
 فرم ثبت دانش 

دانش حاصل از ماموریت های کاری         تجربه کاری                   دانش اقتباسی و مطالعات :دانش نجوه کسب

          دانش حاصل از الگوبرداری از سایر سازمانها   :سایر موارد 

 بررسی مخاطرات منابع آب زیرزمینی عنوان دانش: 

ارائه 

 دهنده

 آب شناسی - کارشناسی ارشد زمین شناسی تحصیالت:  مصطفی صفری کمیل  خانوادگی:نام و نام 

 رئیس گروه مطالعات آبهای زیرزمینی  سمت: شرکت سهامی آب منطقه ای همدان  سازمان:

   همراه:  250داخلی - 08138220737  تلفن ثابت:

کاهش کمی و کیفی منابع آب و ایجاد وضعیت تنش  مشكالت و یا ضرورت هایی دلیل اقدام به این تجربه بوده است؟  , چه مسائل

 و بحران منابع آب 

 

با توجه به بررسی های کمی و کیفی از شبكه پایش منابع آب و   چگونه مسائل شناسایی و راه حل انتخاب گردیده است؟

شده و با بررسی دانش و تجربیات  مسائل شناسایی   ، همچنین بررسی های میدانی از مخاطرات رخداده،آماربرداری های سراسری 

 حل انتخاب گردیده است.   هرابین المللی   مشابه ملی و

 

ای  جزئیات به گونه  -ها و شرح کامل مراحل چگونگی رفع چالش  –های حل مسئله  گام  رید؟مراحل اجرای تجربه در سازمان را نام بب

 بیان شود که افراد بتوانند مجدد آن را اجراء کنند. 

تهیه بانک اطالعاتی مكان محور از داده های تولیدی درون سازمانی و داده هایی که سایر سازمانها تولید می نمایند و   -1

مورد نیاز می باشند. بانک اطالعاتی می بایست بصورت دوره ای و با توجه به تغییرات زمانی و  جهت مدیریت منابع آب  

 مكانی داده ها و نیازها بروز گردد. 

گونه ای که میزان بهره    هکنترل برداشت آب بوسیله چاهها با استفاده از نصب کنتور و پایش مستمر با تشكیل تیم مرتبط ب -2

 میزان آب تجدیدشونده تصویبی برای دشت تجاوز ننماید. برداری از 

: درصورت عدم وجود شبكه بهینه می  کمی و کیفی   تپایش تغییرات بارش و دما و منابع آب سطحی و زیرزمینی بصور -3

ده های احتمالی بررسی و پایش  بایست شبكه بهینه طراحی و اجرا گردد. کمیت و کیفیت منابع آب پایش شده و آالین 



تاثیر کنترل و مدیریت برداشت از منابع آب زیرزمینی در شبكه پایش بخصوص در تغییرات تراز آب زیرزمینی بررسی  گردند.  

 گردد. 

کلیه مطالعات منابع آب انجام شده بررسی شده و یک گزارش جامع و جدید که حاوی کلیات و جزئیات مرتبط با مدیریت   -4

توصیه    تهیه مدلهای منابع آب برای شناخت بهتر پدیده های حاکم بر سیستم ه منابع آب می باشند تدوین گردد.  بهم پیوست

با درک و شناخت از وضعیت منابع آب و عوامل تاثیرگذار بر آن، کلیه راهكارهایی که بر بهبود کمی و کیفی  می گردد.  

با توجه به وضعیت حوضه های آبریز ، محدوده های مطالعاتی،    منابع آب اثرگذارند لیست شوند. این راهكارها می بایست

آبخوان ها و در پاره ای موارد بصورت محلی انتخاب و برنامه ریزی گردند. بطور مثال تغذیه مصنوعی آبخوان کامال تابع  

 مكان بوده و بطور کلی تجویز نمی گردد. 

 

 

نتایج مثبت و منفی، بهبود یا ضررهای حاصل شده، اثربخشی و   می کند؟چه شواهد و نتایجی اثربخشی تجربه را در سازمان تایید 

 دالیل آن، ما حصل دانش در سازمان را بیان کنید 

با استفاده از داده های شبكه  تجربه در سازمان با توجه به محدودیت های موجود بصورت کامل اجرا نشده است. بررسی منطقه ای 

نشان می دهد که اقدامات در صورت اجرای کامل اثربخش خواهد بود. هر چند با توجه به ماهیت   و سار داده ها و شواهد پایش

طعیت های زیاد بخصوص در سیستم های منبع آب زیرزمینی، برنامه می بایست در دورهای  قتغییرپذیر منابع آب و وجود عدم  

 زمانی چندساله مورد بازبینی قرار گیرد. 

 

 مخاطبین اصلی این تجربه چه کسانی هستند و چه آموزه هایی برای آنها دارد؟ 

منابع آب در سرزمین ایران با توجه به   پایداری کمی و کیفی شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت های آب منطقه ای.  

مشخصات آن و تغییرات اقلیمی و عدم توجه به مفاهیم توسعه پایدار، کاهش یافته و تغییر رویه اتخاذ تصمیمات جدی گرزناپذیر  

آبخوان ها    مخازن آبسطحی و بخصوص در در  ی تر  تیفیو با ک شتریگردند که آب ب م یتنظ یبه نحو دی برنامه ها با هیکل می باشد. 

 گردد.   رهیذخ
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