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 چكیده
 

قرآن کریم به عنوان واالترین و تنهاترین خالق  سر منشاء تولید تالش و تمدن است .خداوند درآب 

 .حیات را در گرو وجود آب دانسته است  تداوم و است دانسته وابسته آب به را چیزی هر حیات  هستی

آب سر منشاء ، در کشاورزی ایران مخصوصاً همیت آب و آبیاری در کشاورزی بر کسی پوشیده نیست.ا

اگر تمام مشکالت و مسائل  است. وتمامی فعالیت های بشری بهداشتصنعت،  ،کشاورزی بخشدر  تولید

مربوط به تولید کشاورزی را در در یک کفه ترازو و و مشکالت و مسائل مربوط به آب را در طرف دیگر قرار 

کشور ایران در بخش نیمه خشک کره زمین قرار دارد   د.ت مربوط به آب سنگین تر خواهد بودهیم مشکال

ارزش بسیار واالیی نسبت  گذشته تا کنوناز  و نحوه مدیریت استفاده آن یست که آبپس خارج از ذهن ن

در گذشته با وجود مشکالت فراوان و نبود امکانات فنی برای دسترسی به آب  به دیگر مناطق داشته است.

ند دادند که حاکی از دانش بومی ارزشمهای سنتی زیادی را مورد استفاده قرار میروشزمینی های زیر

این  که در کنار دانش علمی باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین ایرانیان در مناطق مختلف بوده است

های سطحی و مدیریت آب اعم از جمع آوری آب باران، ذخیره آب مناسب هایفناوریتحقیق قصد دارد 

 مدیریت آبهای زیرزمینی را مورد بررسی قرار دهد.

 

های سطحی و زیرسطحی، مناسب، جمع آوری آب باران، آب هایدار منابع آب، فناوریمدیریت پای ها:  کلید واژه

 های زیرزمینیآب

 
Review on Appropriate Technologies of Water Maintenance in Agro-

Rural Districts toward Sustainable Management of Agriculture Water 

Supply 
 

Abstract 
Water is the source of production effort and civilization. The importance of water and 

irrigation in agriculture is no secret for nobody. Particularly in agriculture of Iran, the 

water is source of production in sectors of agriculture, industry, hygiene and all 

activities of mankind. Problems and barriers about water compared with all problems 
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of agriculture production are critical and important. Iran located in semi-arid sector of 

planet therefore water and its management had very valuable role than other areas 

from past to present. In the past despite the many difficulties and lack of technical 

facilities for access to ground water they used many traditional methods according to 

their indigenous knowledge. This valuable knowledge must be considered with 

scientific knowledge. Thus, purpose of this study is investigating appropriate 

technologies of water management including rainwater harvesting technologies, 

surface and subsurface harvesting systems and groundwater maintenance systems. 

 

Keywords: Sustainable Water Resource Management, Appropriate Technologies, 

Rainwater Harvesting, Surface and Subsurface Waters, Ground waters 
 

   
 

 مقدمه

 کمتر آن بارندگی میزان جهانی متوسط با مقایسه در خاورمیانه خشک منطقه کشورهای از کیی عنوان به ایران

 در آن کینواخت غیر توزیع دسترس، قابل آب محدودیتاست.  جهانی نسیلپتا برابر سه حدود در آن تبخیر و سوم یک از

 با سازگاری منظر از زراعی محصوالت تولید شیوه و نوع و تگاهی سکون مراکز و شهرنشینی نامناسب الگوی کشور، سطح

 بروز طرفی . ازاست زودهاف آن ابعاد بر تدریج به و ساخته مشکل کشور مناطق از بسیاری در را نیاز مورد آب تأمین اقلیم،

 تأمین که طوری به است، ه نمود مواجه شدیدتری بحران با را آب به دسترسی اخیر سالهای در پی در پی هایخشکسالی

 .شودمی محسوب دولت برای مهم های چالش از یکی مختلف مصارف برای مطمئن و دسترس قابل آب

درصد( را به خود اختصاص داده است که آن را به 91میلیارد مترمکعب در سال ) 4/91بخش کشاورزی مصرف 

بر اساس آخرین گزارشات وزارت جهاد بزرگترین مصرف کننده آب کشور مبدل ساخته است. میزان راندمان آبیاری 

پایینتر  بوده که نسبت به مقدار متوسط جهانی و حتی از برخی از کشورهای منطقه نیزدرصد  40تا  35کشاورزی حدود 

یابد. طی دوره درصد افزایش می 25 یدر بخش کشاورز یبود که بهره ور یدهچهارم توسعه مقرر گرد ۀطبق برنام باشد.یم

گرم محصول کشاورزی تولید شده است. این شاخص در  830اجرای برنامه چهارم به طور متوسط از هر مترمکعب آب 

های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، اریهمکمرکز ) رسدسطح جهان نزدیک به ازاء مصرف هر متر مکعب آب می

1394).  

نوین در صنعت آب به ویژه  یهایعدم گسترش فناور کشور،های فنی صنعت آب یکی از چالشدر حال حاضر 

باشد. در بخش های سطحی و زیرزمینی میمانند جمع آوری آب باران، مدیریت آب یرمتعارفغ یاستفاده از آب ها

به طور کلی بر اساس گزارش مرکز گترین مصرف کننده آب کشور، این مساله باید مدنظر قرار گیرد. بزرکشاورزی به عنوان 

روی مدیریت منابع آب در های فناوری و نوآوری مدیریت امور عمران و آب ریاست جمهوری دو وظیفه اصلی پیشهمکاری

می باشد که که مرتبط با  توزیع زمانی تعادل درضرورت مهار و ذخیره آب ها برای ایجاد اولین وظیفه کشور  وجود دارد 

است  در توزیع مکانی ضرورت انتقاالت بین حوضه ای برای ایجاد تعادل موضوع مورد بررسی این مقاله است  و وظیفه دوم

 وری و استفاده صحیح از آب در بخش کشاورزیبنابراین یکی از راهکارهای افزایش بهرهکه مرتبط با وظیفه اول است.  

 یشو افزا یاریآب یح روش هاالدر نظر گرفتن اص با و انتخاب کشاورزان نمونه ینزارع یقتشو یارهایح معالاصتواند می

ظور الزم باشد که به همین من عملکرد در هکتار جای محصول به ازاء هر مترمکعب آب به یزاناز آب، م استفاده ییکارآ

های در مناطق ه آب آشنا شده و تدابیر الزم برای راه اندازی این فناوریب برای ذخیرهای مناساست کشاورزان با فناوری

های مناسب به منظور ذخیره آب را ای از فناوریهدف در نظر گرفته شوند. با این رویکرد، این مطالعه قصد دارد مجموعه
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ی از مهمترین رویکردهای توسعه یافته به عنوان یکدر کشورهای  کنونز گذشته تاامورد بحث و بررسی قرار دهد که 

 مدیریت منابع آبی مورد استفاده قرار گرفته است.

 روش هامواد و 

اطالعااتی الکترونیکای    یها گاهیدر پااینترنتی ای و  کتابخانهو تحقیقات مختلف به کاوش  این تحقیق مرور ادبیاتی

قارار گرفات و اطالعاات     یموضاوع موردبررسا   ابا  منابع فارسی و انگلیسی مرتبط  ،با استفاده از این روش  .شده است انجام

های مناسب ذخیره آب در مناطق کشااورزی و روساتایی اسات. در    معرفی فناوریهدف این تحقیق   .مفیدی گردآوری شد

-های زیر زمینی و سطحی مورد بررسی قارار مای  های مختلف مرتبط به جمع آوری آب باران، ذخیره آباین مقاله فناوری

 گیرد.   

   

 مناسب برای ذخیره آب هایفی تكنولوژیمعر

 این تکنولوژی ها در قالب سه طبقه زیر معرفی می شوند:

 آوری آب بارانتكنولوژی های مناسب جمع الف( 

 تکنولوژی برداشت آب باران از پشت بام (Rooftop Rainwater Harvesting؛) 

  ( سدهای ذخیره آب باران یا باران گیرCatchment and Storage Dams؛) 

 های زیر زمینیتكنولوژی های مناسب آبب( 

 ( تکنولوژی آب چشمهSpring Water Collection)؛ 

 ( حفره چاه های دستیDug Well ؛) 

 چاه( های باریکDrilled Wells؛) 

 ( سیستم های جمع آوری آب زیر سطحیSubsurface Harvesting Systems.) 

 تكنولوژی های مناسب آب های سطحیج( 

 آبگیرها( ی محافظت شدهProtected Side Intake) 

 ( آبگیرهای انتها رودخانهRiver-Bottom Intake) 

 (آبگیرهای شناورFloating Intake) 

 ( آبگیر لجن و فاضالبSump Intake.) 

 

 وژی های مناسب جمع آوری آب بارانتكنول الف(

 

 Rooftop Rainwater) تكنولوژی برداشت آب باران از پشت بام

Harvesting) 

این سیستم آب باران را از پشت بام منازل و سایر اماکن جمع آوری می کنند. که 

های عمودی برای انتقال آب به مخزن استفاده در این سیستم ها از ناودان ها و لوله

محلی، گیاه بامبو، ورقه های آهنی گالوانیزه  ها از چوبمی شود این لوله ها و ناودان

اند که انتهای انها به مخزن ذخیره آب ختم می شود.  یا پی وی سی ساخته شده

جنس مخزن آب معموالً از ورقه های آهنی می باشد. این سیستم به طور صحیح 

طراحی شده است. ممکن است لوله ها و کلیه مجاری انتقال دهنده اب بوسیله گرد 
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جلوگیری از این کار معموالً از  ها، شن و ماسه، حشرات و فضوالت پرندگان مسدود شوند که برایو خاک، برگ

صافی هایی در ورودی لوله ها در پشت بام استفاده می شود. آب جمع اوری شده در مخزن ممکن است بوسیله یک 

 شیر آب، سطل دستی و یا پمپ آب از مخزن استخراج شود.

 

 مناطق مورد استفاده:

)مخصوصاً در مناطق خشک و نیمه خشک، با  در اغلب کشورهای در حال توسعه که یک یا دو فصل بارانی دارند

میلی لیتر( و جاهایی که سیستم های ذخیره آب اصالح شده اند اجرای این  750تا  250میانگین بارش ساالنه بین 

 .(.Pacey and Cullis (2006); Lee and Visscher (2000, 2002)) سیستم دشوار است

 

 (Catchment and storage dams) سدهای ذخیره آب باران یا باران گیر

آب می تواند از طریق ایجاد سدها و آبگیرها در مناطقی که دارای 

باران هستند از قبیل دره ها جمع آوری گردد و آب در مخزن ایجاد 

هایی به مخزن شده توسط سد ذخیره می شود یا از طریق کانال

از:  دیگری انتقال می یابد. پارامترهای مهم در طراحی سدها عبارتند

الگوهای بارش و تبخیر، نمایش کاربرد و ضرایب رواناب حوضه جمع 

 اوری آب، و زمین شناسی و جغرافیای حوضه آبخیز و مکان سازه.

سد می تواند از خاکریز فشرده زمینی یا بتن )تقویت شده یا نشده( 

نشات بگیرد )معموالً با هسته ای از رس نفوذ ناپذیر، سنگ و یک 

روبرو سدی نمایش داده است که ارتفاع ان فقط سرریز(. در شکل 

چندمتر است. آب جمع آوری شده پشت یک سد باید به طور نرمال 

 تصفیه شود قبل از اینکه وارد سیستم توزیع شود.

  مناطق مورد استفاده:

ای که سایر منابع آب نادر هستند غالباً در نواحی کوهستانی یا تپه

 کاربرد دارد.

های برداشت سطحی کاربران نیاز و پایدار سیستم برای عملکرد صحیح

 دارند سازمانی را راه اندازی کنند که بتواند با مسائل زیر برخورد کند: 

 مصرف آب برای هر کاربری  ممکن باشد؛ -

 جلوگیری از استفاده غیر مجاز توسط رهگذران و دالالن؛ -

 جلوگیری از آلودگی آب؛ -

 جلوگیری از توزیع ناعادالنه؛ -

الف مناطق باال دستی و پایین دستی منبع آب )جایی که سیستم هیدرولوژی طبیعی را تغییر حل اخت -

 داده است(؛

 های اجرا و نگهداری و بودجه آنها؛فعالیت -

 ,Lee and Visscher, 2000)میزان توافق بر روی تسهیم مشارکت هر خانوار برای اجرا و نگهداری سیستم -

2002) . 
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 های زیر زمینی:آبتكنولوژی های مناسب ب( 

 Spring Water) تكنولوژی جمع آوری آب چشمه

Collection آب چشمه، آب زیر زمینی است که به طور طبیعی باال

آید. جاهایی که الیه های رسی یا سفت جریان زیرزمینی آب را می

مسدود می کنند آب به سمت باال رانده می شود و در سطح جاری می 

به صورت آشکار بر روی زمین به عنوان گردد.آب چشمه ممکن است 

چشمه جاری شود یا به صورت ناپیدا به سمت یک رودخانه، رود، 

دریاچه و یا دریا جاری شود. آب چشمه معموالً از یک شن یا ماسه 

آبدار، آبخوان یا از جریان آب از طریق صخره درز دار  تغذیه می شود. 

ت شده است این از اگر نقطه جمع اوری  با یم سازه مناسب حفاظ

آلودگی در نقطه جمع اوری جلوگیری خواهد کرد و شرایط هیدرولیکی 

های برای توزیع آب به نقاط استفاده کننده را فراهم خواهد کرد. بخش 

 اصلی یک سیستم جمع آوری آب چشمه عبارتند از:

 یک زهکش زیر پایین ترین سطح طبیعی آب؛ -

 ی و ثبات؛ساختار محافظتی در منبع برای پایدار -

بتون برای جلوگیری از نشت آب های سطحی به درون آب  -

-سیستم های جمع  منطقه مورد استفاده: ذخیره شده.

آوری آب اغلب توسط صنعتگران محلی بر روی زمین ساخته 

 Jordan, 2004; Nyangeri,2006; Water Engineering and Development) می شوند

Center (WEDC ), 2001). 

 

 ( Dug well) چاه های دستیحفره 

یک چاه دستی باعث دسترسی به آب زیرزمینی آبخوان می شود و توزیع 

های دستی می توان برای  تمیز کردن یا آن را تسهیل می کند. به چاه

متر می شود.  8/0عمیق کردن وارد شد و قطر انها به ندرت کمتر از 

  های دستی وجود دارند:دونوع از چاه

ها گودالهای دیوارهای محافظت نشده: این چاههای با چاه -

دستی هستند که معموالً خطی نیستند و اطراف باالیی چاه 

حافظت موثری ندارد. بنابراین، آنها خیلی حساس به آلودگی 

 هستند. 

های با دیوراهای محافظت شده: اینها دیوارهایی هستند که چاه -

صلی زیر با دست یا با ماشین حفر می شوند و از اجزای ا

 تشکیل شده اند:
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 یک سنگ، آجر و یا بتن؛ 

  دیوار مرکزی )بخشی که در قسمت باالیی به خوبی پوشش داده شده است( با ارتفاع مناسب

 برای جمع اوری اب؛

 .پوششی که از ریختن دیوار جلوگیری می کند 

 سایر اجزایی که در دیوار محافظت شده پیدا می شوند عبارتند از:

 دایت آب ریخته شده به چاه دورتر از دیوار؛یک زهکش برای ه -

 حصاری که پیرامون دیوار را با یک دروازه برای دسترسی پوشانده است؛ -

 سال است. 50عمر مورد انتظار از یک چاه دستی مدرن حداقل 

ت متر )گاهی اوقا 50مناطقی که آب با کیفیت مناسب می تواند از یک آبخوان با ارتفاع  مناطق مورد استفاده:

 عمیق تر( به مقدار کافی در کل سال توزیع گردد و جاهایی که سایر سیستم های آبی کمتر مناسب هستند

(Nyangeri ,2006; WEDC,2001; Debris and Collignon,2004) . 
 

 ( Drilled wellsهای باریک )چاه

باعث سترسی به  1هاهای حفر شده باریک، لوله ای یا گمانهچاه  

ب زیرزمینی می شوند و توزیع آب را تسهیل می های آآبخوان

که قطر آنها های دستی متفاوت هستند به طوریهکنند. آنها از چا

-ه( است. که قطر اندک این چا25/0تا  10/0عموماً کوچکتر )بین 

ها اجازه نمی دهد که فرد وارد چاه شود و آن را تمیز یا عمیقتر 

پمپ دستی پروژه تامین  کند. حفره چاه معموالً گرانترین بخش

ها می توانند بوسیله ماشین یا تجهیزات آب آشامیدنی است. گمانه

 دستی ساخته شوند و معموالً از سه بخش عمده تشکیل شده اند:

یک صفحه بتنی اطراف گمانه در سطح زمین )با یک  -

خروجی آب سازگار با روش توزیع آب(. این آب سطحی 

چاه باز می دارد و پایه  را از چکه کردن به پایین سطوح

سختی را ایجاد می کند و آب از دست رفته را از چاه به 

 های زهکشی هدایت می کند.سمت کانال

پوشش زیرزمینی ولی به سمت آبخوان ادامه پیدا نمی  -

کند برای جلوگیری از ریزش چاه مخصوصاً در شکل 

های غیریکنواخت. پوشش معموالً از ماده لوله ای است 

)غالباً پی وی سی و گاهی اوقات آهن گالوانیزه(. در 

 های یکنواخت پوشش ممکن است نیاز نباشدحالت

(Morgan, 2000; Wurzel and de Rooy, 2003; Debris and Collignon ,2004). 

                                                 
1  Boreholes  
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های اطراف زیر سطح آب تا اجازه دهد آب زیر زمینی وارد چاه شود.  الیه ای از ماسه  2یک لوله چاک دار -

های چاکدار تسهیل می کند و از ورود مواد زمینی به چاکدار حرکت آب زیر زمینی را به سمت لوله لوله

 ممکن است نیاز نباشد. های یکنواخت شنر حالتکند. دچاه جلوگیری می

ای با ترکیب صحیحی از اندازه شکاف، فیلتر شنی و مواد تواند به طور قابل مالحظهعملکرد بلندمدت چاه می

 آبخوان و پمپ شنی گسترده اصالح شود و بهبود یابد قبل از اینکه چاه به سمت تولید روانه گردد.

 های مناسبی وجود دارد.احی که آبخواندر نو مناطق مورد استفاده:

 

 (Subsurface harvesting systems) سیستم های جمع آوری آب زیر سطحی

های آب زیرزمینی را حفظ های برداشت زیر سطحی جریانسیستم

 کنند.دو سیستم اصلی وجود دارد:کنند و توزیع آنها را تسهیل میمی

ذیر است که در سراسر یک آبگیر نشت ناپ زیر سطحی:  3آبگیرهای

فصلی پر شده از آبخوان ساخته شده است مانند بستر از یک رودخانه 

شن که باالی یک الیه نفوذ ناپذیر بنا نهاده شده است. تاج آبگیر حدود 

یک متر تحت فشار سطح زمینی است که از اشباع آب در زمین 

 کند.جلوگیری می

ر سراسر بستر یک یک آبگیر نفوذ ناپذیر که د آبگیرهای شنی:

فصلی پرشده از شن با تاجی حدود چند دسی متر باالتر از  رودخانه

بستر باالدستی رودخانه ساخته شده است. هر وقت که بخش باالدستی 

آید تا یک مخزن رودخانه از شن پر می شود تاج کمی بیشتر باال می

 آب زیر زمینی ساخته شود. سرانجام آبگیر ممکن است به طور قابل

ای باالتر از بستر پایین دستی رودخانه باشد. پایین دست مالحظه

های بزرگ آبگیر باید در مقابل فرسایش بوسیله بتن یا تخته سنگ

 محافظت شود. 

و هوای  ای و مناطق با آبهای با بادهای موسمی و حارهدر بسیاری از نواحی خشک، اقلیم مناطق مورد استفاده:

های تامین آب اصالح شده مشکلتر است یا مقدار ناکافی از ی که ساختن سایر سیستممرطوب و خشک و مکانهای

  .(Nilsson, 2008; Lee and Visscher ,2000, 2002)کندآب و با کیفیت اندک را فراهم می

                                                 
2  Slotted pipe 
3  Dam 
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 تكنولوژی های مناسب آب های سطحی ج(

 (Protected side intake) آبگیرهای محافظت شده

ه مکان پویا و با ثباتی را در مخزن یک رودخانه یک آبگیر محافظت شد

یا دریاچه فراهم می کند به طوریکه آب می تواند به سمت کانالهایی 

جریان یابد یا وارد لوله مکنده یک پمپ گردد.که برای مقاومت در برابر 

 ها ساخته شده است و مشکالت ناشی از رسوبخسارات از طریق سیل

زن جانبی دارای مخازن محکمی هستند را به حداقل می رساند. مخا

معموالً از بتن تقویت شده ساخته شده اند و ممکن است دریچه هایی 

برای ورود هر نوع رسوبی است که ممکن است ته نشین شود. غالباً 

یک آبگیر جانبی محافظت شده با یک خاکریز یا بند در رودخانه 

د. یک دریچه ترکیب می شود تا آب را در سطوح موردنیاز نگه دار

ای به ته نشین شدن ماسه اجازه می دهد و یک سر ریز تا آب ماسه

اضافی را آزاد کند. آب رودخانه ممکن است از طریق پرده سیمی وارد 

مخزن جانبی گردد و یک سرریز ممکن است ارائه گردد. بعضی اوقات 

آبگیرهای محافظت شده با یک سد و بند سیل گیر ترکیب می شود به 

ه اجازه می دهد قسمت باال دستی رودخانه تراز گردد. مسائل طوریک

بالقوه استفاده از تکنولوژی عبارتند از: مسدود شدن بوسیله گل و الی 

و لجن، این سیستم ممکن است بوسیله جریان رودخانه تضعیف شود.، 

 آب رودخانه یا دریاچه ممکن است آلوده شود.

 اچه هارودخانه ها و دری مناطق مورد استفاده:

 های اجرای و نگهداری:فعالیت

 اجرای سیستم آبگیرهای محافظت شده معموالً بوسیله نگهبانان صورت می گیرد؛ -

یک دریچه ممکن است به طور روزانه تنظیم شود راه دخول به کانال یا پمپ برای توزیع لجن ها چک گردد و هر  -

 خسارتی که به تعمیر نیاز دارد؛

 Lauterjung and)شهای دیگر فلزی از قبیل دریچه ها کننده از قبیل تورهای سیمی و بخ نگهداری پیشگیرانه -

Schmidt ,2009; WEDC, 2001). 

 (River-bottom intake) آبگیرهای انتها رودخانه

های آب آشامیدنی معموالً در رودخانه های برای سیستم 4آبگیرهایی که به رودخانه منتهی می شوند یا تیرولن

 و رودها به کار گرفته می شود که محتوای رسوب و بستر حمل بار پایین هستند.کوچک 

آب از طریق یک تور سیمی در بیش از یک کانال توزیع می گردد )معموالً از بتن ساخته شده است و به سمت 

د های پایینی شیب دار و جاری قرار می گیررودخانه ساخته شده است(.  بارهای تور سیمی در جهت قسمت

ها آب وارد دریچه شنی می شود و سپس ممکن است از یک بطوریکه مواد درشت نتوانند وارد شوند. از کانال

 دریچه دیگر و جریانی از جاذبه زمین گردد یا به سمت بقیه سیستم پمپ شود. 

                                                 
4
 Tyrolean 
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انه های با رسوبات کم و بار رودخ منطقه مورد استفاده:

 ,Jordan, 2004; Lauterjung and Schmidt, 2009; WEDC)بستر

2001) 
 

 های اجرا و نگهداری:فعالیت

یک آبگیر یا مخزنی که به رودخانه ختم می گردد معموالً توسط 

نگهبان یا سرپرست اجرا می شود. ورودی باید به طور منظم چک 

شود و لجن های وارد شده حذف گردند و هر نوع خسارتی باید 

تعمیر شود. نگهداری  تعمیر شود. دریچه شنی باید به طور منظم

های سیمی را پیشگیرانه باید نقاشی پرده سیمی و سایر قسمت

ها. بسته به سیلت و میزان حمل بار بستر، شامل شود مانند دریچه

دریچه شنی و پرده سیمی باید به طور منظم تمیز گردند و پرده ها 

و دریچه های سیمی مورد نیاز باید تعمیر گردند. هر گونه فرسایشی 

ساختار سیستم را تحت تاثیر قرار می دهد که باید فوراً تعمیر شوند. 

ها چک شوند و هر ساله ساختارهای بتونی باید در راتباط با شکاف

اگر نیاز است تعمیر شوند. کاربران آب ممکن است برای نظافت 

 ساالنه و تعمیرات عمده به کمک نیاز داشته باشند.

 

 (Floating intakeآبگیرهای شناور) 

های آب آشامیدنی کمک می کند تا آبگیرهای شناور برای سیستم

آب از نزدیک سطح رودخانه یا دریاچه توزیع گردد بنابراین باید از 

بارهای سیلت سنگین اجتناب شود. لوله ورودی یک پمپ  مکنده 

 فقط با زیر سطح آب در ارتباط است.

ایگزین گردد. هم  مخزن یا روی پل موقت ج  پمپ خودش می تواند

مزایای جاسازی پمپ روی پل موقت این است که لوله مکش  می 

تواند کامالً کوتاه باشد و سر مکش ثابت خواهد ماند )ریسک کمتر 

 فرسودگی(.  

اگر جریان رودخانه غالباً لجن های بزرگ را حمل کند ورودی شناور 

 به محافظت بیشتر نیاز دارد یا آن خسارت خواهد دید.

ختن پل موقت چاچوب چوبی یا استیلی می تواند به شناور برای سا

های خالی روغن، ظروف پالستیکی یا لوله متصل شود که از سطل

 سانتی متر ساخته شده است. 30فوالدی مومی با قطر حداقل 

 هاها یا دریاچهرودخانه مناطق مورد استفاده:

 های اجرا و نگهداری:فعالیت

معموالً توسط نگهبان یا سرپرست اجرا یک سیستم با آبگیر شناور 

می شود. پمپ و لوله ورودی باید قبل و در طول عمل پمپاژ چک کردد و هر نوع لجن ورودی باید حذف گردد و 
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های زمینی باید چک شوند و خسارات تعمیر شوند. این مخصوصاً در طول فصل بارش مهم است. هر روز، کابل

ها چک شود. هر خسارتی به پل موقت و یا ای انعطاف پذیر برای دریاچهت لولهتنظیم شوند اگر الزم است. اتصاال

ساختار زمین باید فوراً تعمیر شود که ممکن است به کمک چندین نفر نیاز باشد. بسته به مواد بکار رفته، قسمت 

  .(Hofkes and Visscher, 2006) های فلزی پل موقت باید به طور منظم سالی یک بار رنگ شوند

 مسائل بالقوه:

 برخورد اشیاء شناور با پل شناور؛ -

 اتصاالت لوله بین  پل و  مخزن فرسوده می شوند؛ -

 آب دریاچه و یا رودخانه ممکن است کیفیت پایینی داشته باشد. -

 (Sump intake) آبگیر چاهک 

در آبگیر چاهکی، آب از یک رودخانه یا دریاچه از طریق یک 

چاهکی جریان پیدا می کند از  لوله زیر زمینی به چاهی یا

جایی که فیلتر شده است معموالً به سمت مراحل خالص سازی 

ابتدایی سیستم آب آشامیدنی. دهانه جریان رو به داخل لوله 

زیرزمینی در زیر سطح پایین آب قرار گرفته است و کنترل می 

شود. یک چاه مکانی را برای ته نشینی رسوب فراهم می کند و 

بل خسارات  از طریق اشیاء شناور محافظت می کند. پمپ را مقا

برای تسهیل پاک نمودن، دو آبگیر چاهکی بعضی اوقات برای 

 یک پمپ ساخته می شوند.

 هاها و دریاچهروی مخزن رودخانه مناطق مورد استفاده:

 های اجرا و نگهداری:فعالیت

اجرا معموالً توسط سرپرست یا نگهبان انجام می شود. چاهک 

موالً باید روزانه برای جریان داخلی آب کافی کنترل شود، هر مع

نوع انسداد  لجنی ان باید پاک شود و هر خسارتی تعمیر شود. 

اغلب نگهداری ها در ارتباط با پمپ است. خود ابگیر یا مخزن 

نیاز به نظافت و سیلت  زدایی دارد. اگر آن پویده شود یا اگر 

ش یابد. تعمیرات مورد نیاز مخزن دریاچه ویا رودخانه فرسای

باید صورت گیرد. ورودی چاهک نیاز به ترتیبات سازمانی 

 خاصی ندارد.

 مسائل بالقوه:

 سیلت یا لجن لوله ورودی را مسدود می کنند؛ -

 فرسایش بوجود امده از طریق جریان رودخاه ساختار آبگیر و مخزن را تحت تاثیر قرار می دهد؛ -

 پایین است؛کیفیت آب رودخانه یا دریاچه  -

آبگیر چاهکی برای رودخانه هایی که خیلی کم عمق هستند و یا میزان جریان اندکی دارند مناسب  -

 .(WEDC, 2001 ;(Lauterjung and Schmidt,2009)  نیست
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 نتیجه گیری

ر برنامه و مشارکت کشاورزان د یستن یسرم یقانون و یادار یتنها با استفاده از اهرم ها ینظام بهره بردار ییرتغ

اصوالً  کشور امور آب مدیریتبه تحوالت و چالش های آتی،  اجراء، نیز از ملزومات این امر است. به طور کلی نظر یزی،ر

بنابراین اوالً همه نهادهای متولی  بهره برداری مقدور نخواهد بود. ۀمرحل تا سیاست گذاری ۀبدون مشارکت مردم از مرحل

جهت مدیریت و نگهداری منابع آبی را در مناطق کشاورزی و روستایی فراهم آورند سپس  های الزمسازوکارها و زیرساخت

در انجام ذخیره و نگهداری آبهایی چون آب به با استفاده از سازوکارهای ترویجی به جلب مشارکت کشاورزان و روستائیان 

توانند ات مشارکتی و پایدار اینچنینی میهای زیرزمینی بپردازند. اقدامهای سطحی و زیرسطحی و همچنین آبباران، آب

 نقش بسزایی به منظور مدیریت پایدار منابع آبی کشور در دوره گذار خشکسالی و بحران کم آبی  داشته باشند.
 

 منابع

 یمنابع آب ضرورت امروز و فردا یدارپا یریتو مد یتحاکم(. 1394ت جمهوری )اسهای فناوری و نوآوری ریمرکز همکاری

 نهاد ریاست جمهوری. یصنعت یها یناورف معاونت امور عمران و آب یریتدم. کشور
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