورد ن یهاداده سازی یرهو ذخ یریتمد یفهوظ یزداده ن یهال

در این الیه از پایگاه داده مکانی اوراکل به جهت توانایی باالی آن،   را بر عهده دارد. یفیبوط به کاربران سامانه، اطالعات توصمر

استفاده می شود. این الیه شامل اطالعات  OGCذخیره حجم انبوهی از داده ها و همچنین تطابق بااستاندادرهای جهانی مثل 

-های سازمان حفاظت از منابع آب و محیط زیست میطالعات کاربران و گزارشات دریافتی و دادههای گشت، ابازرسین و اکیپ

 باشد.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 محیط زیستآلودگی ای از سامانه تهیه شده جهت پایش نمونه

تحت وبی که جهت مشارکت مردمی در بحث پایش و آلودگی محیط زیست  در ادامه به عنوان نمونه به معرفی سامانه

توسعه میتوان اقدام به  ختلف مدیریت منابع آبهای مبخشاز یطراحی و اجرا شد است پرداخته خواهد شد. مسلما با توجه به ن

 سامانه ای کاربردی و جامع نمود.

کند و با داشتن یک نام ابتدا کاربر با وارد شدن به صفحه ثبت نام در سامانه ثبت نام میدر خصوص سامانه اشاره شده 

 وارد سامانه شود. 6اند از صفحه ورود به سامانه مطابق شکل توکاربری و رمز عبور می

 

 ( نحوه ثبت نام در سامانه5شکل )

 

  

 ( صفحه ورود به سامانه سامانه6شکل )

تواند شود. در این صفحه کاربر میکنید هدایت میمشاهده می 7کاربر پس از وارد شدن به سامانه به صفحه ای که در شکل 

چنین قابلیت بزرگنمایی، کوچک نمایی و جابه شهرستان مد نظر خود، آن محل را بر روی نقشه مشاهده کند همبا انتخاب استان و 



 

 

 

ها تواند با انتخاب نوع آلودگی و بازه زمانی نقشه آنواع آلودگیجایی صفحه نمایش در نقشه وجود دارد. در این صفحه کاربر می

 را مشاهده کند.

های ارسالی از دیگر کاربران وجود دارد. کاربر این ی کاربر امکان بحث در مورد گزارشو در قسمت دیگر این صفحه برا

امکان را دارد تا در صورتیکه گزارش معتبر نیست یا اینکه تغییری در آن رخ داده است، محتوای گزارش موجود را با اطالعات 

را تایید کند. با  گزارش کاربر وجود داشت تنها آن خود تکمیل و به روز رسانی کند. در حالت سوم اگر عینا گزارشی مشابه

 شود. هدایت می 9ای مطابق شکل کلیک کردن و انتخاب یکی از این سه حالت کاربر به صفحه

 

 ( صفحه اصلی مشاهده گزارش های ارسالی و نقشه های آلودگی بر روی نقشه 7شکل )

 

 تواند مفید باشد. جلوگیری از دوباره کاری ها میسامانه به جهت به روز رسانی داده ها و  این قابلیت



 

 

 

 

 ( صفحه نمایش گزارش های ارسالی به صورت لیست و امکان بحث کاربران8شکل )

 

های خانگی را اعالم کرده است و شود یکی از کاربران گزارش تخلیه زبالهمشاهده می 9برای نمونه همانطور که در شکل 

ای و در اسرع وقت بدون نیاز به اعزام زباله ها جمع آوری شده اند. بنابراین بدون هیچ هزینه کند که آنکاربر دیگر اعالم می

ها بیش از هایی که تعداد بحث در مورد آنبازرسین به محل آلودگی گزارش پاسخ داده شده است. از مزایای دیگر اینکه گزارش

شود )مانند ند به صورت خودکار به رنگ قرمز نمایش داده میباشد یعنی بیش از سی نفر در مورد این گزارش نظر داده ا 32

دهد این آلودگی ناشی از دود کارخانه سیمان(. این امر برای مسئولین به عنوان یک زنگ خطر و هشدار است و نمایش می

 گزارش در اولویت بررسی است.

های زمانی دهد تا با انتخاب بازهط زیست میسامانه پیشنهادی این امکان را به مسئولین سازمان حفاظت منابع آب و محی

را هم به صورت نمودار و هم به صورت نمایش بر روی نقشه مشاهده کنند. این امر به مسئوالن  یک پارامتر خاصمختلف تغییرات 

 کند. و پی بردن به علل آن کمک شایانی می آن پارامتربه جهت بررسی نحوه تغییرات 



 

 

 

شود. همانطور ارائه می 9بر روی نقشه به صورت شکل  0391های بازه زمانی شش ماه اول سال یبرای نمونه تغییرات آلودگ

شود آلودگی ها از فروردین تا تیر ماه به تدریج افزایش یافته و در مرداد و شهریور ماه آلودگی ها کاهش که در شکل مشاهده می

 یافته است.

 



 

 

 

 

 92اه اول سال ها در شش منقشه پراکندگی آلودگی ( 9شکل)

 



 

 

 

 

-هدایت می 02ای مطابق شکل که کاربر بخواهد گزارشی را اعالم کند با انتخاب دکمه ارسال گزارش به صفحهدر صورتی

نماید. فرستادن ، تاریخ و زمان مشاهده اطالعات خود به صورت متن، ویدئو، عکس را ارسال میپارامترشود. سپس با انتخاب نوع 

به عنوان عاملی جهت بررسی صحت گزارشات اعالم شده از طرف کاربر به کار گرفته شود که این امر از تواند عکس و فیلم می

 های منحصر به فرد و خاص این سامانه است.ویژگی

 

 ( صفحه ارسال گزارش10شکل)

یک محدوده به عالوه برای کاربر این امکان  وجود دارد تا موقعیت مکانی تقریبی گزارش را با ترسیم نقطه، خط و 

 کند. های تقریبی آلودگی میچندضلعی مشخص نماید. این ویژگی نیز کمک شایانی به تعیین محدوده

است. برای  یک نوع پارامترجوها به منظور مدیریت بهتر و آسانتر وهای سامانه امکان فراخوانی انواع پرساز دیگر قابلیت

متری منبع آلودگی صنعتی گزارش آن آلودگی را داده اند مورد  0222فاصله نمونه، محاسبه جمعیت و یا تعداد افرادی که در 

پرسش قرار گیرد. مشخص کردن نقطه مورد نظر به دو صورت با وارد کردن طول و عرض جغرافیایی یا کلیک کردن بر روی 

 نقشه امکان پذیر است.



 

 

 

شود. این ویژگی سامانه گ نمایش داده میپس از فشردن دکمه تایید نتیجه پرس و جو در کادر آبی رن00مطابق شکل 

دهد. به عالوه امکان انجام دهد و زمان انجام محاسبات را کاهش میامکان خطا در محاسبات به روش های دستی را کاهش می

  باشد.های دیگر بدون به کارگیری از مفاهیم سیستم اطالعات مکانی امکان پذیر نمیهای به روشوجوبرخی پرس

 

 

 ( صفحه پرس و جو11شکل)

 

 

 

 به طور خالصه آورده شده است. 0پرس و جو ها انواع بسیار مختلفی دارند برخی از آنها در جدول 

 

 



 

 

 

 ( نمونه هایی از انواع پرس و جو1جدول )

نمونه کاربرد پرس و جو در مسئله پایش و حفاظت از منابع آب و محیط  توضیح پرس و جو

 زیست

داد گزارش آلودگی آب ارسال شده در حریم یک  پرسش تع  تعیین مناطق حریم

 رودخانه

بیشترین مساحت محدوده ترسیم شده برای یک الودگی توسط  محاسبه مساحت

 کاربر 

 فاصله گزارش آلودگی صنعتی از نزدیکترین کارخانه محاسبه فاصله

محاسبه جمعیت موجود در فاصله 

مشخص یک نقطه، خط، یا یک محدوده 

 چند ضلعی

 1000ه تعداد گزارش های ارسالی صنعتی در محدوده محاسب

 متری کارخانه

بازیابی اطالعات مکانی موجود در 

 همسایگی گزارشات

متری گزارش های آلودگی  5000بیمارستانهای موجود در فاصله 

 بیمارستانی

بازیابی اطالعات وارد شده توسط 

 بازرسین و اکیپ های گشت

ن با کلیک ردن بر روی نقطه در حوالی کارخانه سیمان مسئولی

توانند گزارشات اکیپهای بازرسی را مشاهده کنند و یا کدام بازرس می

در یک تاریخ مشخص یک محل الودگی مشخص را بازدید نموده 

 است

بازیابی اطالعات وارد شده توسط 

 کاربران عادی

تعداد گزارش های ارسالی در مورد آلودگی صنعتی یک استان 

 م شامل تصویر، فیلم و صدابه همراه ضمای

مدیریت الیه ها و پرس و جو از 

 خصوصیات آنها

نحوه توزیع نقشه های آلودگی زباله خانگی در مقایسه با توزیع 

 نقشه های آلودگی آبی

 

 دهد.های مهم سامانه پیشنهادی را نشان میبه طور خالصه ویژگی 01شکل 



 

 

 

 

 ادیهای مهم سامانه پیشنه( برخی قابلیت12شکل)

 


