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ABSTRACT
Proper utilization of available water resources and implementation of development plans requires an accurate
database and updating of statistical and meteorological information. The process of measuring meteorological
data until it is recorded in a database is an accurate, sensitive and time-consuming process. This study examines
the country's meteorological network, which is managed under the supervision of the Ministry of Energy, and
the pathology of the current state of meteorological measurements. Accordingly, network evaluation was
performed in three major sections: network status evaluation in terms of statistics and field visits and evaluation
of the measurement trustee. The survey of measurement system administrators varies around the world, and the
focus of measurement varies from ministry to ministry, depending on the macro goals of water and water
productivity in each country. A study of the statistics of the country's measurement network showed that one
of the most important problems is the lack of stations in the highlands and the lack of a long-term statistical
period. Although the construction of the stations is more than half a century old, proper management over time
has not been able to observe a proper network. Field evaluation of meteorological stations in the country also
showed that the lack of attention to the necessary equipment and infrastructure, the cost of the measurement
process, lack of culture regarding the need for measurement, managers' inattention to the measurement process
and etc. have been caused that the quality and quantity of measurements are affected. Establishing a proper
monitoring network, although it has high initial costs, but the return on investment is necessary and important
due to the necessity of statistics and information to implement any development plan.
Keywords: Monitoring Network, Meteorology, Field Evaluation, Measurement Management, Equipment.

*Corresponding author's Email: hkardan@ut.ac.ir

 3238تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،51شماره  ،12اسفند ماه 1399

ارزيابی شبکه سنجش و پايش آب و هواشناسی ايران
1

حميد کاردان مقدم* ،1حسين دهبان ،1عليرضا کاوسی حيدری ،1رضا روزبهانی ،1مسعود بحرينی مطلق ،1محمدجواد زارعيان
 .1پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب ،موسسه تحقیقات آب ،وزارت نیرو ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/4/31 :تاریخ تصویب(1399/8/24 :

چکيده
بهرهبرداری مناسب از منابع آب موجود و اجرای طرحهای توسعهای ،مستلزم داشتن یک بانک اطالعاتی دقیق و بروز از آمار
و اطالعات آب وهواشناسی است .فرآیند اندازهگیری دادههای آب و هواشناسی تا ثبت در بانک اطالعاتی ،فرآیندی دقیق،
حساس و زمانبر است .این مطالعه به بررسی شبکه آب و هواشناسی کشور که زیر نظر وزارت نیرو مدیریت میشود پرداخته
و آسیبشناسی وضعیت فعلی اندازهگیری آب و هواشناسی را مورد بررسی قرار میدهد .براین اساس ارزیابی شبکه در سه
بخش کالن ارزیابی وضعیت شبکه از نظر آماری و بازدید میدانی و ارزیابی متولی اندازهگیری بررسی شد .بررسی متولیان
نظام اندازهگیری در سطح دنیا متفاوت بوده و تمرکز اندازهگیری در یک وزارتخانه تا چند وزارتخانه با توجه به اهداف کالن
آب و بهرهوری آب در هر کشور متفاوت است .بررسی آمار شبکه اندازهگیری کشور نشان داد که یکی از مهمترین معضالت
عدم وجود ایستگاه در مناطق مرتفع و نداشتن یک دورهی آماری درازمدت است .اگرچه سبقه احداث ایستگاهها بیش از
نیم قرن است اما مدیریت مناسبی در طی زمان نتوانسته شبکه مناسبی را رصد کند .ارزیابی میدانی ایستگاههای آب و
هواشناسی کشور نیز نشان داد که عدم توجه به تجهیزات و زیرساختهای الزم ،هزینهبر بودن فرایند اندازهگیری ،عدم
فرهنگسازی در خصوص لزوم اندازهگیری ،بی توجهی مدیران به فرآیند اندازهگیری و غیره سبب شده تا کیفیت و کمیت
اندازهگیریها تحت تاثیر قرار گیرد .ایجاد یک شبکه پایش مناسب اگرچه دارای هزینههای اولیه باالیی است اما نسبت
بازگشت سرمایه با توجه به ضروری بودن آمار و اطالعات جهت اجرای هر طرح توسعهای ضروی و حائز اهمیت است.
واژههای کليدی :شبکه پایش ،آب و هواشناسی ،ارزیابی میدانی ،متولی اندازهگیری ،تجهیزات.

مقدمه
( WMO

طبق تعریف سازمان جهانی هواشناسی و سازمان ملل
 ،)and UNESCO, 1997بررسیهای پایه منابع آب 1شامل پایش
و پردازش دادههای آب و هواشناسی و تحلیل دادههای کمکی
الزم برای درونیابی مکانی دادههای مزبور به منظور ارزیابی اولیه
منابع آب در دسترس میباشد ،که برنامههای ملی و منطقهای
بلندمدت برای توسعه کلی منابع آب بر اساس آن پایهگذاری
میشود ( .)WMO, 1997در ایران شناسایی و پایش تغییرات
زمانی و مکانی منابع و مصارف آب و نیز بررسی و تحلیلهای اولیه
آنها ،در قالب مجموعه فعالیتهایی تحت عنوان مطالعات پایه
منابع آب تعریف شده است .آگاهی از نتایج مطالعات پایه منابع
آب ،پیشنیاز کلیه برنامههای مدیریت منابع آب ،سامانههای
پیشهشدار آب و هواشناسی ،مطالعات زیست محیطی و
فعالیتهای توسعهای کشاورزی و صنعتی در سطوح خرد و کالن
میباشد .اولین گام در رصد اطالعاتی پارامترهای منابع آب ،راه-
اندازی ایستگاههای سنجش پارامترهای آب و هواشناسی است.
*نویسنده مسئول:

فعالیتهای منظم هواشناسی ،اولین بار با اندازهگیری عناصر
جوّی ،توسط سفارتخانههای انگلیس و روس در تهران و مناطق
نفتخیز جنوب کشور در دوران قاجار آغاز شد و پس از آن در
سال  1308اولین ایستگاه مجهز دیدهبانی پارامترهای هواشناسی
را انجام میداد .عمده فعالیتهای بخش هواشناسی بهصورت
پراکنده انجام میگرفت تا اینکه در سال  1334سازمان هواشناسی
به عنوان یک سازمان مستقل زیر نظر وزارت راه و ترابری تاسیس
و کلیه ایستگاههای تاسیس شده تا آن زمان ،به این سازمان واگذار
گردید .در آن زمان ،تعداد  34ایستگاه سینوپتیک 107 ،ایستگاه
اقلیمشناسی و  160ایستگاه بارانسنجی موجود بود .بررسی
اجمالی فرآیند اندازهگیری ،ثبت و ذخیرهسازی شبکه منابع آب
کشور نشان میدهد که از سال  1307با تصویب اولین قانون مدنی
در کشور ،بحث آب و بهرهبرداری از منابع آب مورد بحث قرار
گرفته است .لذا بهمنظور برنامهریزی جهت تحقق اهداف کالن
مطالعه و اجرای پروژههای آب و آبیاری و همچنین توسعه و
بهرهبرداری از منابع آب ایجاد ایستگاههای آب و هواشناسی در
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کشور از همین دوران آغاز گردید .بنگاه مستقل آبیاری بهعنوان
اولین نهاد مستقل زیر نظر وزارت کشاورزی ،جهت مدیریت بخش
آب در کشور از سال  1322شروع به فعالیت کرد .از اولین اقدامات
این بنگاه ساخت ایستگاه آبسنجی در رودخانههای اطراف تهران
از قبیل کرج ،حبلهرود ،الر و جاجرود جهت بررسی و تحلیل
وضعیت منابع آب سطحی بود.
سیر تحوالت شکل گرفته در شبکه پایش آب و هواشناسی
کشور نشان میدهد که توسعه شبکه یکی از مهمترین اقدامات
در سالهای اخیر بوده و توجه به افزایش تعداد ایستگاههای
سنجش آب و هواشناسی مورد توجه مدیران آب قرار داشته است.
اما رویکرد کیفیت داده و اطالعات در کنار کمیت داده لزوم ایجاد
یک شبکه با زیرساختهای نوین را طلب میکند .اکثر مطالعات
انجام شده در سطح دنیا نشان میدهد که دادههای پایه منابع آب
بسیار ضروری بوده و تحلیلها و ارزیابیهای انجام شده روی
کیفیت داده انجام گرفته و کمتر به ارزیابی ماهیت دادهها و نحوه
اندازهگیری پرداخته شده است .پروژههای کالن منابع آب و توسعه
شبکههای پایش منابع آب در سطح دنیا نشان میدهد که ایجاد
زیرساختهای مناسب فنی و ارتباطی در کنار تعهد کاری توانسته
در کشورهای جهان سوم نیز پروژههای موفقی را ایجاد کند .پروژه

هیدرولوژی هند ،طرح پایش منابع آب کنیا و غیره از جمله پروژه-
های کالن در این حوضه میباشد .این مطالعه با هدف ارزیابی
شبکه سنجش آب سطحی و هواشناسی کشور به منظور شناسایی
نقاط ضعف و قوت در جهت ارتقاء کیفیت نظام مطالعات پایه منابع
آب مورد بررسی قرار گرفته است .اگرچه افزایش تعداد ایستگاهها
جهت سنجش پارامترهای آب و هواشناسی گام مهم جهت توسعه
و افزایش آمار و اطالعات است اما کیفیت سنجش نیز به نوبه خود
نقش بهسزایی در این توسعه دارد.

مواد و روشها
بررسی و جمعآوری اطالعات پایه منابع آب دارای هزینه اولیه
باالیی بوده که در کنار آن جهت داشتن یک دورهی زمانی جهت
تحلیل نیاز به سالها اندازهگیری ،تحلیل و ثبت اطالعات است.
این هزینه و زمان لزوم داشتن اطالعات بلندمدت و بهنگام منابع
آب را جهت مدیریت جامع و صحیح آب بسیار ارزشمند و ضروری
میسازد .مطالعات پایه منابع آب ارتباط نزدیکی با بخشهای
مختلف اجرایی ،تحقیقاتی و تصمیمگیری دارد .در شکل ()1
چارچوب ارتباطی بین نهادهای مطالعات پایه منابع آب و بخش-
های مختلف را نشان میدهد.

شکل  -1ارتباط مطالعات پايه منابع آب و ديگر بخشها

بررسی و تحلیل وضعیت شبکه پایش منابع آب در سطح
دنیا نشان میدهد که امروزه عالوه بر معیار اندازهگیری و دقت،
نرخ تقاضای اخذ دادههای بهنگام منابع آب توسط مصرفکنندگان
در کشورهای مختلف در حال افزایش است .این موضوع لزوم ایجاد
یک شبکه مدرن با زیرساختهای ارتباطی و امنیتی را جهت
سنجش و پایش پارامترهای کمی و کیفی منابع آب حائز اهمیت
کرده است .سازمانها و ارگانهای متعددی در دنیا و کشور
اندازهگیری و پایش منابع آب را انجام میدهند .این پایش تحت
استاندارد و الگوهای محلی و بینالمللی در حال انجام است.
بررسی اجمالی صنعت پایش آب نشان میدهد که سازمانهای

 USGSو  WMOبه عنوان دو ارگان پیشرو در کلیه بخشهای
پایش منابع آب فعال هستند .براساس بررسیهای انجام شده
حدود  %66بخش پایش آب از استانداردها و روشهای USGS
جهت انجام فرآیند سنجش و پایش تبعیت میکنند .براین اساس
شناسایی و ارزیابی شبکه پایش منابع آب یکی از ملزومات توسعه
در بخش کالن منابع طبیعی میباشد .با توجه به هدف این مطالعه
که شناحت وضعیت فعلی بخش هواشناسی و آب سطحی در
سطح کشور و ارزیابی وضعیت کالن آن است ،فلوچارت  2مراحل
این پژوهش را نشان میدهد.
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شکل  -2مراحل پژوهش

وضعيت شبکه هواشناسی

از نظر مطالعات هواشناسی عمومی و بررسیهای تخصصی
هیدرولوژی ،ایستگاههای احداث شده با توجه به هدف و نوع
تجهیزات به  5گروه کلی همدیدی (سینوپتیک) ،اقلیمشناسی
(کلیماتولوژی) ،تبخیرسنجی ،بارانسنجی و برفسنجی تقسیم

میشوند .سه دسته همدیدی (سینوپتیک) ،اقلیمشناسی
(کلیماتولوژی) و بارانسنجی زیر نظر سازمان هواشناسی و
ایستگاههای تبخیرسنجی ،بارانسنجی و برفسنجی زیر نظر دفتر
مطالعات پایه منابع آب فعالیت دارد (جدول .)1

جدول  -1انواع ايستگاههای هواشناسی کشور

متولی
سازمان هواشناسی
وزارت نیرو

نوع ایستگاه

همدیدی

اقلیمشناسی

بارانسنجی

تعداد

406

695

3324

درصد

9

16

75

تعداد

1324

درصد

57

در این ایستگاههای معرفی شده ایستگاه هواشناسی
سینوپتیک بهعنوان کاملترین ایستگاه دیدهبانی ،ثبت و ارسال
همزمان گزارشهای جوی کشور را در بازههای غالباً سه ساعته
انجام میدهند .این ایستگاههای در شبکه جهانی هواشناسی
 WMOتحت استانداردهای بینالمللی فعالیت کرده و دقیقترین
آمار و اطالعات را در اختیار بهرهبرداران میگذارند .از سوی دیگر
ایستگاه تبخیرسنجی و اقلیمشناسی نیز روزانه سه مرتبه اندازه-
گیری و ثبت پارامترهای هواشناسی را انجام میدهند .در
ایستگاههای بارانسنجی ارتفاع بارش ،ضخامت برف و آب معادل
آن اندازهگیری میشوند که در ایستگاههای تحت تولی دفتر
مطالعات پایه منابع آب دیدهبانی و ثبت دادهها دو مرتبه در روز و
در ایستگاههای تحت تولی سازمان هواشناسی یک مرتبه در روز
انجام میشود .در ایستگاههای برفسنجی متغیرهای اندازهگیری
برف شامل ضخامت ،چگالی و آب معادل برف اندازهگیری میشود.
وضعيت شبکه آب سطحی

پایش کمی منابع آب سطحی شامل اندازهگیری مستقیم آبدهی

تبخیرسنجی

برفسنجی

671

334

29

14

در ایستگاه آبسنجی انجام میشود .سطح آب اشل با دقت
سانتیمتر توسط متصدیان آب سطحی و اندازهگیری مستقیم
آبدهی نیز با استفاده از سرعتسنج (مولینه یا میکرومولینه) ،تحت
نظارت و هدایت گروه آب سطحی شرکتهای آب منطقهای انجام
میشود .محل احداث ایستگاههای آبسنجی معموالً روی
رودخانههای پرآب ،شاخه اصلی ورودی و خروجی دشتها ،سراب
و پایاب تاسیسات آبی و غیره میباشد .ایستگاههای آبسنجی
براساس نوع تجهیزات و نحوه اندازهگیری در چهار رده تقسیم-
بندی میشود .در حال حاضر بیش از  1130ایستگاه آبسنجی
در کشور فعالیت دارد که نزدیک به  500ایستگاه درجه یک است.
احداث ایستگاههای آبسنجی از دهه  20شمسی بهطور رسمی
آغاز گردید و تا قبل از دهه  90با رشد مناسبی همراه بود .شکل
( )3روند تاسیس ایستگاههای آبسنجی را به صورت تجمعی و
ساالنه نشان میدهد .بررسی این نمودار نشان میدهد از سال
 1345تا ( 1386در یک بازه زمانی حدود  40سال) ،تعداد
ایستگاهها (یا به عبارتی نقاط اندازهگیری آبدهی منابع آب
سطحی) با یک روند نسبتاً ثابت ساالنه رو به افزایش بوده و در
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بازه زمانی شش ساله بین سالهای  1387تا  1392هیچ گونه
ایستگاه جدیدی تاسیس نشده است.
در ایستگاههای آبسنجی وضعیت کیفی منابع آب نیز مورد
سنجش قرار میگیرد که نمونهبرداری از آب رودخانه در محل
ایستگاههای آبسنجی اصوالً به صورت ماهانه برای آنالیز
هیدروشیمیایی و تعیین میزان رسوب و نیز در مواقع سیالبی برای
تعیین میزان رسوب انجام میشود .ارزیابی کیفیت آبهای
سطحی شامل آنالیز هیدروشیمیایی و نیز تعیین میزان جرم
رسوبات میشود.
نحوه ارزيابی وضعيت شبکه

جهت بررسی شبکه آب و هواشناسی در سطح کشور معیارهای
متعددی میبایست مورد ارزیابی قرار گیرد .این معیارها براساس
استانداردهای بینالمللی و شرایط فیزیکی ایستگاههای میبایست
مورد سنجش قرار گیرد .بررسی وضعیت تعداد و تراکم ایستگاهها،
دورهی آماری ،شرایط محیطی ایستگاه ،وضعیت تجهیزات،
خودکار بودن ایستگاهها و متولی شبکه بهعنوان پارامترهای

ارزیابی در این مطالعه در نظر گرفته شد .به منظور ارزیابی مناسب
این معیارها از روشهای آماری و میدانی استفاده گردید .همچنین
بهمنظور بررسی متولی شبکه پایش نیز با بررسی ساختار شبکه
اندازهگیری در کشورهای پیشرو در مطالعات پایه منابع آب و
کشورهای منطقه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .کشورهای
پیشرو و در حال توسعه با رویکرد نزدیکی به ایران و شباهتهای
اقلیمی ،ارتفاعی ،محیطی و غیره شامل آمریکا ،استرالیا ،ژاپن،
سوئد ،ترکیه ،چین ،هند و پاکستان مورد بررسی قرار گرفت.
ارزيابی با استفاده از روشهای آماری و استانداردهای موجود

سازمان جهانی هواشناسی همواره استانداردهای مناسبی را برای
پارامترهای مختلف آب و هواشناسی ارائه میدهد .این استانداردها
معموالً حداقل شرایط الزم را برای شبکه سنجش در نظر میگیرند
و برای رسیدن به شرایط ایدهآل و بهینه میبایست براساس روش-
های جدید بهره گرفت .استانداردهای پیشنهادی سازمان جهانی
هواشناسی جهت بررسی تعداد و تراکم ایستگاههای آب و
هواشناسی مطابق جدول ( )2مورد ارزیابی قرار گرفت.

جدول  -2حداقل تراکم ايستگاههای آب و هواشناسی به پيشنهاد سازمان جهانی هواشناسی (مساحت )km2

فیزیک منطقه

بارندگی

تبخیر

جریان سطحی

رسوب

کیفیت آب

2750

18300

55000

6700

20000
37500
47500

ذخیرهای

غیرذخیرهای

ساحلی

900

9000

50000

کوهستان

250

2500

50000

1000

دشتها

575

5750

5000

1875

12500

مناطق کوهپایهای

575

5750

50000

1875

12500

ارزيابی شبکه پايش براساس بازديد ميدانی

پایش مستمر پارامترهای آب و هواشناسی در شبکه سنجش
توسط وزارت نیرو و سازمان هواشناسی مورد پایش قرار میگیرد.
با توجه به استانداردهای بینالمللی در خصوص انجام فعالیتهای
سازمان هواشناسی در ایستگاههای تحت تولی ،در این مطالعه تنها
به بررسی و بازدید میدانی از شبکه تحت تولی وزارت نیرو پرداخته
میشود .پارامترهای هواشناسی مورد سنجش در وزارت نیرو
شامل مقدار و شدت بارش ،دما ،رطوبت نسبی ،ارتفاع و آب معادل
برف ،سرعت و جهت باد و تبخیر از سطح آزاد بصورت منظم و
پیوسته در بستر زمان در اغلب ایستگاهها و پارامترهای مثل دمای
خاک ،فشار هوا ،تشعشع و غیره بهصورت موردی در برخی از
ایستگاههای هواشناسی اندازهگیری میشود .در بخش پایش منابع
آب سطحی ،پارامترهای کمی منابع آب از جمله جریان آب
سطحی ،رسوب و پارامترهای کیفیت آب اندازهگیری میشود .با
توجه به تعداد و پراکندگی باالی ایستگاههای آب و هواشناسی

نیاز به انتخاب یک نمونه مناسب جهت تحلیل آماری براساس
بازدید میدانی در سطح کشور وجود دارد .براین اساس جهت
تعیین استانهای مورد بازدید ،از کیفیت عملکرد شرکتهای آب
منطقه ای در سطح کشور که توسط شرکت مدیریت منابع آب
بهصورت ساالنه امتیازدهی میشود استفاده شد .با توجه به
عملکرد استانهای مختلف در آخرین دورهی امتیازدهی (سال
 )1395و پراکنش امتیاز بین حداقل و حداکثر امتیاز ،استانهای
کشور به  7گروه تقسیمشدند .براین اساس استانهای مورد بازدید
بهگونهای انتخاب شدند که از هر گروه ،حداقل یک استان جهت
بازدید از ایستگاهها انتخاب شود.
بعد از مشخص شدن استانهای هدف جهت بازدید ،با
استفاده از روش نمونهبرداری آماری برنولی تعداد ایستگاههایی را
که باید مورد بازدید قرار میگرفت مشخص گردید .این ایستگاهها
میبایست بیانگر اعضای جامعهی ایستگاههای آب و هواشناسی
باشد .روش برنولی یک روش احتماالتی بوده که همهی اعضای
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جامعه دارای احتمال برابر میباشد .از دیگر خصوصیات این روش
نمونهبرداری ثابت بودن تعداد ایستگاههای انتخابی ،مستقل بودن
نمونه برداری ،دوجملهای بودن نتایج (بله/خیر) و ثابت بودن درصد
احتمال فرضیه مورد سنجش (مولفههای انتخاب ایستگاه) است.
رابطه برنولی بهشرح زیر است:
(رابطه )1

P. q. Z 2
e2
وقوع Q ،احتمال
=N

در این رابطه  Nتعداد نمونه P ،احتمال
عدم وقوع Z ،سطح معنی داری و  eسطح اطمینان است.
پس از مشخصشدن ایستگاههای مورد بازدید ،سه مولفهی
شرایط محیطی ایستگاه ،وضعیت تجهیزات و خودکار بودن
ایستگاهها در بازدید میدانی مورد ارزیابی قرار گرفت .بازدید
میدانی در بهار و تابستان سال  1397در  14استان کشور انجام
گرفت.

نتايج و بحث
ارزيابی متولی شبکه آب و هواشناسی

بررسی و ارزیابی ساختار ارائه دهنده خدمات آب و هواشناسی در
سطح جهان نشان میدهد که ارائه خدمات ،1وابستگی زیادی به
نوع فعالیت و تولیدات در زمینه خدمات مرتبط با آب دارد .ساختار
سازمانی در کشورهای مختلف براساس نوع فعالیت که خود تابعی
از وضعیت فیزیکی کشور ،اقلیم ،توسعهیافتگی و غیره است زیرنظر
یکی از مهمترین وزارتخانهها قرار دارد .قرارگیری در ذیل یک
وزاتخانه نشاندهندهی نقش حاکمیتی مطالعات آب و هواشناسی
است .جایگاه سازمانی ارائهدهندگان خدمات هیدرولوژیکی و
هواشناسی ( )NMHS2در  %38موارد در وزارتخانه مرتبط با
محیط زیست و در  %29موارد در وزارتخانه مرتبط با حمل و نقل
قرار گرفته است .ارزیابی ساختار سازمانی ارائه دهندگان خدمات
آب و هواشناسی نشان میدهد که ساختار سازمانی  NMHSبه
قوانین ملی ،سیاستگذاریهای کالن کشورها در خصوص خدمات
عمومی و نقش بخش خصوصی بستگی داشته و از این رو ساختار
سازمانی  NMHSاز کشور به کشور دیگر بسیار متفاوت است.
سازمان  USGSیکی از بزرگترین و معتبرترین سازمانهای ارائه
دهنده خدمات آب و هواشناسی در آمریکا بوده که زیرنظر وزارت
تجارت این کشور فعالیت دارد .با توجه به جنبههای هزینهای که
فعالیتهای پایش منابع آب در برداشته و سیاستهای کالن ،این
جایگاه سازمانی در نظر گرفته شده است .رویکرد دوم سازمانی
قرار داشتن در وزارتخانه مستقل آب یا منابع آب است .کشورهای

 -1بطورکلی مطالعات پایه منابع آب در سطح دنیا به ارائه خدمات آب و هواشناسی
معطوف شده است.

نظیر چین و هند وزارتخانهای جهت انجام کلیه امور مرتبط با آب
و مدیریت آن داشته و فرایندهای اندازهگیری و پایش منابع آب
در آن انجام میشود .این رویکرد در کشور ایران نیز تحت عنوان
وزارت نیرو در شرکتهای آب منطقهای فعالیت دارد .رویکرد سوم
فعالیت زیرنظر ادارات هواشناسی زیر نظر وزارت راه است .یکی از
مهمترین علل این قرارگیری ،وجود سازمان هواپیمائی در این
مجموعه و نیاز به اندازهگیری دادهها و پایش منطقهای و جهانی
آن است .سازمان هواشناسی کشور ژاپن از این نمونه است .در
ایران نیز سازمان هواشناسی و سازمان هواپیمایی زیرمجموعه
وزارت راه و ترابری بوده و بهصورت مکمل فعالیت دارند.
در بعضی از کشورها ،فعالیتهای  NMHSمحدود به فعالیت
ارائه شده در شکل باال نبوده و سعی کردهاند متناسب به نیازهای
جامعه ،در زمینههای ژئوفیزیک ،مسائل زیستمحیطی ،زمینلرزه،
آتشفشانها ،سونامی و غیره نیز فعالیتهای خود را توسعه دهند.
در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهایی در حال توسعه،
اطالعات نظیر میزان آب در دسترس ،تامین آب مطمئن ،وقایع
حدی خیلی شدید نیز از فعالیتهای مطالعات پایه منابع آب به
حساب میآید .همچنین مدلسازی و پیشبینی سیالبها و
اندازهگیری زمان واقعی پارامترهای آب و هواشناسی از جمله
خدمات مطالعات پایه منابع آب در نظر گرفته میشود .براین
اساس با گذشت زمان ،رشد تکنولوژی و درجه توسعهیافتگی
کشورها از جنبههای مختلف سبب شده تا تنوع نیازها در بخش
خدمات آب و هواشناسی در کشورها تغییر و در حال افزایش باشد.
لذا کشورها میبایست به سمتی حرکت کنند که وظایف و
فعالیتهای استاندارد با قابلیت بروزشدن را جهت تحقق ارائه
خدمات برای خود درنظر گیرند.
ارزيابی شبکه پايش منابع آب براساس آمار و اطالعات

سنجش و پایش پارامترهای آب و هواشناسی از مرحلهی
اندازهگیری تا ثبت و ذخیرهسازی در بانک اطالعاتی متشکل از
زنجیره ای از فرآیندهای به هم وابسته است که شامل افراد با
وظایف تعریف شده و تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری فنی
است .بهرهبرداری از ایستگاههای سنجش پارامترهای آب و
هواشناسی تحت پوشش هر استان بوده و فرآیند اندازهگیری ،ثبت
و ارسال اطالعات را به عهده دارند.
بارش

بهمنظور ارزیابی وضعیت توزیع و موقعیت مکانی ایستگاههای
پایش بارش ،با توجه به موقعیت مکانی ایستگاهها ،وضعیت تراکم
شبکه پایش هواشناسی به تفکیک حوضههای آبریز درجه دو
2- National Meteorological and Hydrological Services
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کشور در محدودههای کوه و دشت بررسی گردید .تراکم کمینه
پیشنهادی  WMOبرای ایستگاههای پایش عمق بارش در
محدوده کوه و دشت به ترتیب برابر با یک ایستگاه در هر  250و
 575کیلومترمربع میباشد .نتایج نشان میدهد ،که حوضههای
آبریز تالش-مرداب انزلی و قرهسو-گرگان به ترتیب دارای
بیشترین تراکم ایستگاهی محدوده کوه و دشت در بین حوضههای
آبریز درجه دو کشور میباشند .همچنین ،حوضه آبریز کویر لوت،
کمترین تراکم ایستگاهی محدوده کوه و دشت در بین حوضههای
آبریز درجه دو کشور را دارد.
با توجه به معیار تراکم ایستگاهی تعریف شده ،تراکم
ایستگاهی در سطح کوه و دشت برخی حوضههای آبریز و
استانهای کشور نامناسب میباشد ،بهطوری که مناطق
کوهستانی وضعیت نامناسبتری نسبت به مناطق دشتی داشته و

تعداد ایستگاههای پایش عمق بارش در نواحی کوهستانی کل
کشور نیز به طور میانگین کمتر از معیار کمینه پیشنهادی WMO
است .تحلیل مکانی موقعیت ایستگاههای هواشناسی در سطح
کشور براساس سطوح دایرهای شکل به مساحت  250و 575
کیلومترمربع به ترتیب در محدوده کوه و دشت نشان میدهد که
تعداد ایستگاهها در محدوده کوهستانها و دشتهای کشور به-
ترتیب بین صفر تا  14عدد در هر محدوده  250کیلومتر مربعی
و صفر تا  17عدد در هر محدوده  575کیلومتر مربعی متغیر است.
بر این اساس حدود  %55سطح کوهستانها و  %41سطح
دشتهای کشور فاقد تراکم ایستگاهی مناسب برای پایش عمق
بارش (طبق معیار کمینه تراکم پیشنهادی  )WMOهستند
(جدول .)3

جدول  -3وضعيت ايستگاههای موجود محدودههای کوه و دشت کشور برای پايش عمق بارش

وضعیت نسبت به معیار تراکم
کمینه پیشنهادی WMO
فاقد تراکم مناسب
تراکم برابر با معیار
تراکم بیش از معیار

مساحت
درصد

کیلومترمربع
دشت

کوه

دشت

کوه

236190
112850
229230

579714
252360
221228

41
20
40

55
24
21

شکل ( )3منحنی هیپسومتریک کل کشور را در کنار تعداد
ایستگاههای موجود در هر بازه ارتفاعی100متری نشان میدهد.
بررسی این نمودار نشان میدهد در شرایط کنونی  462ایستگاه
پایش عمق بارش (معادل با بیش از  %9کل ایستگاهها) ،در تراز
ارتفاعی کمتر از  100متر واقع شدهاند .همچنین تنها یک ایستگاه
پایش عمق بارش در ارتفاع بیش از  3000متر از سطح دریا 1در

کشور فعال است .بهمنظور بررسی طول دوره آماری ایستگاههای
هواشناسی با توجه به عدم امکان دسترسی به آمار و اطالعات
ایستگاههای سازمان هواشناسی تنها به بررسی وضعیت طول دوره
آماری ایستگاههای سنجش عمق بارش دفتر مطالعات پایه منابع
آب پرداخته شد که نتایج مطابق شکل ( )4تا سال  1395جمع-
آوری گردید.

شکل  -3منحنی هيپسومتريک کل کشور در مقابل تراز ارتفاعی ايستگاههای موجود پايش عمق بارش

 -1ایستگاه اقلیمشناسی سیچال دیزین استان البرز در ارتفاع  3328متر از سطح دریا
واقع شده است.
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شکل  -4طول دورهی آماری ايستگاههای سنجش عمق بارش (الف) و فراوانی تجمعی و غيرتجمعی طول دورههای آماری مختلف ،از بدو تاسيس تاکنون (ب)

نتایج نشان میدهد که عمق بارش در  3014ایستگاه
مختلف از سال  1345تا کنون اندازهگیری میشود و تعداد
ایستگاهها در سطح کشور در سالهای مختلف روندی افزایشی
داشته ،که تقریباً از سال  ،1382یعنی همزمان با تاسیس شرکت
مدیریت منابع آب ایران ،به تثبیت رسیده است .کمینه و بیشینه
طول دوره آماری ایستگاهها به ترتیب برابر با یک و  51سال
میباشد .طول دورهی آماری در کل کشور خیلی مناسب نبوده
بطوریکه بیش از  50درصد کل ایستگاههای موجود طول دوره
آماری کمتر از  19سال دارند .فقط  18درصد کل ایستگاههای
کشور (به تعداد  545عدد) دارای طول دوره آماری  40سال یا
بیشتر میباشند.
تبخير

تبخیر یکی از متغیرهای مهم آب و هوایی در محاسبات بیالن
میباشد .این متغیر با استفاده از تشت تبخیر در ایستگاههای
تبخیرسنجی و همدیدی با دقت دهم میلیمتر محاسبه و گزارش
میشود .پراکنش مکانی ایستگاههای پایش میزان تبخیر در کشور
بسیار ناهمگون بوده و بهطور کلی به عواملی همچون فاصله از
مراکز جمعیتی مهم (یا به عبارتی سهولت دسترسی) و وضعیت
توپوگرافی بسیار وابسته است؛ بهطوری که اغلب ایستگاههای
پایش میزان تبخیر (به ویژه ایستگاههای همدیدی) در نزدیکی
مراکز جمعیتی بزرگ و مناطق پست و درهایشکل تمرکز یافتهاند.
وضعیت تراکم شبکه پایش میزان تبخیر به تفکیک محدودههای
کوه و دشت در حوضههای آبریز درجه دو کشور نشان میدهد که
حوضههای آبریز الهیجان-نور و تالش-مرداب انزلی به ترتیب
دارای بیشترین تراکم ایستگاهی محدوده کوه و دشت در بین
حوضههای آبریز درجه دو کشور میباشند .همچنین ،حوضه آبریز
کویر لوت ،کمترین تراکم ایستگاهی محدوده کوه و دشت در بین

حوضههای آبریز درجه دو کشور را دارد.
تراکم کمینه پیشنهادی  WMOبرای ایستگاههای پایش
میزان تبخیر در محدوده کوه و دشت به ترتیب برابر با یک ایستگاه
در هر  50000و  5000کیلومترمربع میباشد .لذا تحلیل نتایج
نشان داد که تعداد ایستگاهها در محدوده کوهستانهای کشور
بین یک تا  88عدد در هر محدوده  50000کیلومتر مربعی متغیر
بوده و تعداد ایستگاهها در محدوده دشتهای کشور نیز بین صفر
تا  23عدد در هر محدوده  5000کیلومتر مربعی متغیر است .بر
این اساس ،تراکم ایستگاههای پایش میزان تبخیر در تمامی سطح
کوهستانهای کشور بیش از کمینه پیشنهادی  WMOمیباشد.
بررسی ارتفاعی ایستگاههای سنجش پارامتر تبخیر نشان میدهد
که در شرایط کنونی  120ایستگاه (معادل با بیش از  11درصد
کل ایستگاهها) ،در تراز ارتفاعی کمتر از  100متر واقع شدهاند و
تنها  7ایستگاه در تراز ارتفاعی بیش از  2500متری از سطح دریا
واقع شده است .در شکل ( )5نسبت تعداد ایستگاه به طبقات
ارتفاعی ایستگاههای تبخیرسنجی نشان داده شده است.
براساس طول دورهی آماری ایستگاههای تبخیرسنجی
نشان میدهد که ثبت میزان تبخیر در  1020ایستگاه
تبخیرسنجی مختلف در سطح کشور انجام شده است ،به طوری
که بیشینه تعداد ایستگاههای فعال در یک سال به  672عدد
رسیده است و هم اکنون نیز به  671عدد میباشد .تعداد
ایستگاهها در سطح کشور در سالهای مختلف روند افزایشی
داشته ،که تقریباً از سال  ،1382یعنی همزمان با تاسیس شرکت
مدیریت منابع آب ایران ،به تثبیت رسیده است .بیش از  50درصد
کل ایستگاههای موجود دارای طول دوره آماری کمتر از  17سال
هستند .کمتر از  16درصد کل ایستگاهها (به تعداد  167عدد)
دارای طول دوره آماری  40سال یا بیشتر میباشند.
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شکل  -5منحنی هيپسومتريک کل کشور در مقابل تراز ارتفاعی ايستگاههای کنونی پايش ميزان تبخير

شکل  -6تعداد ايستگاههای سنجش ميزان تبخير (تبخيرسنجی) طی سالهای مختلف (الف) فراوانی تجمعی و غيرتجمعی طول دورههای آماری ،از بدو تاسيس تا
کنون (ب)

دما و رطوبت نسبی

وضعیت شبکه پایش دما و رطوبت نسبی هوا در کشور مشابه
یکدیگر میباشد که بررسی پراکنش مکانی این ایستگاهها حاکی
از ناهمگون بودن ایستگاهها است ،بهطوری که اغلب ایستگاهها در
نزدیکی مراکز جمعیتی مهم و مناطق پست و درهایشکل تمرکز
یافتهاند .حوضههای آبریز الهیجان-نور و قرهسو-گرگان بهترتیب
دارای بیشترین تراکم ایستگاهی و حوضه آبریز کویر لوت،
کمترین تراکم ایستگاهی محدوده کوه و دشت در بین حوضههای
آبریز درجه دو کشور را دارد .میزان مطلوبیت تراکم ایستگاههای

پایش دما و رطوبت ،به علت عدم وجود معیاری جهانی بدین
منظور ،مورد ارزیابی قرار نگرفت .بررسی تغییرات ارتفاعی ایستگاه
های سنجش دما و رطوبتنسبی مطابق شکل ( )7نشان میدهد
که در شرایط کنونی  148ایستگاه (معادل با بیش از  %11کل
ایستگاهها) ،در تراز ارتفاعی کمتر از  100متر واقع شدهاند.
همچنین فقط یک ایستگاه پایش متغیرهای دمائی و رطوبت
نسبی در ارتفاع بیش از  3000متر در کشور فعال میباشد.
همچنین طول دورهی آماری برای این دو پارامتر مشابه متغیر
تبخیر میباشد.

شکل  -7منحنی هيپسومتريک کل کشور در مقابل تراز ارتفاعی ايستگاههای موجود پايش دما و رطوبت
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ارزيابی پارامترهای شبکه آب سطحی

بر اساس آخرین اطالعات اخذ شده از دفتر مطالعات پایه منابع
آب ایران ،تعداد  1119ایستگاه آبسنجی در سال آبی 1394-95
در سطح کشور فعال بوده است .بررسیها نشان میدهد ،پراکنش
مکانی ایستگاههای آبسنجی در کشور بسیار ناهمگون بوده و به
طور کلی به عواملی همچون اقلیم ،رده آبراهه (یا به عبارتی میزان
آبدهی) ،موقعیت در حوضه آبریز ،موقعیت سدها (ورودی و
خروجی مخازن) و مرزهای سیاسی کشور و استانها مرتبط
میباشد .تراکم کمینه پیشنهادی  WMOبرای ایستگاههای
آب سنجی در محدوده کوه و دشت به ترتیب برابر با یک ایستگاه
در هر  1000و  1875کیلومترمربع میباشد .بررسی وضعیت
تراکم ایستگاهی براساس معیار  WMOنشان میدهد که
حوضههای آبریز الهیجان-نور و تالش-مرداب انزلی به ترتیب
دارای بیشترین تراکم ایستگاهی محدوده کوه و دشت در بین
حوضههای آبریز درجه دو کشور و حوضه آبریز کویر لوت ،کمترین
تراکم ایستگاهی محدوده کوه در بین حوضههای آبریز درجه دو
کشور را دارد و حوضههای آبریز پترگان-خواف و هامون مشکیل
فاقد ایستگاه آبسنجی در محدوده دشت میباشند.
بررسی طول دوره آماری و تعداد ایستگاههای آبسنجی
فعال مطابق شکل ( )8نشان داد که اندازهگیری آبدهی منابع آب
سطحی تاکنون در  1714ایستگاه مختلف در سطح کشور انجام
شده است .حداکثر تعداد ایستگاه فعال  1119عدد در سالهای
اخیر بوده است .تعداد ایستگاههای هیدرومتری در سطح کشور
در سالهای مختلف روند افزایشی داشته و حداکثر طول دورهی
آماری  71سال است .همچنین نتایج نشان میدهد که بیش از
 50درصد کل ایستگاههای موجود طول دوره آماری کمتر از 18
سال داشته و تنها حدود  16درصد کل ایستگاههای کشور (به
تعداد  310عدد) دارای طول دوره آماری  40سال یا بیشتر دارند.
با توجه به برآورد تراکم ایستگاهی و معیار استاندارد
 ،WMOتراکم ایستگاهی در سطح کوه و دشت برخی حوضههای

آبریز و استانهای کشور نامناسب میباشد ،بهطوری که نواحی
کوهستانی وضعیت نامناسبتری نسبت به نواحی دشتی دارند .به
عبارت دیگر ،از مجموع  30حوضه آبریز درجه دو کشور ،بهترتیب
 18و  14حوضه آبریز در محدوده کوه و دشت فاقد تراکم
ایستگاهی آبسنجی مناسب هستند ،به طوری که تراکم
ایستگاهها در محدوده کوه در کل کشور نیز کمتر از معیار کمینه
پیشنهادی  WMOمیباشد.
در جدول ( )4ارزیابی میانگین مساحت تحت پوشش هر
ایستگاه سنجش بارش ،تبخیر و هیدرومتری نسبت به استاندارد
 WMOمحاسبه و ارائه شده است.
تحليل بازديد ميدانی از شبکه سنجش

براساس روش برنولی و درنظرگرفتن سطح اطمینان  %95و
حداکثر خطای مجاز  %5تعداد  73ایستگاه در سطح کشور
میبایست مورد بازدید قرار گیرد .براین اساس تعداد  73ایستگاه
آبسنجی و  73ایستگاه هواشناسی (تبخیرسنجی و بارانسنجی)
جهت بازدید میدانی و ارزیابی فرایند پایش شبکه آب و هواشناسی
انتخاب شد .با توجه به تقسیمبندی انجام شده بهمنظور انتخاب
استانهای مدنظر جهت بازدید میدانی ،معیارهایی نظیر طبقات
ارتفاعی ،اقلیم ،ساحلی بودن ،مرزی بودن ،مرکزیت و غیره مدنظر
قرار گرفت و  14استان جهت بازدید انتخاب گردید .دو استان
قزوین و خوزستان از گروه  Aبهعنوان استانهای پیشرو ،سه
استان مازندران ،خراسان جنوبی و تهران از گروه  ،Bسه استان
گیالن ،البرز و آذربایجان شرقی از گروه  ،Cدو استان هرمزگان و
ایالم از گروه  ،Dدو استان خراسان رضوی و قم از گروه  ،Eاستان
مرکزی از گروه  Fو استان زنجان نیز از گروه  Gجهت بازدید
انتخاب شدند .تعداد  73ایستگاه آب سطحی و هواشناسی به
نسبت تعداد کل ایستگاههای موجود برای هر استان تفکیک شد.
در شکل ( )9گروهبندی استانها و استانهای منتخب جهت
بازدید میدانی ارائه شده است.

شکل  -8تعداد ايستگاههای سنجش آبدهی منابع آب سطحی کشور در سالهای مختلف
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جدول  -4ميانگين مساحت تحت پوشش در شبکه آب و هواشناسی به تفکيک حوضه آبريز درجه يک و دو-کيلومترمربع
آب سنجی

بارش

تبخیر

کد
حوضه

کوه

ارس

11

624

572

رودخانه های تالش

12

231

149

سفیدرود

13

808

920

1232

رودخانه های بین سفیدرود و هراز

14

252

576

582

هراز و قره سو

15

351

313

686

313

قره سو و گرگان

16

352

237

650

237

اترک

17

1129

1795

2682

414

179

904

436

1097

295

199

105

حوضه آبریز

دریای مازندران

دشت

کوه

دشت

کوه

دشت

1348

254

219

90

771

211

220

82

394

218

127

216

169

96

192

110

143

85
142

مرزی غرب

21

477

244

1326

215

174

92

کرخه

22

869

613

2608

521

214

129

کارون بزرگ

23

804

736

1608

434

256

143

جراحی و زهره

24

1047

3560

1279

1047

198

324

حله

25

1756

1211

2809

427

401

96

مند

29

3346

2760

4601

552

898

113

کل  -مهران

27

9024

1784

3760

714

627

127

بندرعباس  -سدیج

28

2347

1214

4401

648

503

133

29

5003

4280

3336

1223

1053

408

دریای عمان و خلیج فارس

1286

1062

2340

577

339

145

دریاچه ارومیه

533

585

933

564

187

149

41

682

1028

937

579

183

157

گاو خونی

42

1519

2128

2278

867

388

293

طشک  -بختگان  -مهارلو

43

2483

1408

4345

828

543

135

ابرقو  -سیرجان

44

3040

3820

5066

1573

573

461

هامون جازموریان

45

2402

6211

3843

2070

630

575

کویر لوت

46

8492

39600

9799

3600

1448

1070

کویر مرکزی

47

3580

8300

6443

1953

767

511

کویر سیاه کوه

48

2708

24351

4062

1522

393

541

کویر درانجیر

49

3495

22801

3106

1900

508

407

2450

4071

3526

1473

546

390

نمکزار خواف

51

4439

--

2959

2566

683

906

هامون هیرمند

52

9125

2182

6083

1527

869

436

هامون مشکیل

53

9066

--

6799

1317

877

384

مرزی شرق

7022

5699

4862

1734

810

525

قره قوم

832

2292

2798

917

302

344

کشور

1303

1854

2286

930

366

257

بلوچستان جنوبی

دریاچه نمک

فالت مرکزی

این رنگ نشاندهنده تراکم کمتر از کمینه پیشنهادی  WMOاست.

ارزيابی وضعيت ايستگاه سنجش آب و هواشناسی

وضعیت ایستگاههای سنجش پارامترهای آب و هواشناسی در سه
بخش شرایط محیطی ایستگاه ،تشخیص ایستگاه و راه دسترسی
مورد ارزیابی قرار گرفت.
الف) شرایط محیطی ایستگاه :از نظر محل نصب ایستگاه،
که یک گام بعد از طراحی شبکه پایش قرار دارد ،مطابق با

دستورالعمل و استانداردهای موجود ،باید در محل نصب ایستگاه
مواردی از قبیل دوری از تأسیسات مسکونی ،درختان و غیره را
داشته باشد .این موارد بخصوص در ایستگاههای هواشناسی حائز
اهمیت است .اکثر ایستگاههای مورد بازدید مشکلی از این نظر
نداشته ولی ایستگاههایی که در مناطق شهری یا روستایی احداث
شده است بهدلیل عدم رعایت حریم ایستگاهها دارای مشکل است.
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این موضوع در ایستگاههای مناطق جنگلی که دارای حجم باالی
درخت است نیز مشاهده شد .لذا تدوین یک دستورالعمل مناسب
جهت حریم ایستگاههای مختلف با توجه به موقعیت مکانی و
توسعههای در حال انجام ضروری است (شکل .)10
ب) تشخیص ایستگاه :از نظر نحوه تشخیص ،تعدادی از

ایستگاههای مورد بازدید ،بدون نام (یا کد) جهت شناسایی
ایستگاه در محل میباشند که این موضوع اکثراً در ایستگاههای
بارانسنجی (ایستگاههای بارانسنج مستقل از ایستگاههای
تبخیرسنج) فاقد شناسه یا کد در محل به صورت عالئم و نشانه
استاندارد هستند (شکل .)11

شکل  -9گروهبندی استانهای کشور

ج) راه دسترسی :اغلب ایستگاههای مورد بازدید در مجاورت
راههای دسترسی قرار گرفته و دسترسی به آنها در اکثر موارد به
سادگی میسر است؛ لیکن برخی ایستگاهها دارای مسیرهای خاکی
و ناهموار بوده که زمان دسترسی به ایستگاه در شرایط بحرانی
(مثل وقوع سیل) را افزایش میدهد و یا در مواردی غیر ممکن
میسازد .همچنین استقرار ایستگاههای بارانسنج معمولی در

امالک شخصی (پشت بام و حیاط منازل) باعث شده تا امکان
دسترسی به آنها فقط در صورت حضور صاحب منازل وجود خواهد
داشت.
در شکل ( )12نمونهای از ایستگاه هواشناسی مورد بازدید
قرار گرفت که فاقد مشخصات شناسایی و حریم است .در شکل
( )13نمونهای از ایستگاه هیدرومتری است که بدلیل عدم ساخت
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مناسب و شرایط محیطی ،اشل در شرایطی است که در زمان
سیالبی امکان مشاهده وجود نداشته و در زمان عادی( دبی پایه)

نیز به سختی قابل مشاهده است.
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شکل  -10شرايط محيطی ايستگاههای آب و هواشناسی

نیمه خودکار

خودکار

شکل  -11نحوه اندازهگيری دادهها در ايستگاههای آب و هواشناسی

شکل  -12ايستگاه تبخيرسنجی فاقد مشخصات و عدم رعايت حريم

شکل  -13ايستگاه آبسنجی و فاصله با اشل

ارزيابی وضعيت تجهيزات ايستگاههای آب و هواشناسی

الف) ایستگاههای هواشناسی :تجهیزات اندازهگیری در ایستگاه-
های آب و هواشناسی ،بدنه اصلی شبکه سنجش را تشکیل

میدهد که در صورت استاندارد نبودن و درست عمل نکردن هر
یک از آنها باعث میشود تا دادههای اندازهگیری همراه با خطا
باشد .ارزیابی تجهیزات در سه بخش ایستگاههای بارانسنجی
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مستقل ،ایستگاه تبخیرسنجی و ایستگاه هیدرومتری انجام گرفت.
از بین ایستگاههای هواشناسی مورد بازدید ،تعداد  46ایستگاه
تبخیرسنجی و  27ایستگاه بارانسجی (در مجموع  73ایستگاه
هواشناسی) مورد بازدید قرار گرفت .اگر ایستگاههای بارانسجی
موجود در ایستگاههای تبخیرسنجی را با ایستگاههای مستقل
بارانسنجی در کنار هم قرار دهیم میتوان گفت که در مجموع 73
ایستگاه سنجش پارامتر بارش مورد بازدید قرار گرفته است.
وضعیت شبکه سنجش پارامتر بارش نشان میدهد که استفاده از
تجهیزات الکترونیکی در شبکه رشد داشته و براساس بازدید
میدانی  %36ایستگاهها دارای تجهیزات الکترونیکی بصورت

مستقل بوده و در  %28ایستگاهها تجهیزات الکترونیکی در کنار
تجهیزات مکانیکی در حال اندازهگیری بارش است .در اکثر
ایستگاههای بارانسنجی مشکلی از نظر تجهیزات وجود ندارد.
از بین  46ایستگاه تبخیرسنجی بازدید شده ،کلیه ایستگاه
فعال و در حال اندازهگیری پارامترهای هواشناسی بودند .در
ایستگاههای تبخیرسنجی ،چهار فاکتور جهت ارزیابی تجهیزات
مورد بررسی قرار گرفت .جعبه اسکرین و محتویات آن (شامل
دماسنجها و رطوبتنگار) ،تشت تبخیر ،بادسنج کنار تشت تبخیر
و سکوی برف مورد ارزیابی قرار گرفت.

شکل  -14وضعيت جعبه اسکرين

شکل  -15وضعيت تشت تبخير

شکل  -16وضعيت بادسنج کنار تشت تبخير

شکل  -17وضعيت سکوی برف

بررسی پارامترهای هواشناسی مورد رصد نشان میدهد با
توجه به وضعیت مناسب جعبه اسکرین در اکثر ایستگاهها،
سنجش پارامترهای دما ،رطوبت و غیره دارای مشکلی از نظر
تجهیزات نمیباشد .همچنین با توجه به پائین بودن تغییرپذیری
این پارامتر در مکان ،مشکلی از نظر سنجش پارامترهای مربوطه
وجود ندارد .در مورد اندازهگیری میزان تبخیر با استفاده از تشت
تبخیر ،نسبت به اندازهگیری سایر پارامترها دقت مناسبی بدست
نیامد %12 .تشتها مورد بازدید بصورت کلی نامناسب بوده و عمالً
بهرهبرداری انجام نمیشود .همچنین در سایر تشتها تبخیر
مشکالتی نظیر عدم سکوی مناسب ،عدم داشتن توری روی سطح
آب ،تغییررنگ آب و عدم تعویض درازمدت آب نیر مشاهده شد

که همه این موارد دقت اندازهگیری را کاهش میدهد .سرعت باد
در کنار تشت تبخیر نیز جهت برآورد دقیق بسیار حائز اهمیت
بوده که در  26درصد موارد بازدید بادسنجها ،دارای مشکالتی
نظیر عدم چرخش ،سوراخ بودن ،ثبت سرعت اشتباه ،ارتفاع
نامناسب و غیره میباشد .حدود  94درصد ایستگاههای
تبخیرسنجی از نظر سنجش برف در شرایط مناسبی قرار دارند.
این شرایط شامل اشل اندازهگیری ،سکو برف و تراز بودن است.
ب) ايستگاه آبسنجی :از بین  73ایستگاه آبسنجی مورد
بازدید %96 ،از ایستگاهها فعال بوده و دادهبرداری از آنها انجام
میشود .با توجه به تحت تاثیر بودن ایستگاههای هیدرومتری از
نظر سیلخیزی و تخریب و رسوبگذاری در مقطع اندازهگیری
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همواره مشکالت مرتبط با آن مشاهده میشود .از سوی دیگر
سرقت تجهیزات نیز در سالیان اخیر در ایستگاهها مشاهده شده
که با کمبود اعتبار از سوی شرکتهای آب منطقهای سبب شده
تا دورههای زمانی طوالنی ثبت اطالعات تنها از طریق اشل انجام
گیرد (شکل  .)19یکی از مهمترین بخشهای ایستگاه
هیدرومتری اشل اندازهگیری و ارتباط آن با رودخانه است.
بررسیها نشان میدهد که  %87ایستگاه بصورت مناسب از اشل
بهرهبرداری میشود و اشل مشکالتی نظیر زنگزدگی ،تکیهگاه
نامناسب ،مشکل رسوب و غیره را ندارند .در شکل ( )18تحلیل
وضعیت ایستگاههای هیدرومتری از نظر بهرهبرداری ارائه شده
است .یکی از مهمترین موارد در ایستگاههای هیدرومتری تطابق
اشل و لیمنوگراف است .اشل توسط متصدی دوبار در روز قرائت
میگردد ولی کاغذ ثبت اندازهگیری آبدهی در ایستگاه بصورت
ماهانه توسط کارشناسان شرکتهای آب منطقهای مورد بررسی
قرار میگیرد که عدم تطابق این دو مورد خطا در اندازهگیری و

ثبت دادهها را به همراه دارد .تغییر مسیر جریان رودخانه و رسوب-
گذاری یکی از مواردی است که همیشه در بسترهای طبیعی
رودخانه وجود داشته و ایجاد یک مقطع کنترل و مکانیابی دقیق
ایستگاه جهت حداقل این اثرات بسیار ضروری است 34 .درصد
ایستگاههای مورد بازدید ارتباط بین آبدهی ثبت شده با اشل و
لیمنوگراف وجود ندارد (شکل  .)20مقطع کنترل در اکثر
ایستگاههای هیدرومتری یا وجود نداشت و یا سالها بود که
تخریب شده است .سازههای اندازهگیری در ایستگاهها که می-
بایست بصورت مستمر و دقیق استفاده شود فاقد کیفیت و
کالیبراسیون بود .براساس آمار ارائه شده از سوی مرکز
کالی براسیون موسسه تحقیقات آب که متولی واسنجی تجهیزات
آبی است در سالهای اخیر کمتر از  %15تجهیزات جهت واسنجی
فرستاده میشود.

شکل  -18تحليل وضعيت ايستگاههای هيدرومتری

شکل  -19ايستگاه هيدرومتری سرقت شده

از بین ایستگاههای آبسنجی دارای لیمنوگراف (درجه یک
و دو) %31 ،لیمنوگراف مکانیکی %51 ،لیمنوگراف الکترونیکی و
 %18همزمان دارای هر دو نوع لیمنوگراف جهت اندازهگیری

شکل  -20ليمنوگراف رسوب گرفته شده

بودند %58 .ایستگاههای آبسنجی انتقال داده را بهصورت کامالً
دستی و  %42به صورت الکترونیکی (خودکار و نیمهخودکار) در
کنار روش دستی انتقال میدهند.
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نتيجهگيری
سنجش و پایش منابع آب در کشور ،بیش از نیم قرن در حال
فعالیت بوده و با تغییرات مختلف ساختاری توانسته حجم زیادی
از آمار و اطالعات را سطح کشور در شرایط مختلف جمعآوری
کند .اگرچه حجم باالی فعالیت این بخش از منابع آب کشور کمتر
دیده میشود اما بررسی وضعیت کالن منابع آب نشان میدهد که
این آمار و اطالعات مبنای بسیاری از طرحهای اجرایی و توسعهای
در کشور بوده و تصمیمگیری در خصوص بهرهبرداری انجام می-
شود .این مطالعه وضعیت شبکه سنجش آب و هواشناسی کشور
که زیر نظر و زارت نیرو در حال فعالیت است را در سه بخش
متولی ،ارزیابی شبکه از نظر آماری و با بازدید میدانی مورد ارزیابی
قرار داد .با توجه به اینکه در کشور سنجش پارامترهای هواشناسی
عالوه بر وزارت نیرو توسط سازمان هواشناسی نیز دیدبانی میشود
بررسی سایر کشورهای جهان نیز نشان داد که این موضوع مشکلی
در خصوص برنامهریزی جهت بهرهبرداری و افزایش بهرهوری
نداشته و در کشورهای پیشرفته نیز این موضوع وجود دارد .لذا
ایجاد یک چارچوب جهت استفاده دو مجموعه بدون موازی کاری
میتواند با کمترین هزینه بیشترین بهرهبرداری را در پی داشته
باشد .بررسی آماری شبکه سنجش آب و هواشناسی نشان میدهد
که طول دورهی آماری درازمدت در شبکه هواشناسی و آب سنجی
در بیش از  50درصد ایستگاهها کمتر از  20سال است که این
موضوع جهت تعیین مقادیر آب و هواشناسی در دورههای
درازمدت جهت کاهش عدم قطعیت مقادیر تخمینی بسیار کارآمد
است .بررسی تراکم شبکه آب و هواشناسی نشان میدهد در
سنجش پارامتر بارش که مهمترین پارامتر چرخه هیدرولوژی
است در ارتفاعات مناطق مرکزی ،جنوبی و شرقی کشور با کمبود

ایستگاه مواجه هستیم .این موضوع جهت اندازهگیری بارش در
ارتفاعات بسیار مهم بوده و با توجه به خصوصیات این مناطق در
بارشهای کوتاهمدت با شدت باال بسیار مهم است .همچنین
بررسی تجهیزات شبکه هواشناسی با توجه به محدود بودن
ایستگاهها دارای دقت نسبتاً مناسبی بوده و تعداد تجهیزات
الکترونیکی در حال افزایش است .اگرچه رشد تکنولوژی میتواند
سرعت و دقت را در اندازهگیری شبکه آب و هواشناسی افزایش
دهد اما لزوم ایجاد زیرساخت و تربیت نیروی متخصص در این
زمینه حائز اهمیت است .شبکه هیدرومتری کشور نسبت به شبکه
هواشناسی آسیبپذیری باالتری داشته و عدم داشتن محدودهی
حفاظتی ،حریم قابل تعریف ،سیالب و رسوبگذاری همیشه در
معرض تهدید و تخریب قرار دارد .این مشکالت در کنار سرقت
تجهیزات باعث شده تا اعتبار دادههای شبکه آب سطحی کاهش
یابد.
با توجه به اهمیت و ضرورت شبکه مناسب اندازهگیری
پارامترهای آب و هواشناسی نتایج این مطالعه نشان داد که شبکه
فعلی فاقد زیرساختهای ارتباطی مناسبی جهت بهنگام کردن
دادهها بوده و عدم توجه سطح باالی مدیران آبی و غیرآبی در
کشور باعث شده تا بخش پویا منابع آب کشور از چرخه کنار برود.
این کاهش اهمیت دادن اگرچه در کوتاه مدت باعث کاهش
هزینههای جاری میگردد اما نگاهی به نسبت سود به هزینه
مطالعات پایه منابع آب در سطح دنیا نشان میدهد که آسیبهای
سنگینی بر پیکره آبی کشور خواهد داشت .لزوم برنامه-ریزی
جهت تدوین یک چارچوب مدیریتی بهمنظور افزایش کارایی
شبکه سنجش منابع آب بسیار ضروری است.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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