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 تهران: یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشك ستیز طیپژوهشكده مح

 ـ طبقه هشتم 1547به بلوار كشاورزـ پالك  دهیـ نرس یكارگر شمال ابانیـ خ تهران

 021ـ  88978398، دورنگار:  021ـ  88978399: تلفن

تهران به آدرس  یماندر یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک ستیز طیپژوهشکده مح ینترنتیبه تارگاه ا راهنما نیبه ا یجهت دسترس

http://ier.tums.ac.ir )دییمراجعه نما، )بخش انتشارات. 
 

و مركز  (WHO)  حاضر ترجمه سند منتشر شده توسط سازمان جهانی بهداشت راهنمای

استفاده تحت عنوان زیر بوده است و  2013در سال  (WEDC)مهندسی آب و توسعه 

 غیرتجاری از آن با ذكر دقیق منبع بصورت زیر بالمانع است:

Technical Notes on Drinking-Water, Sanitation and Hygiene in 

Emergencies. Prepared for WHO by WEDC.  Authors: Sam Godfrey and 

Bob Reed. Series Editor: Bob Reed. World Health Organization 2013. 

 

ترجمه توسط سازمان جهانی بهداشت و مركز مهندسی آب و توسعه  الزم به ذكر است كه این

ونه هیچگ و مركز مهندسی آب و توسعه ان جهانی بهداشتانجام نشده است. بنابراین سازم

 د.نمسئولیتی در قبال محتوا یا صحت مطالب ترجمه نشده ندار

 

، به سفارش مركز 1398از كشور در بهار  یعیدر مناطق وس لیراهنما بدنبال وقوع س نیا

دانشگاه علوم  ستیز طیوزارت بهداشت، توسط پژوهشکده مح ریواگ یهایماریب تیریمد

   .تهران ترجمه شده است یپزشک

http://ier.tums.ac.ir/
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یعی سیل قرار دارد و بالیای طب کشور ما همچون بسیاری از کشورهای دیگر دنیا در معرض انواع بالیای طبیعی چون زلزله و

شود و محتاج گروهی از مردم بالدیده از هم گسیخته می شیرازه زندگی عادی ال آنه دنبافتد و بهمه ساله در کشور ما اتفاق می

گردند. از جمله مهمترین نیازهای مردم در شرایط اضطراری بعد از وقوع بالیای طبیعی نیاز به های مختلف میکمک در زمینه

به های واگیر یتواند از بروز و شیوع بیمارآب آشامیدنی سالم و بهسازی محیط است که در کنار رعایت بهداشت فردی می

 جلوگیری نماید.نحو چشمگیری 

 توانند این شرایط راای برخوردار است که میتردید نظام بهداشتی کشور ما از کارشناسان، متخصصین و مدیران با تجربهبی   

، هاکنسینهای تز جمله نیازای به مردم بالدیده کمک کنند. وجود راهنمای فنی مناسب ابخوبی مدیریت و به نحو شایسته

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. واگیر هایمرکز مدیریت بیماری کارشناسان و مدیران بهداشتی بویژه در

ساخت مقاوم هستند. اگر چه تأسیسات روی زمین چاه نسبتاً ای در مقابل بسیاری از بالیای طبیعی و انسانهای متهچاه

شود. می پمپاژ داخل چاهسیستم دیدگی اجزای پذیرند، اما دهانه باریک چاه مانع از آلودگی منبع آب یا آسیبآسیب

باشد که ممکن است در زیر زمین شدیدتر از روی زمین باشد. زله میمهمترین استثناء در این مورد آسیب ناشی از زل

 دهد.ای را ارائه میهای متهاین راهنمای فنی اقدامات الزم جهت تعمیر و بازسازی چاه

های واگیر وزارت ، به سفارش مرکز مدیریت بیماری1398این راهنما بدنبال وقوع سیل در مناطق وسیعی از کشور در بهار 

، جم این راهنمامتر که بدینوسیله از شده است ترجمهتوسط پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران  ،بهداشت

همچنین  گردد.تشکر و قدردانی میقای دکتر رضا سعیدی عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آجناب 

 گردد.  از دفتر یونیسف در ایران بخاطر حمایت از انتشار بموقع این اثر،  صمیمانه سپاسگزاری می

 
 

 دکتر محمد مهدی گویا                                                       دکتر کاظم ندافی                               

 های واگیر                                     رییس پژوهشکده محیط زیستبیماری رییس مرکز مدیریت                   

 مقدمه



 
 

 ایهای متهو تعمیر چاه یپاکساز

 

 

 صفحه                    عنوان 

 1-2                 و مراحل پاکسازی آنها  یامته یهاانواع چاه

 3-2                   : برآورد خسارت1مرحله 

 7-2                 یو پمپ دست یاچاه مته ری: تعم2مرحله 

 9-2                 مجدد چاه یاندازو راه ییگندزدا :3مرحله 

 فهرست مطالب
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یسات مقاوم هستند. اگر چه تأس ساختانساندر مقابل بسیاری از بالیای طبیعی و ای ی متههاچاه

دیدگی د، اما دهانه باریک چاه مانع از آلودگی منبع آب یا آسیبنپذیرآسیبنسبتاً روی زمین چاه 

باشد در این مورد آسیب ناشی از زلزله میشود. مهمترین استثناء پمپاژ داخل چاه میسیستم اجزای 

که ممکن است در زیر زمین شدیدتر از روی زمین باشد. این راهنمای فنی اقدامات الزم جهت 

 دهد.ای را ارائه میمتهی هاچاهتعمیر و بازسازی 

 

 ایی متههاچاهانواع 

ای که قطر کمتری داشته و با راندن کوبشی ی نقطههاچاه( 1)ای با پمپ )تلمبه( دستی دو نوع هستند: ی متههاچاه

ل )شک ی حفر شده با مته چرخشی که قطر بیشتری دارندهاچاه( 2)و ( 3-2)شکل شوند غالف به داخل زمین ایجاد می

های جدید جایگزین شوند، اما ای به صرفه نیست و بهتر است با احداث چاههای نقطهتعمیر و بازسازی چاه. (2-4

ی حفر شده با مته چرخشی به صرفه بوده و به تجهیزات حفاری نیز نیاز ندارد، لذا در این راهنما هاچاهتعمیر و بازسازی 

 شود.شده با مته چرخشی ارائه میی حفر هاچاهنکات فنی تعمیر و بازسازی 

 ایهای متهپاکسازی و تعمیر چاه
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های ساحلی بعلت احتمال پیشروی و نفوذ آب دریا در آبهای زیرزمینی ای نزدیک به دریا یا باتالقی متههاچاهبازسازی 

ی هاچاهای برای پاکسازی و تعمیر سه مرحلهیک روش  1-2. شکل در نظر گرفتن مالحظات ویژه انجام شودبا باید 

 دهد. این روش فوریتی بمنظور تولید آب با کیفیت مشابه قبل از رخداد بالیا طراحی شده است.میای ارائه مته

 

  :3مرحله  ایهای متهای برای پاکسازی و تعمیر چاهسه مرحلهروش  .1-2شکل 

 
 بندی بهداشتی و سکوی چاهآب .2-2شکل 

 : 1مرحله 

به چاه و پمپ وارد شده برآورد خسارت 

 دستی
 

 : 2مرحله 

 ای و پمپ دستیتعمیر چاه مته
 

 : 3مرحله 

 اندازی مجدد چاهگندزدایی و راه

 m 5/3-5/2سکو با قطر 

 

 گیری شده در محل()قالب mm 150ضخامت 

 
ساخته تخته 

 نرم بتنشده از 

 

 بندی بهداشتیآب

 بندی بهداشتیآب

کانال زهکش 

 فاضالب

 

 مواد پرکننده پی

 

کانال زهکش 

 فاضالب
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 ایی متههاچاهکیفیت آب  .1-2 نکته

ایی با منبع آلودگی شیمی در این آبها دردر برخی مواد، اما نبطور کلی آبهای زیرزمینی آلودگی میکروبی پایینی دار

 هااهچای با پمپ دستی متغیر است. عدم بهسازی این ی متههاچاهدهد. کیفیت آب استخراج شده از روی میطبیعی 

ه میزان ب سکوبندی سر چاه و با آب هاچاهتواند باعث آلودگی میکروبی آب برداشتی از سر چاه شود. بهسازی می

هسازی در خصوص بدهد. منابع برای مطالعه بیشتر قابل توجهی آلودگی میکروبی آب از سطح زمین را کاهش می

 ای در انتهای فصل ارائه شده است.ی متههاچاه

 : برآورد خسارت1مرحله  

 آوری سوابق موجود مالقات با معتمدین و روئسای اجتماع و سوال در مورد منطقه تحت پوشش هر چاه، جمع

 و مواد مورد استفاده در پوشش دیواره، عمق کل و عمق برداشت آب آنها. هاچاهاز حفر 

 رآب آشامیدنی، میزان آبدهی و سهولت تعمیبر اساس میزان استفاده بعنوان منبع تأمین  هاچاهبندی اولویت. 
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اژ ای با پمپشمایی از یک چاه نقطه .3-2شکل 

 مستقیم

شمایی از یک چاه حفر شده با مته  .4-2شکل 

 چرخشی

 

 غربال ریز

لوله باال 

 آورنده آب

 سطح آب زیرزمینی

 

 سکوی بتنی

 پیستون

 میله

لوله باال 

 آورنده آب

 غالف چاه

 سطح آب زیرزمینی
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 ای با جت آبی متههاچاهشستشوی  .2-2 نکته

از کف جداسازی و معلق نمود. تجهیزات الزم برای این توان با جت آب قوی در کف چاه را می چسبیدهگل و الی 

شده است. جت آب گل و الی را در جریان آب معلق کرده و با پر شدن میله چاه از نشان داده  6-2کار در شکل 

شوند. پمپاژ آب به داخل چاه باید تا شفاف شدن آب خروجی آب، گل و الی به همراه آب از دهانه چاه خارج می

زدیک الیه ن وپایینتر رود شیلنگ جت آب باید به داخل چاه  ،از دهانه چاه ادامه یابد. به مرور با شسته شدن گل و الی

 باقیمانده قرار گیرد تا گل و الی باقیمانده سریعتر شسته شود.

 های آسیب دیده،  در مناطق شهری، منابع بالقوه آلودگی آبهای زیرزمینی باید بررسی شوند. سپتیک تانک

ها به داخل یندهالتأسیسات صنعتی و شکستگی فاضالبروها از جمله منابع آلودگی هستند که در نتیجه آنها آ

کنند. در صورت وجود کمترین احتمال آلودگی، تعمیر چاه را رها نموده و با متخصصین امر زمین نفوذ می

 مشورت نمایید.

  برآورد نوع و میزان خسارت وارد شده به سر چاه شامل خرابی پمپ، اتصاالت پمپ به لوله باالآورنده آب

 چاه. سکویو  ییباالقسمت بندی و غالف چاه، آب

 جداسازی پمپ دستی و لوله باالآورنده آب از چاه و بررسی آسیب یا گرفتگی احتمالی آنها با گل و الی 

 واند تتعیین سطح آب در چاه، سوال از مردم در مورد عمق آب در چاه قبل از رخداد بالیا. زلزله بطور ویژه می

سطح آبهای زیرزمینی به میزان قابل توجهی  منجر به تغییرات زیادی در سطح آبهای زیرزمینی شود. اگر

در بدترین حالت با افت شدید سطح آب چاه قابل  ،کاهش یابد، باید بر طول لوله باالآورنده آب افزوده شود

 استفاده نبوده و باید رها شود.

 توان در زمان خارج نمودن بررسی خسارت وارد شده به غالف و شبکه برداشت آب چاه: این خسارات را می

بررسی نمود. اگر دیواره چاه آسیب دیده باشد، لوله باالآورنده آب به سختی خارج لوله باالآورنده آب 

چاه به وضوح قابل مشاهده  در مواردی در زمان خارج کردن لوله باالآورنده آب، آسیب به دیوارهشود. می
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زینه دیدگی دیواره چاه، بهترین گاست. بطور کلی تعمیر دیواره چاه کار مشکلی است، لذا در صورت آسیب

 توقف عملیات و جستجو برای منابع آب دیگر است.

 
 لوله باال آورنده آب خارج کردن .5-2شکل 

  انتهای لوله باالآورنده آب و عمق فرورفتگی آن داخل برآورد مقدار گل و الی و آوار در چاه، بدین منظور

دهد گل و الی ورودی به داخل چاه در سطحی گل و الی را بررسی کنید. اگر لوله کامالً تمیز باشد، نشان می

 پایینتر از لوله باالآورنده آب قرار گرفته است.

  قسمتهای داخلی.باز کردن پمپ و لوله باالآورنده آب جهت بررسی خسارات وارد شده به 

 .)تعیین منابع موردنیاز جهت تعمیر و بازسازی )نیروی انسانی، تجهیزات، زمان و مواد 
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 ای با جت آبشستشوی گل و الی از چاه مته .6-2شکل 

 ای و پمپ دستی: تعمیر چاه مته2مرحله 

ترین آنها استفاده از جت شستشوی رسوبات از چاه: چندین روش برای انجام این کار وجود دارد که ساده -1

 ای دارد.ه مهارت و تجهیزات ویژه. سایر روشها نیاز برا ببینید( 2-2 نکته ) آب است

خسارات وارد شده به غالف باالی چاه: اگر غالف باالی چاه کج شده و یا تاب برداشته باشد، بررسی  -2

توان پمپ را به درستی بر روی چاه نصب نمود. در این صورت باید قسمت آسیب دیده بریده شده و نمی

 قطعه جدیدی به جای آن جوش داده شود.

 غربال

 سطح آب

 غالف

 پمپ آب

 L 5000تانکر آب با حجم 

   شیلنگ آب

 شیلنگ آب فشار قوی

m 3 

 سرریز آب از چاه به سیستم فاضالب
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عمیر یا ت وه آب، قسمتهای داخلی نیز باید بررسی شده های وارد شده به پمپ و لوله باالآورندتعمیر آسیب -3

 تعویض شوند. 

بستن و نصب مجدد اجزای چاه، بررسی عملکرد درست پمپ، بررسی عدم وجود گل و الی در آب استخراج  -4

. اگر آب حاوی گل و الی باشد، پمپ را جدا کنید و مجدداً چاه را با آب شده و مناسب بودن میران جریان

ه آلود است، احتماالً شبکو دهید. اگر بعد از شستشوی مجدد آب استخراج شده هنوز گلجت آب شستش

 پذیر نیست.برداشت آب آسیب دیده و تعمیر بیشتر امکان

اطراف چاه بمنظور جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی  سکویو بازرسی زهکشی بندی سر چاه تعمیر آب -5

 (.2-2از سطح زمین )شکل 

 
 بررسی وجود گل و الی در آب .7-2شکل 
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 اندازی مجدد چاهراهگندزدایی و  :3مرحله 

پس از تعمیر و بازسازی، چاه و کلیه اجزاء باید گندزدایی شوند تا از تأمین آب سالم اطمینان حاصل شود. به منظور 

آن با جت آب، پمپ بالیا و آب ورودی به چاه جهت شستشوی تخلیه آبهای زیرزمینی آلوده شده در اثر رخداد 

 دستی را به مدت یک ساعت بکار بیندازید.

( HSCHمتداولترین روش گندزدایی کلرزنی و متداولترین ترکیب کلر مورد استفاده هیپوکلریت کلسیم قوی )

درصد است. بدین منظور از هیپوکلریت سدیم به صورت مایع سفید کننده  60-80گرانوله یا پودری با محتوای کلر 

ای با استفاده روش گندزدایی چاه مته 3-2 نکتهدرصد است.  5توان استفاده کرد، اما میزان کلر آن کم و حدود نیز می

 دهد. از هیپوکلریت کلسیم قوی را ارائه می

 پوکلریتهی از استفاده با ایچاه مته یک گندزدایی مورد نیاز برای کلر مقدار محاسبه .3-2 نکته

  (HSCH) قوی کلسیم

 مورد نیاز تجهیزات

 لیتر 20 حجم با سطل 

 پودری یا گرانولهقوی  کلسیم هیپوکلریت 

 روش

 :زیر فرمول از استفاده با چاه در موجود آب حجم محاسبه

𝑉 =
𝜋𝐷2ℎ

4
 

 که در آن:

V: ( 3حجم آب موجود در چاهm) 

D( قطر چاه :m) 

h( عمق آب در چاه :m) 

 ایچاه مته

 سطح آب

 کف چاه
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π (14/3): عدد پی 

  تا تبدیل به لیتر شود. 1000ضرب حجم بدست آمده در 

  تقسیم حجم آب موجود در چاه به حجم سطل، بدین ترتیب تعداد سطل حاوی محلول گندزدا جهت

 آید.جایگزینی کل آب موجود در چاه بدست می

  چاه تمیزپر کردن سطل با آب 

 لیتر( و همزدن تا  10گرم به ازای هر  5/0قوی به سطل آب ) کلسیم اضافه کردن یک گرم هیپوکلریت

 انحالل کامل

 ریختن محلول گندزدا به داخل چاه 

  تکرار تهیه محلول گندزدا در سطل و انتقال به چاه به تعداد دفعاتی که کل آب چاه با محلول گندزدا

 )مطابق محاسبه باال( جایگزین شود

 

 هایی از پمپ را از روی چاه پیاده کنید(. پمپالزم باشد بخشمحلول کلر را به داخل چاه بریزید )برای این کار شاید 

 دهد، پمپاژ را ادامه دهید.را بر روی چاه نصب نموده و آنرا بکار بیندازید و تا وقتی که آب خروجی بوی کلر می

لیه خساعت به چاه استراحت بدهید و مجدداً پمپ را بکار بیندازید تا کل آب حاوی کلر از چاه ت 12-24به مدت 

گیری کنید. در غیر این توانید غلظت کلر را در آب خروجی اندازهشود. در صورت وجود کیت کلرسنجی، می

 فنی راهنمای 11فصل دهد، ادامه یابد. جزئیات سنجش کلر در صورت پمپاژ آب باید تا زمانی که آب بوی کلر می

 آورده شده است.اضطراری  شرایط در فردی بهداشت و محیط بهسازی آشامیدنی، آب تأمین

سازی کند، بنابراین رعایت نکات بهداشتی در برداشت، انتقال و ذخیرهاین گندزدایی کلر باقیمانده در آب ایجاد نمی

 فنی راهنمای 5فصل و همچنین تصفیه آب در محل مصرف ضروری است. لطفاً جهت اطالع از جزئیات بیشتر به 

 مراجعه کنید.اضطراری  شرایط در فردی بهداشت و محیط بهسازی آشامیدنی، آب تأمین
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دهند که ترکیبی بسیار خطرناک است. ، گاز کلر انتشار میHSCHترکیبات کلر از جمله  خطر:

ریان کنید )و نه آب را به ترکیبات کلر(. همچنین در محلی با جاضافه  بهمیشه ترکیبات کلر را به آ

ه ماسک های حفاظتی بویژهوای مناسب کار کنید تا از مواجهه با گاز کلر در امان بمانید. از لباس

سی از آب ک ندهیدچشم و صورت و دستکش استفاده کنید. در طی مراحل پاکسازی و تعمیر اجازه 

 چاه استفاده کند.
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