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حفاظت از آب جامعه

آب یک مادۀ اساسي برای حيات است .انسان ها ،حيوانات و نباتات همه به آب برای زندگي و رشد ضرورت دارند .اما در
بسياری از مناطق مردم آب کافي ندارند تا صحتمند بمانند .افراد زیادی مجبور اند تا فواصل زیادی را جهت تهيۀ آب بپيمایند .و
اغلباً آبي که در دسترس است برای نوشيدن محفوظ نيست.
زمانيكه یک جامعه منبع آب محفوظ دار ند و دسترسي بدان آسان است ،هر فرد فرصت خوبي برای داشتن صحت خوب دارد.
اگر زنها و دختر ها از کار روزمره آوردن آب فارغ باشند و مطمئن باشند که آب پاک است ،آنها وقت بيشتری برای رفتن به
مكتب داشته و ميتوانند بخشي از زندگي جامعه باشند .این حالت خوب بودن هر فرد را بهبود ميبخشد .با آب کافي محفوظ،
اطفال رشد سالم داشته و کمتر مصاب به اسهال از سبب آب آلوده ميگردند.

66

محافظت از آب جامعه

آب و صحت جامعه
آب یک نعمت طبيعي است .و امنيت آب ( water securityدسترسي منظم به آب محفوظ و کافي) یک بخش مورد ضرورت در
صحت جامعه است .زمانيكه مردم باهم در مورد نحوۀ تهيه ،ذخيره و استفاده از منابع آب عمومي تصميم ميگيرند ،آن ها ميتوانند مصوونيت
آب جامعه را یقيني سازد.
برای داشتن آب محفوظ به اندازۀ کافي ،اکثر مردم عالقمند اند کاری که نياز است انجام دهند یا یک قيمت مناسب بپردازند .اما در
بسياری مناطق آبي که مردم به آن ضرورت دارند تا بنوشند ،با ميكروب ها ،کرم ها ،مواد کيمياوی زهری آلوده است ،یا درعوض توسط
صنعت یا زراعت صنعتي گرفته شده و یا به یک قيمت ایكه مردم توان خرید آنرا ندارند ،فروخته ميشود .زمانيكه تصميم گرفته ميشود که
قيمت آب چقدر باشد و چگونه محافظت ،نگهداری ،توزیع و استفاده شود ،باید به احتياج مردم به آب برای ادامۀ حيات و صحت ،اهميت
بيشتری نسبت به استفاده های دیگر آن داده شده باشد.

هر شخص به آب ضرورت دارد
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صنعت ،آب جامعه را مي يرد
پالشيمادا یک قریۀ کوچک در جنوب هند ميباشد و در این منطقه زارعين برنج و ناریال کشت ميكنند.
دهاقين در این منطقه زندگي خوبي را ایجاد نموده بودند زیرا در این منطقه باران زیاد و زمين خوب وجود داشت .اما
چند سال پيش ،زمانيكه کمپني کوکاکوال در کنار این قریه یک شرکت آب بوتلي را ساخت ،همه چيز تغيير نمود .این
شرکت چاه های عميقي را برای رسيدن به آب زیرزميني شيرین برای پر نمودن بوتل ها حفر نمود .همه روزه این شرکت
 2.5ميليون ليترآب را استفاده ميكرد .دو سال بعد از باز شدن فابریكه ،حاصالت مردم قریه در حال از بين رفتن رفت بود
و چاه های خانگي شان نيز خشک شد .زمانيكه آنها برنج را پخته ميكردند ،قهوه یي رنگ ميشد و مزۀ بد ميداد .زمانيكه
از آب مينوشيدند و یا حمام مينمودند مصاب بخار های جلدی ،موی رفتگي ،درد مفاصل ،ضعيفي استخوانها ،مشكالت
عصبي ميگردیدند .آنها فهميدند که شرکت آبهای زیرزميني شانرا با مواد کيمياوی سمي آلوده کرده است .برای محافظت
از صحت شان ،مردم قریه شروع به تهيه آب از مناطق دورتر نمودند.
یک سال ،اصالً باران نبارید اما شرکت کوکاکوال کارش را در جریان خشكسالي ادامه داد .مردم تماشا ميكردند که
همه روزه الری ها شرکت را با انتقال مایع گرانبها که یک روزی برای شان و محصوالت شان زندگي ميداد ،ترک
مينمودند .حتي منابع آب دور از قریه هم خشک گردید .بيشتر مردم مریض شدند .آنها دور هم جمع شدند تا در مورد
اینكه چگونه ميتوانند به شرکت کوکاکوال بگویند که کشيدن آب شانرا متوقف کند ،صحبت نمایند.
بعد از جلسه ،بيشتر از  2444معترض بطرف شرکت کوکاکوال راه پيمایي نموده و خواستار ترک منطقه توسط
شرکت شده و خواهان پرداخت تاوان در قبال ضياع آب شان شدند .شرکت با فرستادن یک الری پر از آب بطور روزانه
به قریه به آنها پاسخ داد .اما این مقدار آب برای مرفوع ساختن نياز مردم قریه کافي نبود 54 .روز بعد از اعتراضات،
پوليس  234زن و مرد را دستگير نمود .ماها بعد  2444نفر بطرف شرکت راه پيمایي نمودند و دوباره پوليس تعداد زیاد
شانرا دستگير نمود.
تالش برای مردم پالشيمادا سبب مشكالت زیادی شد ،اما این حالت آنها را بدور هم جمع نمود تا رعایت حقوق
شان نسبت به داشتن آب محفوظ را تقاضا کنند .بعد از سالها حكومت محلي شروع به حمایت مردم نمود و به شرکت
دستور داد تا در وقت خشكسالي از آب زیرزميني استفاده نكند .اما حكومت ایالت گفت که باید به شرکت اجازه داده شود
تا از آب زیرزميني استفاده نماید .بحران به محكمه کشيده شد ،جایيكه بالخره مردم پالشيمادا قضيه را بردند و فابریكه
کوکاکوال بسته شد.
زمانيكه مردم پالشيمادا برای حق شان نسبت به آب محفوظ مبارزه کردند ،کمپاین شان توجه هند و جهان را بخود
جلب نمود .تالش های شان برای دیگران یک الگو گردید .در یک جهان ،جایيكه مردم آب محفوظ کافي برای نوشيدن
ندارند ،اهميتي ندارد که از این منابع محدود برای توليد نوشابه های شيرین استفاده شود ،مخصوصاً اگر یک فابریكه با
استفادۀ بي رویه از آب مردم ،آنها را مریض سازد.
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آگاهي جامعه را بلند ببريد
یک خانمي که همه روزه فاصلۀ طوالني را برای انتقال آب مي پيماید ضرورت به این ندارد که برایش بگویيد کار مشكلي را انجام
ميدهد .اما شاید او احساس نكند که قدرت تغيير این وضعيت را دارد.
زمانيكه مردم مشاهده ميكنند که ضرورت به تهيۀ آب محفوظ و مطمئن بحيث یک مشكل در ميان گذاشته ميشود ،ميتوانند باهم کار
کنند تا تغييری بوجود آورند.
بلند بردن آگاهي جامعه اغلباً اولين قدم برای ایجاد تغيير است و
اکثراً یک گروه افراد را دخيل ميسازد تا باهم گام های متعدد بردارند.
با مردمي كه متصدي آب اند صحبت كنيد
آیا شخصي ،گروهي یا موسسه تجارتي که مسئوليت چاها ،نل ها
و دیگر وسایل سيستم تهيه آب را داشته باشد وجود دارد؟ آیا شخصي
یا گروهي که مسئول بخش سيستم تخليه فاضآلب باشد وجود
دارد؟
کدام مردم و یا گروه بيشتر آبرا جمع آوری ،انتقال ،پاک و ذخيره
ميكنند؟
همراه با مردميكه مسئوليت آب را دارند ،لستي از تمام منابع آب
منطقه را تهيه کنيد .مردم در مورد کميت و کيفيت آب آشاميدني چه
ميگویند؟ روزانه چقدر آب استفاده ميشود؟ آیا منابع مختلف آب برای
آشاميدن ،پخت و پز ،استحمام ،آب دادن حيوانات ،آبياری و دیگر
نيازمندی ها استفاده ميشود؟ آیا آب کافي برای رفع تمام این
نيازمندی ها وجود دارد؟ یا یک منبع یا ذخيره آب در واقعات عاجل
وجود دارد؟
از جاهاي كه مردم آب تهيه ميكنند ديدن بعمل آوريد
انواع مختلف منابع آب ميتوانند مشكالت مختلف و راه حل های مختلف داشته باشد .از
چشمه ها ،چاه ها ،منابع آب سطحي (دریاها ،جهيل ها و حوض ها) و ساحات تجمع آب باران
دیدن کنيد .در هر منبع آب ،یک بحث را در مورد اینكه چگونه این آب استفاده ميشود و آیا کسي
به این آب مشكوک است که آلوده باشد ،آغاز کنيد.
يك نقشه از منابع آب محلي و منابع آلودگي بسازيد
نقشۀ شما ميتواند نشان دهد که منابع آب در کجا به خانه های مردم و منابع آلودگي ارتباط
دارد .از رنگ های مختلف برای نشان دادن منابع آب محفوظ و منابع آلوده استفاده کنيد.
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آيا آب شما محفوظ است؟
کار مشكلي است که بدانيم آب محفوظ است یا خير .بعضي چيز ها ایكه سبب مشكالت صحي ميگردند به آساني ميشود با دیدن،
بوئيدن یا چشيدن آب متوجه آن شد اما بعضي دیگر تنها توسط آزمایش پيدا شده ميتواند .دانستن آنچه که سبب غير محفوظ شدن آب
ميگردد و برداشتن گام هائي جهت محافظت آب از آلودگي ،در پيشگيری تعداد زیادی از مشكالت صحي کمک ميكند (مراجعه به فصل
.)5

آب شفاف شاید آب پاک نباشد

اين فعاليت نشان ميدهد كگ چگونگ چيزهاي مضر در داخل آب بوده ميتواند حتي اگر ديده ،بوئيده و يا چشيده نشود.
وقت 25 :الي  34دقيقگ
مواد 4 :بوتل شفاف ،گل ،نمك ،شكر ،آب كلورين دار
1
قبل از فعاليت 4 ،بوتل شفاف را همراه آب جوش داده شده ،همراه آب پاک شده توسط كلورين و يا مواد ديگري كگ آب را پاک
ميسازد ،پر نماييد .در يك بوتل يك قاشق چايخوري گل ،بگ ديگر يك قاشق چايخوري شكر ،بگ سومي يك قاشق چايخوري نمك
عالوه كنيد .بگ بوتل چهارمي هيچ چيز عالوه نكنيد .اين بوتل ها را نزد گروپ ها بياوريد.
2
از اعضاي گروه بخواهيد كگ آب داخل بوتل ها را بوي كنند .بعداً از آنها بخواهيد كگ از آب هر بوتل بنوشند .بگ احتمال قوي
 1هيچكس از آب گل آلود نخواهد نوشيد اما از آب بوتل هاي ديگر خواهند نوشيد.
3
2
1
4
3
2
1

بعد از اينكگ چند نفر آب نوشيدند از آنها سوال نماييد كگ چرا از آب گل آلود ننوشيدند .بعداً بپرسيد كگ آب هر بوتل چگ مزه ميداد
و فكر ميكنند كگ چي در داخل آب وجود داشت .آيا كسي آب بوتلي راكگ چيزي در آن عالوه نشده بود نوشيده است؟ بپرسيد كگ
چگونگ دانستند كگ اين فقط آب است و داراي چيز ديگر كگ ديده ،چشيده و بوييده شود ،نيست.
يك بحث در مورد چيز ها ايكگ ممكن در آب باشد و آب را غير محفوظ براي نوشيدن بسازد،
آغاز كنيد .اينها ميتوانند شامل ميكروب هاي كگ سبب اسهال ،كرم هاي خون ()Blood flukes
كگ سبب شيستوزوميازس ميشود ،حشره كش ها و يا ديگر مواد كيمياوي باشد .آيا داليلي وجود
دارد تا باور كنيد اين چيز ها در آب تان ممكن وجود داشتگ باشد؟ آيا طريقگ هاي ديگري در
پهلوي ديدن ،بوييدن و چشيدن وجود دارد كگ بدانيم آب محفوظ و يا غير محفوظ است؟
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آزمايش براي محفوظ بودن آب
آزمايش كيفيت آب اغلباً با استفاده از نمونۀ آب در داخل البراتوار صورت ميگيرد .اين آزمايش ها نوی و مقدار آلودگي را نشان ميدهد و
اكثراً براي پيدا نمودن آلودگي كيمياوي ضرورت ميباشد .اما اين كار ميتواند هزينگ بردارد .گرچگ مفيد است ،اما آزمايش كيفيت آب اكثراً
نسبت بگ بلند بردن آگاهي جامعگ در مورد مسائل مربوط بگ آب و محافظت محتاطانگ
منابع آب كمتر مهم است (مراجعگ بگ صفحگ (.75
بعضي كيت هاي تست آب ميتواند در منطقگ براي آزمايش نمودن آب بخاطر
ميكروب ها استفاده شود .بطور مثال "H2S test" ،ارزان است ( 5آزمايش بگ
قيمت يك دالر) و نتايج را فوراً ميدهد .اما اين آزمايش اشتباهاً موجودات حيگ بدون
ضرر را بعوض ميكروب ها گذارش ميدهد و مواد كيمياوي و تخم هاي پرازيت ها را
در آب نشان نميدهد.

آزمايش كيفيت آب تنها اگر آب آلوده باشد در زمان و
مكاني كه آب نمونه گرفته شده است نشان ميدهد.

سيستم آبرساني خود را انكشاف دهيد
قبل از کوشش به ایجاد آبرساني جدید ،آسانتر خواهد بود که منابع
آب موجوده را طوری عيار بسازید تا آب بيشتر و پاکتر فراهم کند.
زمانيكه برنامۀ انكشاف آبرساني را ميسازید ،با ساختن لست منابع محلي
شروع نمایيد .منابع شامل؛ منابع آب ،مواد ساختماني و از همه مهمتر
مردم ميباشند .کساني را که مهارت :ساختن چاه ها ،مخزن آب ،نلدواني
را داشته باشند و یا کسانيكه ميتوانند فعاليت های گروهي را تسهيل
بخشيده و گروه های کاری را تنظيم نموده ميتوانند و افراد مسني که
ميتوانند بياد بياورند که آب در سالهای گذشته چگونه تهيه ميشد ،شامل
سازید.

راه حل ها را مشخص سازيد
آنچه که جامعۀ تان انجام ميدهد تا آبرساني را انكشاف دهد ،ميتواند مربوط به مشكالتي باشد که از همه عاجل تر اند و یا اینكه کدام
مشكالت آسانتر است که اولتر حل شده ميتوانند .مهم است تا یک پالني ساخته شود که اسباب ریشه ای مشكالت را مطرح ساخته و
نيازمندی هر فرد را در جامعه مرفوع سازد.
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تصميم بگيرید که کدام منبع آب برای چه استفاده شود ،مخصوصاً اگر مقدار کم آب موجود باشد یا تهيۀ آن مشكل باشد .ساختن
مخزن های آب باران ،ذخيره آب و سيستم نلدواني ميتواند در نزدیک ساختن آب به جامعه کند (مراجعه به صفحات  82الي  .)12اگر این
کار ممكن نبود ،جامعه هنوز هم کوشش نموده ميتواند تا موجودیت آب محفوظ را برای هر فرد تضمين کند ،از طریق:
 مشاركت درجمع آوری آب
 نشان دادن نحوۀ نگهداری آب محفوظ دور از ميكروب ها برای هر فرد (مراجعه به صفحات  12الي )11
اگر سيستم آب قبالً موجود باشد ،جامعه ميتواند:
 روش جمع آوری آب را بهبود بخشد
 نل ها و پمپ ها را ترميم نماید
 سرچشمۀ منبع آب را محفوظ سازید
 راه های جدیدی برای حفاظت و نگهداری آب پيدا نماید
اگر امكان ملوث شدن آب توسط مواد کيمياوی سمي موجود باشد ،از یک منبع دیگر آب تا زمانيكه کيفيت آب مورد آزمایش قرار
ميگيرد ،استفاده شود .اگر آزمایش نشان داد که آب آلوده است ،استفاده از آب منبع دیگر را ادامه داده و در جهت پاک ساختن عامل ملوثيت
کار نمایيد .کوشش کنيد تا با درخواست از فابریكات صنعتي جهت از بين بردن زباله های شان بصورت محفوظ و استفاده از روش های
توليد پاک ،آب تانرا از آلودگي پيشگيری نمایيد و از دهقان ها بخواهيد تا مواد ضد آفات زراعتي و کود های کيمياوی را کمتر استفاده
نمایند.

كاركنان صحي و همكاران حفاظت آب ،ميتوانند جامعه را كمك نمايند تا تامين آب را بهبود بخشند.
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زن ها در پالنگذاري مهم اند
زنها ميتوانند نيازمندی های مختلف نسبت به مرد ها به آب داشته باشند .اکثراً این زنان هستند که آب را تهيه و برای استفادۀ خانواده
آنرا پاک ميسازند .اما این اغلباً مرد ها هستند که مسئوليت ساختن و حفظ سيستم آبرساني را به عهده دارند .بخاطر این تفاوت در کار زنها و
مرد ها ،استفاده از فعاليت های پالنگذاری که زنها را دخيل ميسازد ،کمک کننده است.

دو دايره
این فعاليت زنها را کمک ميكند که در مورد نيازمندی شان به آب و موانع ایكه بدان مواجه ميشوند ،فكر کنند.
وقت 45 :دقيقه الي  2ساعت
مواد :کاغذ رسامي بزرگ ،قلم های رسامي
1

زن ها را به گروه هایي تقسيم کنيد که بيشتر از ده نفر در آن نباشد .به هر گروه کاغذ و قلم رسامي بدهيد.

2
1

هر گروه روی کاغذ دو دایره ،یک دایره بزرگ و یک دایره کوچک در داخل آن رسم نماید.

3
1

در داخل دایرۀ بزرگ هر نفر لست مشكالت آب ،حفظ الصحه و صحت را که تمام جامعه را متأثر ميسازد ،رسم کند .در داخل
دایرۀ کوچک لست مشكالتي که زنها را مخصوصاً متأثر ميسازد رسم کند.

4
1

بعداً گروه ها را دور هم جمع کنيد و بحث نمایيد که :چگونه این مشكالت داخل دایرۀ بزرگ و کوچک از هم متفاوت اند؟ چگونه
این مشكالت با هم مشابه اند؟ چه راه حل هائي ميتواند برای هر دو دریافت شود؟ چگونه ميتوانيم مطمئن شویم که به مشكالت زنها
به حد کافي توجه ميشود؟
این فعاليت همراه مرد ها و زن ها یكجا صورت گيرد .اگر مرد ها اشتراک نمودند ،یک گروه تنها از مرد ها تشكيل شود و از هر
گروه بخواهيد که دو دایره کوچک به عوض یک دایره در داخل دایره بزرگ رسم کنند .یكي از این دایره های کوچک شامل مشكالتي
باشد که زنها را متأثر ساخته و دایرۀ دیگر شامل مشكالت باشد
که مرد ها را متأثر ميسازد .زمانيكه گروه ها یكجا شدند،
از مردها بخواهيد فكر کنند که چطور ميتوانند اوضاعي را
که روی زن ها تاثير ميگذارد ،بهبود بخشند .این ممكن
شامل ساختن بيت الخالء در نزدیک خانه ها ،خواستن از
مردها جهت تهيۀ آب  ،سپری نمودن وقت بيشتر با اطفال
و غيره ميباشد .راحت خواهد بود که از زنها بخواهيد تا
مسائل شانرا قبل از اینكه مرد ها به مسائل شان بپردازند،
به صورت خصوصي بحث کنند ،بخصوص در مناطقي که
زنها و مرد ها نظریات متفاوت دارند.
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موانع انكشاف آبرساني
ممكن دالیل زیادی وجود داشته باشد که چرا یک جامعه آب محفوظ ندارد .مشكالت ميتواند عدم موجودیت پول ،ندانستن نحوۀ
ساختن سيستم آبرساني ،عدم حمایت دولت و یا عدم اشتراک افراد جامعه باشد .جهت داشتن آبرساني محفوظ و دوامدار ،موانع باید یكي
پس از دیگری تشخيص و برطرف گردند .مردم بيشتر عالقمند اند تا سيستم آب شانرا انكشاف داده و حفظ نمایند زمانيكه منتج شود به:
 بهبود سریع وضعيت ،مانند آب فراوان ،دسترسي آسانتر یا امراض کمتر.
 قيمت کمتر.
 تغييرات اندک در فعاليت های روزمره.
 بهبود در محيط زیست منطقه مانند گل کمتر ،پشه های کمتر و یا آب بيشتر برای باغچه های خانگي.

يك پروژۀ پاياي آب بايد موانع فزيكي و اجتماعي را برطرف نموده و به تمام افراد جامعه مساويانه كمك كند.
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راه حل را در خود جامعه جستجو كنيد
در تاريخ ،هر جامعگ راه ها ايرا براي پيدا نمودن ،انتقال و محافظت آب ايجاد كرده است .انسانها از ميلگ هاي مخصوص براي پيدا
كردن آب استفاده كرده ،وسايلي را براي برداشتن و انتقال آب اخترای نمودند ،ساختمان هاي مختلفي را براي گرفتن آب باران ساختگ و
درخت ها را جهت محافظت منابع آب و محل تقسيم آب غرس نموده اند .همچنان آنها توافقنامگ ها ايرا ساختگ اند تا جوامع ايكگ در
همسايگي قرار دارند براي سهيم شدن در آب كمك نمايد .محافظت از آب و پيشگيري از كشمكش ها بر سر آب در حفظ منابع آب براي
نسل هاي آينده كمك ميكند حتي ما راه هاي جديدي براي جمع نمودن آب و پاک ساختن آن مي آموزيم تا مطمئن شويم كگ هم
محفوظ ،و هم فراوان است.

مردم قريه به كارمندان انكشاف درس ميدهند
يك گروهي از كارمندان انكشافي بگ يك قريگ واقع در يك كوه در كلمبيا مي آيند تا بگ مردم قريگ كمك نمايند تا با اسهال از
طريق محافظت از منابع آب شان مبارزه كنند .زمانيكگ آنها چشمگ مردم قريگ را ديدن كردند ،فهميدند كگ عبور رمگ و فرسايش زمين
باعث از بين رفتن چشمگ ميشود .كارمندان انكشافي دو راه حل را پيشنهاد كردند :جهت محافظت اطراف چشمگ را سيم خاردار بگيريد،
يا رمگ را جاي ديگر بچرانيد.
مردم قريگ اين نظريات را نپسنديدند .آنها پيش بيني نمودند كگ سيم هاي خاردار بزودي دزديده خواهد شد و آنها زمين كافي و پول
كافي ندارند كگ چراگاه بگ رمگ هاي شان بسازند .بناءً براي اين مشكل آنها يك راه حلي را مطرح نمودند كگ كار آمد باشد .آنها يك
روز حشر را تنظيم نمودند كگ در آن روز تمام افراد قريگ براي
كشت نباتات خاردار در مسير چشمگ و اطراف سرچشمگ بيرون شوند.
اين كار سبب شد كگ رمگ ها از قسمت هاي پاييني مسير
جوي آب بنوشند و مشكل قريگ حل گرديد.
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منابع آب را محافظت كنيد
آب هم بصورت سطحي (مانند درياها ،نهرها ،جهيل ها ،و حوض ها) و زير زميني ( آبيكگ در زير زمين جمع ميشود و از چشمگ ها و چاه
ها بيرون ميآيد) وجود دارد .چون آب سطحي اغلباً آلوده ميشود ،لذا بهتر است تا زمانيكگ پاک ساختگ نشده براي نوشيدن استفاده نشود
(مراجعگ بگ صفحات  12الي  .)11آب زير زميني اكثراً از ميكروب ها عاري ميباشد چون زمانيكگ از بين ريگ و خاک نفوذ ميكند ،فلتر
ميگردد .هرچند كگ آب زيرزميني ميتواند توسط منرال هاي طبيعي مانند فلورايد و ارسنيك از طريق تراوش فاضالب ،چاه هاي سپتيك يا
بيت الخالء ها ،پمپ نمودن زبالگ يا مواد كيمياوي سمي صنعتي و زراعتي (مراجعگ بگ صفحگ  )22نيز آلوده شود.

زمانيكگ زمين و آبراه ها بخوبي مواظبت نشود ،مقدار آب زيرزميني هم بصورت خطرناک ميتواند كاهش يابد .در مناطقي كگ از درخت
ها و سبزيجات خالي گرديده اند ،باران كگ يك موقعي جذب زمين ميشد و بصورت آب زيرزميني ذخيره ميگرديد ،بگ دريا ها و ابحار سرازير
شود.
بهترين راه ها براي محافظت آب هاي زيرزميني و سطحي عبارتست از:
 استفاده از روش زراعت پایا (مراجعه به فصل .)25
 ساختن و استفادۀ از بيت الخالء های محفوظ (مراجعه به فصل .)7
 محافظت از مناطقي که آب در آنجا جمع ميگردد بنام برکه و یا آب گير (مراجعه به فصل )1
هر قدر كگ مردم در اطراف منبع آب مستقر ميشوند و از آب استفاده مينمايند ،محافظت از آب مشكل تر ميگردد .در عوض با افزايش
فعاليت صنعتي ،در استفاده آب ممكن افراط شود و بيشتر آلوده گردد و مردم بيشتر نيازمند ممكن نتوانند مشكل را پيشگيري كنند .اين
مشكالت ميتواند زماني حل گردد كگ جامعگ را براي تامين آب سازماندهي نموده ،روي دولت ها فشار وارد كرده و قوانين تنظيمي را روي
فابريكات صنعتي تطبيق نمايند.
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چاه هاي محفوظ
انوای چاه هاي آب براي كشيدن آب زيرزميني وجود دارد .ساده ترين آن چاه ها ايست كگ توسط دست حفر شده است .پرخرج ترين
نوی چاه بنام چاه لولگ اي ياد ميشود كگ در آن يك نل باريك بگ عمق چاه داخل گرديده با يك پمپ سرچاه براي كشيدن آب وصل ميباشد.
يك چاه زماني مفيد است كگ مردم بتوانند از آن آب بكشند .بهترين چاه براي هر جامعگ ارتباط بگ عمق آب زيرزميني و ابزار در
دسترس براي حفر ،برمگ كردن و ساختن يك چاه دارد .در بسياري از واقعات ،چاه هاي كم عمق در مناطقي كگ مردم با سطل آب ميكشند
ممكن بهتر از چاه هاي عميق كگ ضرورت بگ پمپ دارد باشد .چندين چاه كم عمق بهتر از يك چاه عميق است ،زيرا اگر يك چاه خشك
شود چاه هاي ديگر هنوز آب ميتواند فراهم كند.

زمانيكه مردم در لبه چاه ها ايستاده ميشوند و يا از سطل هاي ناپاك استفاده مينمايند ،آب چاه
ميتواند غير محفوظ شود.
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قدمه ها براي داشتن چاه ها و مجرا هاي آب محفوظ تر
قبل از حفر يك چاه تعيين اين كگ آيا چگ نوی چاهي نيازمندي هاي هر شخص را بر آورده ميكند ،ضروريست.
چاه هاي آب غير محفوظ ميگردند اگر:
 بسيار نزديك بگ چاهاي بيت الخالء ،فاضالب ،محل جمع آوري آشغال ها ،طويلگ حيوانات حفر گردد .حد اقل  34متر فاصلگ بين
شان وجود داشتگ باشد.
 نزديك فعاليت هاي صنعتي مانند استخراج معادن يا چاه نفت ،كشتزار هاي كگ در آنجا مواد ضد آفات كيمياوي يا كود كيمياوي
استفاده ميشود و در محل تجمع زبالگ ها حفر شود.
 جائي كگ آب زائده يا آب هاي سطحي ميتوانند بگ داخل چاه ها سرازير شوند ،حفر شود.
چاه هاي كگ با دست حفر شده ،ميتوانند آب خوب و محفوظ را تهيگ نمايند .اما اين آب ميتواند بزودي خشك يا آلوده گردد .در جريان
فصل هاي باراني ،آب هاي جاري سطحي ميتواند بداخل چاه ها نفوذ نموده كگ با خود ميكروب ها و ديگر مواد آلوده كننده را بداخل چاه
انتقال دهد .افراد و حيوانات كگ از اين آب استفاده مينمايند ،ميكروب ها را توسط پاهايشان بداخل چاه انتقال داده ميتوانند .سطل ها و
ريسمان ها كگ در سر چاه و يا اطراف آن گذاشتگ ميشود نيز ميتواند ميكروب ها را جمع كند و بگ آساني آب داخل چاه را با داخل شدن بگ
چاه آلوده كنند.
ابتكارات ساده ميتواند از آلودگي جلوگيري كند .بطور مثال ،مطمئن سازيد كگ تنها سطل ها و ريسمان هاي پاک داخل چاه ميشود.
اطراف سر چاه و قسمت فوقاني چاه را از خشت پختگ و يا كانكريت ،ناي يا چك سمنتي بسازيد تا آب محفوظ تر گردد .پختگ كاري داخل
چاه نيز كمك ميكند كگ كمتر خشك شود يا فرو بريزد و اجازه ميدهد عميق ساختگ شود تا آب بيشتري را در خود نگهدارد (براي معلومات
بيشتر در مورد بعضي از روش هاي بهتر ساختن چاه ها بگ تصاوير بعدي مراجعگ كنيد).
قبل از برمگ نمودن چاه هاي جديد و يا با انجام كارهاي پر هزينگ در سيستم هاي آب ،ابتكارات كوچك ذيل را براي محفوظ ساختن
منابع آب تان در نظر گيريد.
ابتكارات در مجرا هاي باز آب

سطح آب پايين

پله هاي سن ي بداخل مجراي آب
بسازيد تا كه شخص بتواند بدون اينكه
تر شود ،از يك پله باالتر آب بردارد.
هميشه از آخرين پله خشك استفاده
كنيد .هرگز بداخل آب قدم ن ذاريد.

سطح آب بلند
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اصالحات در چاه هاي ابتدايي و دهانه هاي چاه

 .2چاه اصالح نشده

 .3دهانۀ چاه توسط بيرل و سرپوش بستگ شده
است.

 .5يك چقري محافظت شده با ساختمان اطراف چاه براي دور
شدن آن اضافي و عدم تجمع آب.

 .2دهانۀ چاه بلند ساختگ شده تا از جريان آب محافظت گردد.

 .4قسمت بااليي توسط خشت و سرپوش محفوظ شده
و يك ساختمان كوچك براي دور رفتن آب اضافي در
اطراف آن ساختگ شده.

 .2يك چقري محافظت شده با ساختمان اطراف چاه براي دور
شدن آن اضافي و غرس نهال ها در اطراف چقري.

نكته مهم :هرگز بصورت مستقيم از يك حفره آب ننوشيد .فلتر نمودن از طريق يك تكگ و گذاشتن آب براي تگ نشين شدن قبل از
نوشيدن ،بعضي از ميكروب ها را برطرف ميكند .روش هاي پاک نمودن آب در صفحات  12الي  11توضيح داده شده است.
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چاه آب خانواده را محافظت كنيد
بسياری از جوامع چاه های لوله ای ( )tube wellsیا چاه های برمه ای با پمپ دارند که توسط دولت یا نمایندگي های مؤسسات
بين المللي ساخته شده است .این چاه های عميق و سربسته آب را از آلوده شدن توسط انسانها و حيوانات محافظت ميكند .اما سالها بعد از
اینكه برمه شد ،اکثریت این چاه ها دیگر قابل استفاده نيست زیرا که پمپ ميشكند ،یا وسایل اضافي پمپ در دسترس نميباشد ،یا کسانيكه
ميدانند آنرا چگونه ترميم کنند رفته اند .این حالت منتج به عدم آبرساني آب پاک بصورت منظم ميشود .مردم باید فاصله های دوری را طي
نمایند یا که از آب های سطحي آلوده برای مرفوع ساختن نيازمندی های شان استفاده کنند .در بعضي قسمت های افریقا جای چاه های
حفاظ دار خانواده را چاه های پيپ دار ميگيرد.
یک چاه محافظه شده عبارت از یک حفره کنده شده توسط دست با پخته کاری داخل چاه ،پوشش کانكریتي ،یک چرخ چاه برای
کشيدن آب و یک ساختمان ساده اطراف چاه برای دور رفتن آب اضافي و جلوگيری از داخل شدن آن به چاه است .هر یک این چيز ها از
چاه محافظت ميكند .در موجودیت همۀ این ها و کشيدن محتاطانه آب ،چاه
خانواده ميتواند بسيار محفوظ باشد.
جائيكه چاه بايد حفر شود
زمانيكه یک چاه را حفر ميكنيد ،بهترین عالمت برای موجودیت آب
عبارت از موجودیت چاه های دیگر در نزدیكي و اطراف آن ميباشد .اما اگر چاه
های دیگر عميق و برمه ای باشد ،آب زیر زميني ممكن بسيار عميق باشد و
نتواند که با دست حفر شود .عالمت خوب دیگر موجودیت نباتات در جریان
سال است که برای حيات شان آب فراوان ضرورت دارند .ساحات پایين احتمال
بيشتر دارد که آب داشته باشد نسبت به ساحات بلند .اما درصورت حفر یک
چاه در منطقه ایكه در سطح پایين قرار دارد ،ضرورت خواهد بود که از جریان
آب باران محافظت شود.
آستر چاه ()The well lining
در زمين سخت ستر نمودن چاه ضروری بنظر نميرسد .اما عاقالنه خواهد بود که حد اقل یک تا دو متر پایين تر از سطح زمين برای
پيشگيری از فروریختن چاه ستر شود .اگر بقيه قسمت های چاه ستر شود ،منبع آب را بيشتر قابل اطمينان ميسازد .اما مشكل خواهد بود که
بعداً چاه عميق تر حفر شود .چاه ميتواند توسط سنگ یا تخته سنگ ،خشت پخته و یا کانكریت ستر شود.

ا الي دو متر از قسمت فوقاني

چاه كامالً

چاه استر شده

استر شده
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طريقۀ ساختن يك سرچاهي براي چاه

زمانيكگ يك چاه پختگ كاري شد ،قدم بعدي ساختن يك سرچاهي كانكريتي است .اين سرچاهي در
پيشگيري از ريختن آب اضافي و افتادن اشياء بداخل چاه كمك ميكند .همچنان سرچاهي چاه را براي
اطفال محفوظ تر ميسازد و هم يك جاي پاک براي گذاشتن سطل در هنگام گرفتن آب فراهم ميسازد.
1

سرچاهي بايد اندازۀ قسمت فوقاني پختگ كاري داخل چاه باشد .يك جاي هموار را براي ريختن كانكريت
سرچاهي پاک نموده و يك دايرۀ را بگ اندازه سرچاهي ترسيم كنيد .يك حلقگ خشت را در اطراف دايرۀ
ترسيم شده قرار دهيد .اين حلقگ قالب سرچاهي ميباشد.

2

يك سوراخ را جهت داخل و خارج شدن سطل بداخل چاه و يا قرار دادن پمپ در سرچاهي ايجاد
كنيد .اندازۀ سوراخ سرچاهي مربوط بگ نوی سطل و يا واترپمپ مورد استفاده ميباشد اما عموماً سوراخ
بايد بگ اندازۀ يك سطل ده ليتره بزرگ باشد .يك قطي حلبي كگ بگ اندازه كافي بزرگ باشد و سطل
را اجازۀ عبور دهد نيز ميتواند در ايجاد سوراخ استفاده شود.

3

سيم هاي تقويتي ( )3mmرا در داخل قالب سرچاهي بصورت جالي بگ فاصلگ هاي 10cm
قرار دهيد.

4
2
1

جالي سيم هاي تقويتي را از قالب كشيده و كانكريت را تهيگ كنيد .براي تهيگ كانكريت سگ قسمت ريگ
درشت  ،دو قسمت ريگ ميده (نرم) شستگ شده دريايي و يك قسمت سمنت استفاده كنيد .اگر ريگ
درشت در دسترس نبود از چهار قسمت ريگ ميده شستگ شده دريايي و يك قسمت سمنت استفاده كنيد.
كانكريت را تا نيمگ داخل قالب بريزيد .جالي سيمي را داخل كانكريت مرطوب جابجا كنيد .بعداً مقدار
باقيمانده كانكريت را داخل قالب ريخت نموده و توسط يك چوب سطح آنرا هموار كنيد.

يك قالب براي قسممت
سرچاه بسازيد

براي سوراخ ،سيم هاي تقويتي در
در قالب را جابجا كنيد

سرچاهي را ريخت نموده و حلقه

3
4
2
1

6
3
4
2
1

سرچاهي را بمدت يك ساعت بگذاريد كگ سخت شود .قالب قطي حلبي را خارج نموده و سوراخ
مركزي را توسط ريگ نرم مرطوب پر نماييد .قالب را دوباره روي ريگ هاي نرم گذاشتگ
و اطراف آنرا خشت بچينيد .بين خشت ها و قالب  75mmفاصلگ بگذاريد .اين فاصلگ
بين خشت ها و قالب را كانكريت ريخت كنيد و براي يك ساعت بگذاريد تا سخت شود.
بعد از يك ساعت خشت ها و قالب حلبي را دور نماييد و حلقگ محافظتي را شكل دهيد.
براي محافظت بيشتر از چاه روي حلقگ محافظتي يك سرپوش حلبي كگ بصورت كامل
روي آن قرار بگيرد بسازيد.

محافظتي را تشكيل دهيد.

حلقه محافظتي را شكل بدهيد.

سرچاهي را بگذاريد كگ در طي شب سخت شود و براي پنج روز آنرا مرطوب نگهداريد تا اينكگ خوب سخت شود .پيش از اينكگ
سرچاهي را روي چاه بگذاريم ،مقاومتش را تست كنيد .بعد از اينكگ براي  7روز يا بيشتر گذاشتيد
كگ سخت شود ،چهار قطعگ چوب را كگ داراي ارتفای  2الي  2انچ باشد در چهار گوشگ سرچاهي
قرار دهيد تا كگ از زمين بلند تر قرار بگيرد .بعداً روي سرچاهي جست و خيز كنيد .يك سرچاهي
خوب حتي با جست و خيز چندين نفر هم نخواهد شكست .بعداً روي حلقۀ فوقاني چاه يك مقدار
ريگ و سمنت تهيگ شده را هموار نموده و سرچاهي را با احتياط روي آن قرار دهيد.
سرچاهي را بجايش قرار دهيد.
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چرخ چاه ،سطل و زنجير
چرخ چاه عبارت از يك ميلگ مناسب با يك دستگ كگ باال كشيدن سطل را آسان ميسازد و جايي را براي پيچيده شدن زنجير و يا
ريسمان فراهم ميسازد ،ميباشد .اگر بعداً بگ چاه پمپ جابجا شود ،چرخ چاه ميتواند بگ آساني برداشتگ شود .يك سطل را در نهايت زنجير و يا
ريسمان بستگ نماييد .زنجير بهتر است زيرا كگ ميكروب هاي كمتري ميتواند روي آن رشد نمايد .اما گرانقيمت است .ريسمان ارزانتر بوده و
اگر تخريب شود بزودي ميتوان تبديل نمود.

پایه های چلرخ چلاه را در بلين کانكریلت در
دوطرف چاه قرار بدهيد.

در قسمت فوقاني پایه پيچ نصب کنيد تا در
هنگام چرخيدن چرخ چاه ،از بيجا شدن آن
جلوگيری کند.
یک شياری را در پایله بلرای
گذاشتن چرخ چاه ایجاد کنيد.

اين ديزاين پايه هاي چوبي را براي چرخ چاه نشان ميدهد كه بزمين نصب ميشود .پايه ها
ميتواند از خشت نيز ساخته شود.

ساختمام آبرو اطراف چاه براي دور شدن آب اضافي
ساختمان آبرو ،آب اضافي را از اطراف ساحۀ چاه بگ بيرون هدايت ميكند .اين عمل از گل آلود شدن اطراف چاه و تكثر ميكروب ها و
حشرات جلو گيري ميكند .ميكروب ها ميتوانند در داخل درز ها رشد كنند ،لذا مهم است كگ ساختمان آبرو بصورت بسيار خوب ساختگ شود.
زنجير یا ریسمان بدور
چرخ چاه پيچانده باشد.
سرچاهي

چرخ چاه

سطل به دسته آویزان
شود تا پاک بماند.
قطر ساختمان آبرو اطراف
چاه دو متر
به ضخامت  75mmو لبه هاي خارجي به ارتفاع  150mmكانكريت ريخت كنيد .تمام قسمت
هاي ساختمام آبرو يا پلت فورم را با سيم  3mmجهت پيش يري از شكستن تقويت نماييد.
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حفظ و مراقبت چاه
در صورتيكگ سطل ها  ،ريسمان و يا زنجير كثيف و آلوده بداخل چاه فرو برده شود ،آب چاه بگ آساني ملوث ميشود .براي اينكگ آب
چاه را پاک نگهداريد ،يك سطل را بگ ريسمان بستگ نماييد و براي پر نمودن ظرف هاي ديگر از آن استفاده كنيد .شستن دستها قبل از
كشيدن آب و ساختن يك حصار براي دور نگهداشتن حيوانات از چاه نيز در پيشگيري از آلودگي كمك ميكند.
شما نيز ميتوانيد آب چاه را محافظت كنيد در صورتيكگ:







سر چاهي هميشگ سرجايش قرار داشتگ باشد.
اطراف چاه و كانال آبرو هميشگ پاک باشد.
دستگ چرخ چاه چرب شود تا استفاده از آن آسان شود.
اطفال را اجازه ندهيد تا با چاه و يا واترپمپ بازي كنند.
محل را حصار نماييد تا مواشي دور نگهداشتگ شوند.
يك نفر را براي محافظت از چاه بگماريد.

آب ريخته شده از چاه ها و شيردهن نل را تخليه كنيد
هر وقت كگ مردم آب ميگيرند ،يك مقدار آب بزمين ميريزد .زمانيكگ آب در داخل يك گودال
جمع شد ،محلي براي تكثر پشگ هائي كگ مالريا و امراض ديگر را انتقال ميدهند ميگردد .ضرورت
است تا بصورت درست آب ريختگ شدۀ چاه ها ،نل ها ،مجرا هاي خروج آب از ذخيره ها و ديگر
ساحاتيكگ آب در آن جمع ميشود ،را هدايت نموده و تخليگ نماييد تا در زمين جذب گردد.
براي سود بردن از آب ريختگ شده ،در محل تخليۀ آب درخت غرس نموده و يا باغچگ تركاري
بسازيد .اگر نميتوانيد درخت غرس كنيد و يا باغچگ بسازيد ،يك چقري در زمين حفر نموده و توسط
ريگ نرم ،درشت و سنگ پر نماييد تا كگ آب در آن نفوذ نموده و جذب گردد .اين حفره را بنام چاه
جذب كننده ميگويند كگ از تكثر پشگ ها جلوگيري مينمايد.

نل آب عمومي بما
سنگ هاي بزرگ

سيستم تخليه

ريگ درشت
ريگ نرم (ميده)

چاه فاضالب جذب كننده
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پمپ نمودن آب از چاه ها
جهت كشيدن آب از چاه يك واترپمپ ضرورت است .پمپ ها انوای مختلف انرژي را استفاده مينمايند ،بشمول برق ،گاز ،انرژي آفتابي
يا نيروي انساني .اگر استفاده از يك پمپ مشكل باشد و يا هميشگ خراب باشد ،مردم شروی بگ تهيۀ آب از منابع غير محفوظ خواهند نمود.
چگونگ يك پمپ را انتخاب كنيم:
تمام پمپ ها يك چيز را بصورت مشترک دارند .اگر تخريب شوند ديگر آب وجود ندارد .براي اكثريت مردم بهترين پمپ آنست كگ آنها
بتوانند آنرا ساختگ ،استفاده كنند و توسط خود شان ترميم شود يا اينكگ توسط يك ميخانيك قابل اعتماد منطقگ ترميم شده بتواند .زمانيكگ
يك پمپ را انتخاب ميكنيد نكات ذيل را مد نظر بگيريد:
 آيا قابل استفاده براي زن و مرد خواهد بود و نيازمندي هاي هر دو را مرفوی خواهد كرد؟
 آيا زنها در انتخاب پمپ عمومي ذيدخل بودند؟
 كدام نوی منبع انرژي در دسترس است؟ اگر پمپ مواد سوخت قيمتي ضرورت داشتگ و يا برقي باشد كگ برق وجود نداشتگ باشد ،اين
مفيد هم نخواهد بود.
 آيا ترميم پمپ آسان ميباشد و قطعات اضافي آن موجود است؟ آيا بهتر است پمپي داشتگ باشيم كگ نسبتاً آسان بشكند اما بگ بسيار
آساني در منطقگ ترميم شود ،يا يك پمپ ايكگ بعد از سالها استفاده تخريب شود اما توسط افراد محلي بگ آساني ترميم شده نتواند؟
مفصل T

پمپ ريسماني :يك روش آسان و
ارزان كشيدن آب
پمپ ريسماني بگ اساس يك ديزاين
قديمي چيني استوار است .اين پمپ براي
كشيدن آب از چاه هاي بگ عمق الي  25متر
استفاده ميشود.
زمانيكگ يك شخص چرخ را دور بدهد،
آب كشيده شده و از لولگ بگ بيرون ميريزد.
ساختن اين پمپ بگ قيمت كمتر صورت
گرفتگ و ترميم آن آسان است .ريسمان
قسمتي است كگ احتمال بيشتر تخريب شدن
را دارد ،اما اگر بجاي اينكگ تعويض شود،
ترميم گردد ،پمپ هنوز كار ميدهد .مردم در
بسياري كشورها بگ پمپ ريسماني عادت
نموده اند تا نيازمندي هاي شانرا مرفوی
بسازند.

 1.5انچ يا 4cm

بايسكل

چرخ

يا يك چرخ با دسته

سطل

سطح زمين

پيپ  1.5انچ

سطح آب

يا 4cm

ريسمان
(كمي شل باشد)
ديسك هاي رابري
كه كامالً اندازه پيپ
است

تسمه رابري
(ريسمان را نگه ميدارد)

پيپ  1.5انچ
يا 4cm

پمپ ريسماني از قطعات بادوام به قيمت نازل ساخته ميشود
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چشمۀ خود را محافظت كنيد
چشمگ عبارت از جا ايست كگ آب بصورت طبيعي بگ سطح زمين ميآيد .چون آب چشمگ ها در بين سنگ ها و خاک فلتر ميشود و
بسرعت جريان دارد ،ميتوان آب آن را محفوظ دانست تا زمانيكگ در سطح آلوده نشده باشد .براي دانستن اينكگ چشمگ محفوظ است،
سرچشمگ را پيدا كنيد (جاييكگ آب از زمين بيرون ميشود) و سواالت ذيل را پرسان كنيد:
 آيا اين سرچشمۀ واقعي است ،يا يك جوي يا آب سطحي ديگري وجود دارد كگ باالتر از اين سرچشمگ بگ زير زمين رفتگ و از اينجا
خارج ميشود؟ اگر چنين باشد ،آنچگ كگ بشكل چشمگ بنظر ميرسد در حقيقت ميتواند آب سطحي باشد كگ بگ يك فاصلگ كوتاه بگ زير زمين
جريان پيدا ميكند .در اين حالت ميتواند كگ آلوده باشد يا در جريان فصل باراني جريان پيدا كند.
 آيا باالتر از سرچشمگ دهانگ هاي وسيع در بين سنگ ها وجود دارد؟ اگر چنين است ،آب را بعد از يك باران شديد بررسي كنيد .اگر
بسيار تيره و يا گل آلود بنظر ميرسيد ،احتمال آلوده شدن توسط آب جاري سطحي وجود دارد.
 آيا امكان آلوده شدن در نزديك و يا كمي باالتر از سرچشمگ وجود دارد؟ اين ميتواند شامل چراگاه براي مواشي ،چاه هاي بيت
الخالء ها ،مخزن هاي سپتيك ،استفاده از مواد ضد آفات زراعتي و كود و يا فعاليت هاي ديگر انساني باشد.
 آيا در عمق  25متري چشمگ خاک بسيار نرم (سست) يا ريگي است؟ اين ميتواند آب هاي جاري آلوده سطحي را اجازه بدهد تا
داخل آب هاي زيرزميني گردد.

ساحۀ اطراف چشمه را محافظت كنيد
محافظت از چشمگ ارزانتر از حفر چاه دستي و يا چاه برمگ اي است .يكبار كگ چشمگ محافظت گرديد ،نسبتاً آسان است كگ از چشمگ
براي جامعگ نلدواني نمود .براي محافظت ساحۀ اطراف چشمگ ،اطراف آنرا حصار نموده و يك آبرو را براي تخليگ آب ريختگ شدۀ سطحي و
فاضلگ حفر كنيد .اين كار خود حيوانات را دور از چشمگ نگگ ميدارد.
درخت هاي محلي را در نزديك چشمگ براي محافظت بيشتر آن غرس كنيد .درخت ها از فرسايش چشمگ پيشگيري نموده و يك
مكان دلپذير را براي كسانيكگ آب ميگيرند ايجاد ميكند.
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يك اطاقك براي چشمه جهت گرفتن آب بسازيد
اطاقك چشمگ عبارت از يك ظرفي است كگ از سنگ ،خشت و يا كانكريت ساختگ شده است كگ آب چشمگ را از آلودگي محافظت
ميكند .اطاقك چشمگ تجمع آب را در چشمگ آسان نموده و يا آب را بگ نل هاي خانگ هاي مردم و ذخيره ها هدايت ميكند .بهترين نوی
اطاقك چشمگ مربوط بگ موقعيت زمين و موادي است كگ در دسترس ميباشد.

بخش هاي يك اطاقك چشمه

نل جریان آب
اضافي با جالي
جهت جلوگيری
از حشرات

سرپوش قابل
برداشتن برای
دیدن و پاک
نمودن داخل
اطاقک

سطح آب

کانال تخليه جریان آب را از باالی اطاقک
به چشمه جلوگيری ميكند

ریگ نرم و درشت

جالي برای فلتر
نمودن ریگ و خاک
نل خروجي آب

آب از اينجا
جريان پيدا
ميكند

نل جهت پاك نمودن
اطاقك چشمه

اين يك نوع اطاقك چشمه را نشان ميدهد با مقطع يك تپه كه ديده شود داخل چه است.

نل ها و اطاقك هاي چشمه مكرراً ضرورت به پاك نمودن دارد
اطاقك هاي چشمگ ضرورت بگ چك نمودن دارد تا مطمئن شويد كگ چشمگ بگ تهيگ آب محفوظ ادامگ ميدهد .لجن ،برگ ها ،حيوانات
مرده و اشياي ديگر ميتواند در داخل نل ها و اطاقك چشمگ تجمع نمايد و باعث مسدود شدن نل ها و آلوده شدن آب گردد .يك جالي
سيمي را بگ نل ورودي اطاقك چشمگ نصب كنيد تا از داخل شدن اشياي غير محفوظ بداخل نل ها و اطاقك چشمگ جلوگيري كند .پاک
نمودن مداوم جالي جريان يكنواخت آب را يقيني خواهد ساخت.
.
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آب باران را جمع كنيد
جمع نمودن آب باران يكي از راه هاي بسيار آسان و مؤثر داشتن آب محفوظ است .آب باران براي نوشيدن محفوظ است بگ استثناي
مناطقي كگ آلودگي هوا وجود دارد .جمع نمودن آب باران يك راه حل خوب براي كمبود آب و محفوظ بودن آب است.
ذخيره هاي روي زمين ميتواند در جوار خانگ جابجا شود .بام خانگ آب باران را گرفتگ و بداخل مخزن رهنمايي ميكند .بام هاي آهن
پوش (آهن چادر) بهترين است .بام هاي گاهگلي ميتواند خاک و كثافات زيادي را جمع كند .بام هاي سربي ،asbestos ،يا قيري ،مواد
كيمياوي سمي را با خود دارد كگ آبرا براي نوشيدن غير محفوظ ميسازد .خود را مطمئن سازيد كگ ذخيره و بيرل ها ايكگ آب باران را در آن
جمع مينماييد پاک است و هرگز براي ذخيرۀ مواد كيمياوي سمي مانند تيل و يا حشره كش ها استفاده نشده است.

استفاده از بام با پوشش حلبي براي جمع آوري آب باران

آب ير هاي زميني ميتوانند آب جاري سطحي و آب باران را جمع كنند .براي ساختن يك آبگير ساده ،يك چقري را بروي زمين حفر
كنيد و فرش آنرا خوب پرس نموده يا توسط گل رس ،كاشي ،كانكريت و يا پالستيك آن را پالستر كنيد .اين ذخيره ميتواند براي دادن آب
بگ حيوانات و يا جمع نمودن آب براي حمام استفاده شود .اگر آبگير زميني براي آب آشاميدني استفاده شود ،بايد اطرافش حصار گردد تا از
دسترس حيوانات دور باشد .آب آبگير هاي زميني بايد قبل از نوشيدن پاک ساختگ شود (مراجعگ بگ صفحات  12الي .)11
آب جمع شده توسط بام يا آبگير هاي سطح زمين نيز ميتواند بگ مخزن هاي زير زميني جهت ذخيره انتقال شود .اين يك راه خوب
براي سرد و پوشيده نگهداشتن آب است .همچنان اين روش ميتواند ارزانتر از ساختن و يا خريد مخزن هاي رو زميني باشد.
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آب باران را براي آشاميدن محفوظ سازيد
آب باران بايد از آلودگي عاري نگگ داشتگ شود تا براي نوشيدن محفوظ باشد .براي اطمينان از اينكگ آب جمع شده محفوظ است:
 مخزن ،نل ورودي ،بام و ناودان را قبل از فصل باراني پاک نماييد.
 هرگز آب را در ظروف كگ براي تيل ،حشره كش ها و ديگر مواد سمي كيمياوي استفاده شده است ،جمع نكنيد.
 اولين باران ها را در هر سال اجازه دهيد كگ از مخزن ها خارج شود تا كگ آنها را پاک سازد.
 مخزن را بپوشانيد و يك فلتر يا جالي را در محل ورودي مخزن نصب كنيد تا از ورود حشرات ،برگ ها و كثافات جلوگيري كند .اين
كار نيز در پيشگيري از توليد مثل پشگ ها كمك ميكند.
 در صورت امكان از شيردهن آب بگيريد .اگر با سطل و يا ظروف ديگر از مخزن آب ميگرفتيد ،خود را متيقن سازيد كگ ظروف پاک
است.
 براي محفوظ بودن بيشتر ،در مخزن كلورين عالوه گردد (مراجعگ بگ صفحگ  )11و يا يك فلتر را بگ مخزن وصل كنيد (مراجعگ بگ
صفحگ .)12
 آب را شور و يا تكان ندهيد .بگ اين طريق هرچگ كثافت و ميكروب در داخل مخزن باشد در قاعده مخزن قرار ميگيرد.
 جارو كردن بام وقتاً فوقتاً نيز در پاک نگهداشتن آب جمع شده باران كمك ميكند.

جمع كردن آب باران در صحرا
يك روش جمع كردن آب باران در صحراي راجستان -هند اين است كگ آب در حوض هائي (بنام نادي  )Naadiدر قريگ ها ،جمع
ميشود .هر فرد قريگ ،حتي افراديكگ از اين محل عبور ميكنند ،ميتوانند از آب حوض استفاده كنند.
تمام افراد قريگ با هم كار ميكنند تا حوض را محافظت
نمايند .قوانين باستاني از قطع كردن درخت هاي اطراف
حوض يا در ساحگ ايكگ آب جمع شده بداخل حوض جريان
مينمود ممانعت ميكرد .حيوانات از حوض دور نگهداشتگ
ميشدند و بگ مردم اجازه داده نميشد كگ بداخل حوض دفع
ادرار يا مواد غايطگ كنند .ماه يك مرتبگ ،تمام مردم قريگ كار
ميكنند و ريگ و الي جمع شده در داخل حوض را پاک

ميكنند .بيل زدن و پاک كردن داخل حوض سبب ميشود كگ
حوض عميقتر و ميكروب هائي كگ در قاعده حوض تگ نشين
شده است دور ساختگ شود .بعد از بيل زدن مردم قريگ آب را
اجازه ميدهند تا داخل حوض شود .بدين صورت آب دوباره
صاف ميگردد .بدين طريقگ ها مردم قريگ دور هم جمع
ميشوند تا آب قريۀ شانرا محافظت كنند.
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انتقال آب را محفوظ سازيد
براي محفوظ و پاک نگهداشتن آب هنگام انتقال از منبع بگ محل مورد ضرورت انسان ها ،توجگ زيادي بايد صورت گيرد .انتقال آب
يكي از مشكل ترين كارهائيست كگ در هر جامعگ انجام مي پذيرد و اغلباً توسط زنها و دختر ها انجام ميشود .انتقال بار سنگيني از آب بروي
سر يا شانگ ميتواند سبب سردرد هاي مكرر ،درد شانگ ،صدمگ بگ ستون فقرات شده و ميتواند در خانم هاي حاملگ باعث از دست دادن طفل
از سبب فشار گردد.
پروژه هاي بهبود آب ميتواند اين بار سنگين را كاهش دهد .بعضي اوقات تغييرات اندک ميتواند انتقال آب را آسانتر سازد .با ساختن
سيستم آب ضرورت نيست كگ آب بگ فاصلگ زياد انتقال داده شود .همچنان منازل ميتواند در نزديكي منابع آب ساختگ شود .اگر مرد ها
اهميت اين كار را در زندگي خانواده بدانند و وظايف تهيگ و انتقال آب را تقسيم كنند ،صحت جامعگ بهبود خواهد يافت.

آب نل
مزاياي زيادي در سيستم آب نل وجود دارد .آب نل خطر آلوده شدن را كاهش داده و جاي كمتري را براي زندگي حلزون ها و پشگ
باقي ميگذارد .هرچند اگر يك سيستم آب نل ناقص ساختگ شود و بصورت غير محفوظ استفاده شود ،ميتواند نسبت بگ عدم موجوديت
سيستم ،آلوده شدن آب را شديدتر سازد .يك سيستم آب نل بايد بصورت دقيق با دانستن مقدار آب مورد ضرورت و موجوديت آب در
دسترس در زمان حال و مقدار آب مورد ضرورت آينده كگ نفوس جامعگ افزايش مييابد پالنگذاري شود.
آب از هر منبع ميتواند نلدواني شود ،اما چشمگ ها و مخزن ها
معمول تر است .كم هزينگ ترين منبع عبارت از منبع ايست كگ در
نقطۀ بلند تر از جامعگ قرار داشتگ باشد تا كگ قوۀ جاذبگ آب را بگ
سراشيبي انتقال دهد .بيشتر سيستم هاي نلدواني آب را بگ يك
مخزن ذخيره بزرگ مي آورد .آب مخزن ميتواند با كلورين پاک شود
و يا يك فلتر براي تصفيگ آب بگ مخزن نصب شود .بعداً آب از مخزن
بگ خانگ هاي مردم و يا بگ نل هاي عمومي در محيط نلدواني ميشود.
سيستم نلدواني آب ضرورت بگ حفظ و مراقبت منظم دارد .حفظ
معلومات مسير هاي نلدواني شده در پيشگيري از حادثات ،پيدا نمودن
و ترميم نل تخريب شده كمك ميكند .نل هاي آب ايكگ از آن آب
نشت ميكند (ليكاژ دارد) ميتواند مقدار زياد آب را ضايع ساختگ،
فاضالب و ديگر آلودگي ها را از خاک بداخل كشيده و يك محلي
براي تكثر پشگ و حلزون ها بسازد .اگر نل با بوجي ،كنف ،كتان يا
چرم ترميم شود ،ميكروب ها ميتوانند در اين ها رشد نموده و آب
داخل نل را آلوده سازند.
يك بخش مهم در سيستم آبرساني عبارت از گماشتن
يك نفر بحيث مسئول ترميم نل هاي تخريب شده است.
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زن ها و مرد ها در مورد آب صحبت ميكنند
زمانيكگ شوراي آب در يك قريگ كوچكي از
مكسيكو پالن نمود آب را از يك چشمۀ بزرگ بگ
قريگ نلدواني كند ،معلوم شد كگ پول آنها صرف
براي نصب يك نل مشترک براي هر دو خانگ
كفايت ميكند .در گردهمايي قريگ مرد هاي
شوراي آب اعالن نمودند كگ آب نل براي
آشاميدن و پخت و پز استفاده خواهد شد .آنها
گفتند كگ اين كار براي قريگ خوب است زيرا حاال
زنها تمام روز را براي آوردن آب از دريا و جوش
دادن آن جهت محفوظ ساختن آب براي نوشيدن،
سپري نخواهند كرد.
يك زن در گردهمايي ايستاد و پرسيد" ،در
مورد شستن لباس چي؟" يكي از مرد هاي شورا
گفت" :شما ميتوانيد شستن لباس را در دريا
مثليكگ قبالً انجام ميداديد ادامگ دهيد .زن دومي
ايستاد و پرسيد" ،در مورد شستن اطفال ما چي؟"
مرد مذكور گفت" ،شما ميتوانيد اطفال تانرا مثل
گذشتگ ها بگ دريا بشوييد .زن سومي ايستاد و
پرسيد" .در مورد باغچگ هاي خانگ هاي ما چي؟
ما براي سبزيكاري در منزل ضرورت بگ آب
داريم".
زنها احساس نمودند كگ صداي شان شنيده نشده است .آنها گفتند كگ يك زن هم در شوراي آب نيست ،لذا نيازمندي هاي زنها مرفوی
نخواهد گرديد .زنها تقاضا نمود ند كگ بگ ايشان اجازه داده شود تا در شوراي آب اشتراک كنند و در ساختن يك پالن جديد كمك نمايند.
بقيگ افراد جلسگ موافقت نمودند.
شوراي جديد آب يك پالن متفاوت را ساخت .بگ عوض يك نل براي دو خانگ ،آنها يك نل و يك تشت شستشو را براي هر شش خانگ
نصب خواهند نمود .با وجود آن كگ هنوز زنها براي تهيۀ آب خواهند رفت ،همچنان آنها قادر خواهند بود لباس هايشانرا بشويند ،اطفال شانرا
حمام دهند و جواري را مستقيم در داخل قريگ پاک كنند .نل براي آب آشاميدني و تشت ها جهت شستن هر چيز استفاده خواهد شد .اين
كمك خواهد كرد كگ تا از پاک ماندن آب آشاميدني مطمئن باشيم .و آنها از آب استفاده شده براي آب دادن باغچگ هاي شان استفاده
خواهند نمود.
اين پالن بين مرد ها مورد پسند قرار گرفت چون يك جاي را براي شستن ابزار شان در وقت برگشتن از مزرعگ هاي جواري فراهم
مينمود .بگ اين طريق ،مردم قريگ بسياري از نيازمندي هاي شانرا مرفوی نمودند.
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آب را بصورت محفوظ ذخيره كنيد
اگر آب هنگا م جمع آوري ،انتقال و ذخيره نمودن در داخل ظروف با دقت كنترول نشود ،بگ آساني آلوده شده ميتواند .آب ذخيره شده در
داخل مخزن هاي كگ آب از ديواره هايش نشت ميكند و يا سرپوش آن سست ،خراب و يا بدون سرپوش باشد ،ميتواند توسط مواد فاضلگ
حيوانات و ميكروب ها آلوده شود.

داستان تفتيش :چ ونه آب آشاميدني آلوده ميشود؟
اين فعاليت در كشف نحوه آلوده شدن آب گرفتگ شده از چاه ،چشمگ و يا نل قبل از مصرف كمك ميكند .اين فعاليت بين چهار
نفر يا بيشتر انجام شده ميتواند.
زمان :نيم ساعت
تسهيل دهنده براي گروه تشريح ميدهد كگ آنها مفتش صحي اند ،بعداً بگ آنها خالصۀ موضوی را ميگويد .بطور مثال 24 :خانواده
1
از چاه آب پاک تهيگ ميكنند .در طي چند روز بعد ،اطفال يك خانواده از سبب نوشيدن آب آلوده در خانگ مريض ميشوند .خانواده هاي
ديگر خوب هستند .كار مفتشين اين است كگ پيدا كنند چگونگ آب بعد از اينكگ از چاه كشيده شده ،آلوده گرديده است.
2
1

تسهيل دهنده يك تا سگ داوطلب را ميخواهد .دور از جاييكگ بقيگ اعضاي گروه بشنوند ،تسهيل دهنده توضيح ميدهد ،زمانيكگ
گروه سواالتي را براي كشف نحوه آلوده شدن آب پرسان ميكنند ،نقش شان دادن رهنمائي (سرنخ) بگ اعضاي گروه ميباشد .بعداً
تسهيل دهن ده ميتواند بگ داوطلب ها بگويد و يا از آنها بخواهد كگ بگ سرعت قبل از پيوستن بگ گروه تصميم بگيرند كگ آب چگونگ
آلوده شده است.

3
2
1

بعداً گروه بگ نوبت از داوطلب ها كگ ميتوانند رهنمائي كنند سواالتي را پرسان ميكنند تا زمانيكگ كسي قادر بگ حدس درست در
مورد علت آلوده شدن آب شود.

4
2
1

اگر گروه بزرگ باشد ،ميتواند بگ چندين تيم تقسيم شود .تعداد سوال ها را محدود سازيد .بطور مثال ،هر تيم يا فرد را اجازه دهيد
الي چهار سوال پرسان كند .اولين فرد يا تيم كگ جواب
درست را حدس زد برنده است.
فعاليت را چندين مرتبگ با طرق مختلف كگ آب ميتواند
آیا ظرف آب تمام
آلوده گردد تكرار نماييد .بعد از آن تسهيل دهنده
وقت پوشيده بود؟
ميتواند بحث را جهت كشف راه هاي مختلف كگ
آب آشاميدني آلوده ميشود هدايت كند .در مورد
اينكگ چگ بايد كرد تا كگ آب آشاميدني پاک
بعد از اینكه به خانه آورده
نگهداشتگ شود و چگونگ آنرا در خانگ و در جامعگ
شد ،رویش پوشيده شد.
انجام بايد داد ،صحبت كنيد.
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ظروف آب را پاك ن هداريد
آب ذخيره شده زماني غير محفوظ ميگردد كگ دست هاي كثيف افراد بدان تماس كند ،در ظرف كثيف انداختگ شود ،كثافات
و گرد و خاک داخل آب شود و يا گيالس هاي كثيف داخل آن گذاشتگ شود .براي پيشگيري از غير محفوظ شدن آب در خانگ
بايد:
 قبل از جمع كردن آب و انتقال آن دست ها شستگ شود.
 ظرف ايكگ براي انتقال آب استفاده ميشود پاک و پوشيده شود.
 بصورت منظم ظرفيكگ در خانگ براي ذخيره آب استفاده ميشود پاک گردد.
 ظروف آب را از كف اتاق بلند تر و دور از حيوانات قرار دهيد.
 هنگام ريختن آب بگ دهانۀ ظرف دست نزنيد يا از يك وسيلگ پاک
و دستگ بلند براي كشيدن آب استفاده كنيد.
 تمام گيالس هائي را كگ براي نوشيدن آب استفاده ميگردد پاک نماييد.
 هرگز آب را در ظروف ايكگ بگ حشره كش ها و مواد كيمياوي استفاده شده است
ذخيره نكنيد.
 در صورت امكان ،بيشتر از اندازۀ آب ايكگ در كوتاه مدت ضرورت داريد ،كلورين
ظروفي كه دهانه كوچك دارند ،براي
نياندازيد .براي نوشيدن و پخت و پز روزانگ اغلباً كمتر از  5ليتر براي هر نفر ضرورت
ذخيرۀ آب محفوظ تر است.
ميباشد.
سر مخزن ها و ذخيره ها را بپوشانيد
مخزن ها و ذخيره هاي سرپوشيده براي نگهداشتن آب از حوض هاي باز محفوظ تر است زيرا
پشگ ها و حلزون ها نميتوانند در مخزن هاي بستگ زندگي كنند .مخزن ها و ذخيره هاي سرپوشيده
همچنان ضيای آب را از سبب تبخير كاهش ميدهند .اگر آب در حوض ها و خندق ها ذخيره شود،
عميق ساختن شان آب كمتر را در معرض هوا قرار داده و مقدار ضيای آب را توسط تبخير كاهش
ميدهد .ذخيره ها بايد تا حد امكان در نزديك محل استفادۀ آب باشد.
محل نشت آب را ترميم كنيد
آب زيادي ميتواند توسط نشت ،تبخير ،و چكيدن ضايع شود .براي نگهداشتن آب ،خود را مطمئن سازيد كگ شيرهاي آب
زمانيكگ استفاده نميشود بستگ است .نل هاي شكستگ و نشت كننده و مخزن هاي
ترک دار را بگ مجرد پيدا نمودن ترميم و يا تبديل كنيد .نشت آب ميتواند يك نشانگ
از امكان آلودگي باشد ،زيرا ميكروب ها و كثافات از اين محل داخل مخزن و نل ها
شده ميتواند.
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آب را براي نوشيدن محفوظ سازيد
حفاظت و استفاده از يك منبع آب محفوظ ،مانند يك چشمگ يا يك چاه محفوظ ،بهتر است از پاک ساختن آب و استفاده از يك منبع
آلوده آب مانند دريا و حفره هاي آبي .اما آب هر منبع اگر آلوده شده باشد ،يا در صورتيكگ مردم از نوشيدن آن بدليل رنگ و مزه آن اجتناب
ورزند ،و يا اگر بخانگ انتقال و ذخيره شود ،ضرورت دارد تا پاک گردد( .آب نل ها ،مخزن ها و چاه ها نيز ضرورت دارد تا قبل از نوشيدن در
صورتي كگ آلوده شده باشد پاک گردد).
روشي كگ ميتوانيد براي پاک نمودن آب انتخاب كنيد مربوط بگ مقدار آب مورد ضرورت تان ،عامل آلودگي ،نحوه ذخيره و منابع قابل
دسترس خواهد بود .مهم نيست كگ چگونگ آب پاک شود ،بهتر است كگ اجازه داده شود آب تگ نشين نموده و بداخل يك ظرف ديگر ريختگ
شود ،يا قبل از ضد عفوني نمودن فلتر گردد (مراجعگ بگ صفحگ  .)14اين كار مواد رسوب شده (ذرات گرد و خاک) را دور ميسازد .دور
نمودن مواد رسوبي ،ضد عفوني نمودن را آسانتر و مؤثرتر ميسازد.
روشي كگ اينجا ذكر شد آب را از مواد سمي كيمياوي محفوظ نميسازد .آب هاييكگ حاوي مواد سمي كيمياوي اند هرگز براي نوشيدن،
حمام كردن يا لباس شستن محفوظ نميباشد .اين آبها ميتواند سبب سرطان ،اندفاعات جلدي ،سقط هاي جنين يا ديگر مشكالت صحي
گردد.
براي محفوظ ساختن آب از ميكروب ها ،دو قدمگ فلتر و ضد عفوني نمودن را تعقيب كنيد:
1

اول :برای چند ساعتي آب را بگذارید که ته نشين کند و بعداً آنرا بداخل یک ظرف پاک بریزید و یا آنرا فلتر کنيد:

فلتر تكه ای

...یا...فلتر ذغال چوب

ریگ
ذغال
ریگ درشت

آب فلتر شده

2
1

بگ صفحات  13الي  17براي روش هاي ديگر رسوب دادن و فلتر كردن آب مراجعگ كنيد.
بعداً :با استفاده از روش هاي ذيل آب را ضد عفوني كنيد:

جوش دادن

یا

کلورین عالوه کردن

یا ضد عفوني کردن توسط آفتاب

نكته مهم :تنها بعد از اجراي قدمۀ دوم آب قابل خوردن ومصؤن است.

عالوه نمودن عصاره
یا ليموlime
یا
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ته نشين كردن آب ()Settling water
اين عمل اجازه ميدهد كگ خاک ،مواد جامد ،ميكروب ها و كرم هاي كگ سبب امراض ميگردند در قاعده ظرف رسوب كند .ذخيره
نمودن آب براي  5الي  2روز تعداد ميكروب ها را در آب كاهش ميدهد .اما بعضي از ميكروب ها مانند جارديا ،با دوام ذخيره نخواهد مرد.
بگ اين دليل ،از روش هاي ديگر بعد از ماندن جهت تگ نشين كردن ،استفاده شود .مانند فلتر نمودن ،انداختن محلول كلورين يا ضد عفوني
كردن با شعای آفتاب.

روش سه ظرفه ()3-pot method
در اين روش ميكروب ها و مواد جامد در قاعده ظرف تگ نشين ميشود .اين روش محفوظ تر از تگ نشين ساختن آب در يك ظرف است
اما اين روش آب را كامالً از ميكروب ها عاري نميسازد .روش سگ ظرفگ هميشگ بايد توسط ضد عفوني كردن دنبال شود (مراجعگ بگ صفحگ
.)17
صبح ،روز اول :ظرف اول را از آب پر كنيد .سر ظرف را بپوشانيد و براي دو روز بگذاريد كگ تگ نشين كند.
صبح ،روز دوم :ظرف دوم را از آب پر كنيد .سر ظرف را بپوشانيد و براي دو روز آنرا بگذاريد .مواد داخل
ظرف اول شروی بگ تگ نشين شدن ميكند.
صبح ،روز سوم :آب صاف ظرف اول را بداخل ظرف خالي سوم بريزيد .متوجگ باشيد كگ رسوبات بگ بيرون
ريختگ نشود .آب ظرف سوم حاال براي ضد عفوني نمودن آماده است .آب كثيف رسوبات باقي مانده داخل ظرف
اول را ميتوان دور ريخت .ظرف اول را شستگ و دوباره از آب پر نماييد .سر ظرف را بپوشانيد و براي دو روز
بگذاريد تگ نشين كند( .اين آب براي روز پنجم آماده است كگ از ظرف كشيده شود و ضد عفوني گردد).
صبح ،روز چهارم :آب صاف ظرف دوم را در داخل ظرف سوم براي ضد عفوني كردن بريزيد .ظرف دوم
را شستگ و دوباره از آب پر كنيد .هر چند روز ظرف آب صاف را با آب جوش بشوييد (ظرف سوم) .اگر ازيك پايپ
پالستيكي پاک براي وصل نمودن يك ظرف بگ ظرف ديگر استفاده مينماييد ،رسوبات كمتر برهم خورده نسبت
بگ ريختن از سر ظرف.

استفاده از نباتات
در بسياري از مناطق ،مردم از نباتات براي محفوظ تر ساختن آب براي نوشيدن ،استفاده مينمايند .در افريقاي شرقي از تخم مورينگا
( )Moringaاستفاده ميكنند .مورينگا در فليپين بنام مالونگي ( )Malunggayياد ميشود ،از درخت  horseradishيا درخت
 drumstickاستفاده ميشود ،و درخت  benzoliveدر هايتي و جمهوري دومينيكن استفاده بگ عمل ميآيد .براي استفاده از تخم
مورينگا:
 .2تخم ها را براي سگ روز خشك نماييد.
 .2تخم ها را بكوبيد تا بگ پودر تبديل شود .براي صاف نمودن  24ليتر آب  25دانگ تخم
مورينگا بكار است.
 .3پودر را با مقدار كم آب مخلوط نموده و خمير ساختگ و بگ آب عالوه كنيد.
 .4براي حل نمودن خمير ،براي  5الي  24دقيقگ تكان بدهيد .هر قدر تيز تر تكان داده شود،
زود تر حل ميگردد.
 .5سر ظرف را بپوشانيد و در يك گوشگ بگذاريد تا تگ نشين كند .بعد از يك الي دو ساعت آب را بداخل يك ظرف پاک بريزيد.
متوجگ باشيد كگ مواد جامد و رسوبات در داخل ظرف اول باقي بماند.
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فلتر نمودن آب
روش هاي زيادي براي فلتر نمودن آب جهت محفوظ ساختن از ميكروب ها وجود دارد .بعضي از فلتر ها مانند فلتر سراميكي نياز بگ
وسايل مخصوص دارد .ديگر فلتر ها ضرورت بگ وسايل مخصوص نداشتگ و بگ آساني ميتوان مقدار كم و يا زياد آب را قبل از ضد عفوني
نمودن فلتر كرد.

فلتر تكه اي
در بنگالديش و هند فلتر از تكگ هاي بافتگ شده ظريف براي دور ساختن ميكروب كولرا از آب آشاميدني استفاده ميشود .زيرا
ميكروب كولرا اغلبا بگ حيوانات كوچك آبزي ميچسپند .فلتر نمودن اين حيوانان بيشترين تعداد ميكروب هاي كولرا
را فلتر ميكند .با اين ميتود كرم هاي گينگ هم فلتر ميشود .شما ميتوانيد كگ از تكگ هاي دستمال ،تكگ كتاني
و ديگر منسوجات مانند تكگ كگ براي ساختن لباس و ساري استفاده ميشود ،فلتر بسازيد .تكگ هاي كهنگ از
تكگ هاي نو بهتر كار ميدهد ،زيرا الياف پوشيده شده فضا هاي بافتگ را كوچكتر ساختگ و براي
فلتر نمودن مناسب تر است.
 .2آب را بگذاريد كگ در ظرف تگ نشين كند تا كگ مواد جامد در قاعده ظرف قرار بگيرد.
 .2تكگ را چهار قات نموده و بروي دهانگ ظرف ديگر كشيده يا بستگ نماييد.
 .3آب را بگ آهستگي از ظرف اولي از روي تكگ بداخل ظرف دومي بريزيد.
هميشگ از عين طرف تكگ استفاده كنيد در غير آن ميكروب ها داخل آب ظرف ميگردند .بعد از استفاده از تكگ ،آنرا بشوييد و آنرا در
معرض آفتاب قرار دهيد تا خشك شود .اين روش سبب از بين رفتن ميكروب هاي كگ در داخل تكگ باقي مانده اند ميگردد .در فصل باراني،
تكگ فلتر را با مايع سفيد كننده ضد عفوني نماييد .متوجگ باشيد ظرفيكگ براي نگهداري آب فلتر شده استفاده ميشود حد اقل هر  2تا 3
هفتگ يكبار پاک شود.

فلتر سراميكي
يك فلتر كوچك آب ميتواند از سفال حرارت ديده با روكش كلوييدي نقره (يك ماده كگ ميكروب ها را ميكشد) ساختگ شود .با آموزش
اساسي هر كاللي (كوزه گر) ميتواند بگ آساني اين فلتر ها را بسازد.
سر پالستيكي
فلتر سراميكي با روکش کلویيدی نقره
سطل پالستيكي
شير پالستيكي

فلتر سراميك در داخل سطل پالستيكي
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نحوه ساختن فلتر ذغالي
ساختن اين فلتر بسيار آسان است و اكثر ميكروب ها را از مقدار كم آب جدا ميكند.
مواد :دو سطل پالستيكي يا فلزي ،يك چكش و يك يا دو ميخ بلند ،يك سطل ريگ درشت (ريگ دريايي نباشد) ،يك سطل هم
ذغال چوب
1

قاعده يكي از سطل ها را سوراخ سوراخ نماييد .سطل را بشوييد .حاال اين سطل فلتر است.

2

ريگ ها را پاک نموده و تا زماني آبكش نماييد تا آب شستگ شده شفاف شود.

3

ذغال ها را بگ توتگ هاي كوچك تبديل نماييد .ذغال فعال بهتر كار ميكند،
اما ذغال چوب عادي نيز كار خواهد داد .هرگز خاک ذغال را استفاده نكنيد! زهري است!

4

يك اليگ از ريگ شستگ شده بگ ضخامت  5cmدر داخل سطل فلتر انداختگ و بروي آن آب
فضاي باز10cm
بريزيد .آب بايد از سوراخها بيرون شود .اگر هيچ آب بيرون نيامد ،سوراخ ها را بزرگتر
كنيد .اگر ريگ ها از سوراخ ها بيرون شد ،سوراخ ها بسيار بزرگ است .اگر چنين
اتفاق افتاد ،ريگ ها را كشيده و يك تكگ نازک بروي سوراخ ها هموار نموده و ريگ ها
ريگ
را دوباره جابجا كنيد.

سطل فلتر

 8cmذغال

3

يك اليگ از ذغال ميده شده بگ ضخامت  8cmبروي ريگ ها هموار نماييد .حاال مقدار
بيشتر ريگ تا بگ فاصلگ ده سانتي متري سر سطل بياندازيد.

6
3

دو چوب را بروي سطل دومي گذاشتگ و سطل فلتر را روي اين چوب ها قرار دهيد.
بداخل سطل فلتر براي چندين مرتبگ آب پاک بريزيد تا كگ آب صاف از سطل فلتر خارج شود.
حاال فلتر آماده استفاده است.

7
6
3

براي استفاده از فلتر ،آب جمع آوري شده را قبل از ريختن بداخل فلتر بگذاريد تگ نشين
كند .آب آشاميدني در قاعده سطل پاک جمع ميشود .براي اينكگ محفوظ تر باشد ،بعد از
فلتر نمودن آب را ضد عفوني نماييد( .مراجعگ بگ صفحگ  17الي .)11

 5cmريگ
چوب براي
نگهداشتن سطل

سطل پاك
جمع كننده

چون ميكروب هاي فلتر شده روي ذغال رشد ميكند ،مهم است كگ ذغال ها را از فلتر بيرون نموده و پاک نماييم .اگر بصورت روزمره
از فلتر استفاده ميشود ،هر چند هفتگ يك بار ذغال ها پاک شود يا هر موقع كگ فلتر غير محفوظ گرديد ذغال ها پاک شود.
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نحوه ساختن يك فلتر آهستگ ريگي خانگي 
اين يكي از محفوظ ترين ،موثر ترين ،و ارزانترين روشهاي فلتر نمودن آب براي يك خانواده است .اين فلتر ميتواند آب كافي را
براي يك خانواده كوچك مهيا كند (حداقل  54ليتر در روز).
يك ظرف بدون سوراخ  244ليتره را پاک نموده و با پودر بليچ آنرا ضد عفوني كنيد .مطمئن سازيد كگ ظرف حاوي مواد زهري
1
نبوده است.
يك سوراخ را در قسمت  1/4تا  1/3آن براي يك وال يا شير ايجاد كنيد .سوراخ بايد بگ اندازۀ شيردهن باشد كگ نصب شود( .بطور
2
 1مثال ،اگر اندازه شير  12mmاست ،سوراخ نيز بايد  12mmباشد).
3
1

شير را در سوراخ نصب نموده و اطراف آنرا گلگل كنيد .اگر از ظرف خشتي استفاده ميشود ،اطراف وال را سمنت نماييد.

يك پيپ قابل انعطاف آب را آماده نماييد .در  35سانتي متري پيپ ،سوراخ هاي زيادي را ايجاد كنيد ،نهايت آنرا مسدود نماييد و
4
 1آنرا بشكل يك حلقگ در قاعده ظرف قرار بدهيد طوريكگ سوراخ بطرف پايين باشد.
نهايت بااليي پايپ را (كگ سوراخ نشده است) بگ شير وصل كنيد .محل اتصال پايپ را بگ شير توسط يك بست ( )clampيا سيم
3
محكم كنيد.
يك اليگ از ريگ درشت را بگ ضخامت  7سانتي متر در قاعده ظرف هموار كنيد تا كگ پايپ جمع كننده آبرا بپوشاند .ريگ هاي
6
 1درشت را با يك تكگ نرم بپوشانيد و ظرف را پر از ريگ نرم دريايي پاک نماييد .يك فضاي بگ ارتفای ده سانتي متر تا بگ سر ظرف بايد
نگهداشتگ شود .بعداً اين ريگ ها را با يك تكگ نرم بپوشانيد.
يك سرپوش براي ظرف بسازيد كگ يك سوراخ براي ريختن آب داشتگ باشد .يك سنگ هموار يا يك ظرف را در زير سوراخ قرار
7
 1دهيد تا هنگام ريختن آب ريگ ها را بيجا نكند.
8
7
1

فلتر را آبكش كنيد .زمانيكگ فلتر پاک ميشود ،آماده استفاده است.
ظرف  200ليتره
از اینجا آب بریزید
شير

تكه نرم

پایپ ارتجاعي 20mm

سرپوش
سنگ هموار

ریگ نرم شسته شده
ریگ درشت شسته شده
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استفاده و ن هداري فلتر آهسته ري ي
بعد از چند روز استفاده ،يك اليگ سبز (باكتري و الجي) بگ روي ريگ ها تشكيل خواهد شد .اين اليگ كمك ميكند كگ آبرا پاک كنيد،
لذا آنرا دور نياندازيد .براي اينكگ اين طبقگ سبز كار كند ،ريگ ها بايد هميشگ از آب پوشيده باشد( .بگ همين دليل است كگ شير بلند تر از
سطح ريگ نصب ميشود ).روزمره فلتر را از آب پر نماييد و مقدار كم آنرا برداريد .اگر فلتر كامالً خشك شود ،خوب كار نميكند و ضرورت
خواهد داشت كگ پاک و دوباره پر شود.
قبل از ريختن آب بداخل ظرف بگذاريد مواد جامد آب تگ نشين شود .اين كار ضرورت بگ پاک نمودن فلتر را كاهش ميدهد زيرا
زمانيكگ آب داخل فلتر ميگردد پاک تر خواهد بود .هنگام ريختن آب بداخل فلتر بگذاريد كگ آب مثل آبشار داخل بريزد .اين كار هوا را بگ
آن عالوه نموده و مزه آب را بهتر ميسازد.
زمانيكگ آب از شير بگ آهستگي جريان ميكند ،فلتر را پاک كنيد .تمام آب را خارج ساختگ و اليگ سبز را با حدود يك سانتي متر از ريگ
نرم را از سطح بدور بياندازيد .بعد از چندين مرتبگ پاک كردن ،وقتيكگ بيش از نيمي از ريگ هاي نرم بدور انداختگ شد ،تمام ريگ هاي
درشت و نرم را با ريگ درشت و نرم پاک ديگر تبديل نموده و از نو شروی كنيد .اين كار ممكن سالي يك يا دو مرتبگ ضرورت باشد.

فلتر ارسنيك
براي اينكگ ارسنيك را از آب فلتر كنيد ،بگ يك فلتر آهستگ ريگي يك ظرف پر از ميخ را عالوه كنيد .از  3الي  5كيلو ميخ آهني با
كوچك ترين اندازه استفاده كنيد .از ميخ هاي با روكش سفيد ( )galvanizedاستفاده نشود ،زيرا كگ ميخ ها بايد بتوانند زنگ بزنند تا فلتر
خوب كار كند .ارسنيك با زنگ ميخ هاي فلزي پيوستگ و از آب آشاميدني بيرون كشيده ميشود( .براي معلومات بيشتر بگ منابع مراجعگ
شود).

ضد عفوني نمودن آب
ضد عفوني نمودن آب ميكروب ها و كرم ها را از بين برده ،آبرا براي نوشيدن محفوظ ميسازد .بهترين روش ها؛ جوش دادن ،ضد
عفوني نمودن توسط شعای آفتاب و يا استفاده از كلورين است.
نكته مهم  :اين روش ها آب را از مواد كيمياوي زهري محفوظ نميسازد.

جوش دادن آب
آب را حرارت دهيد تا بسرعت بجوشد .زمانيكگ شروی بگ جوشيدن
نمود ،قبل از اين كگ ظرف را براي سرد ساختن از حرارت دور سازيد،
بگذاريد كگ آب براي يك دقيقگ كامل بجوشد .در مناطق كوهستاني با
ارتفای زياد ،آب ضرورت بگ جوش دادن بگ مدت سگ دقيقگ جهت از بين
بردن ميكروب ها دارد زيرا در ارتفاعات بلند بگ درجگ حرارت پايين تر
بجوش ميآيد .جوش دادن مزه آب را تغيير ميدهد .بعد از اينكگ آب
جوش داده شده سرد شد ،آنرا در داخل يك بوتل انداختگ و محكم
تكان دهيد .تكان دادن يك مقدار هوا را با آب عالوه خواهد نمود و
مزۀ آنرا بهتر ميكند .جائيكگ مواد سوخت كمياب است ،جوش دادن
ميتواند مشكل باشد .پالن شود كگ بعد از تهيگ غذا آب جوش داده شود
اما قبل از اينكگ آتش خاموش شود .اين يك راهي براي كاهش مصرف
چوب يا مواد سوخت است.

آب را براي مدت يك دقيقه بجوشانيد و آنرا از ميكروب ها عاري سازيد
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نحوه ضد عفوني كردن با شعای آفتاب
ضد عفوني نمودن با شعاع آفتاب یک روش مؤثر برای مصؤن نمودن آب و بوتل توسط اشعه آفتاب است .فلتر نمودن و ته نشين
کردن آب بصورت مقدم آب را صاف تر نموده و ضد عفوني نمودن را سرعت ميبخشد .ضد عفوني نمودن توسط شعاع آفتاب در کشور
های که نزدیک خط استوا هستند بهتر صورت ميگيرد زیرا در آنجا قوی ترین شعاع آفتاب وجود دارد .هر قدر بطرف شمال و یا جنوب
دور تر از خط استوا قرار داشته باشيد ،برای ضد عفوني نمودن در شعاع آفتاب وقت بيشتری ضرورت دارید( .جهت
معلومات بيشتر در مورد ضد عفوني نمودن توسط شعاع آفتاب به منابع مراجعه کنيد).
1

یک بوتل صاف پالستيكي و یا شيشه ای یا خریطه پالستيک را پاک نمایيد .بوتل های که از پالستيک
 PETساخته شده باشند بهتر کار ميكنند.

2
1

بوتل را تا به نيمه آب نموده و برای  24ثانيه تكان دهيد .این عمل حباب های هوا را به آب
عالوه خواهد نمود .بعداً بوتل یا خریطه را تا به سر پر از آب نمایيد .حباب های هوا در
ضد عفوني نمودن سریع آب کمک خواهد نمود.

3
1

بوتل را در جائي قرار دهيد که در آنجا هيچ سایه نباشد و انسان ها و حيوانات آنرا برهم
نزنند ،مانند بام .بوتل ها را حد اقل برای  2ساعت در معرض آفتاب کامل قرار دهيد یا
برای  2روز در صورت ابری بودن در معرض آفتاب قرار دهيد.

4
1

مستقيماً از بوتل آب بنوشيد .این کار از آلودگي توسط دست و غيره جلوگيری ميكند.
ضد عفوني نمودن توسط شعاع آفتاب با گذاشتن بوتل در دیگ آفتابي ميتواند سریعتر و کاملتر انجام شود (مراجعه به صفحه
.)324

عصاره  limeيا ليمو
عصاره يك  limeو يا ليمو را بگ يك ليتر آب آشاميدني عالوه نموده و براي  34دقيقگ آنرا آرام
بگذاريد .اين عمل اكثريت ميكروب كولرا و عالوتا بعضي از ميكروب هاي ديگر را از بين ميبرد .اين
عمل آب را بصورت كامل محفوظ نميسازد ،اما در مناطقي كگ كولرا يك تهديد است ،از اين كگ آب
پاک نشود استفاده از اين روش بهتر خواهد بود .عالوه نمودن عصاره  limeو يا ليمو بگ آب قبل از
ضد عفوني نمودن با شعای آفتاب و يا روش سگ ظرف ،آبرا محفوظ تر خواهد نمود.

كلورين

برای هر ليتر آب از
یک  limeو یا
ليمو استفاده کنيد.

 2ليتر

استفاده از كلورين جهت از بين بردن اكثريت ميكروب هاي آب آشاميدني ارزان و آسان است .اما
اگر مقدار كم كلورين استفاده شود ،ميكروب ها را از بين نخواهد برد .اگر مقدار بيش از اندازه استفاده
شود مزۀ آب را تغيير ميدهد .بهترين استفاده از كلورين در سيستم آب عمومي صورت ميگيرد ،زيرا كگ براي يك خانواده مشكل است كگ
هميشگ از كلورين بصورت درست استفاده نمايد .براي ضد عفوني نمودن آب خانگي ،هدايات صفحگ بعدي را تعقيب نماييد.
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مقدار بسيار زياد كلورين بگ انسان ها و محيط خطرناک است ،اما مقداري كگ براي ضد عفوني نمودن آب خانگ و جامعگ استفاده ميگردد
بصورت عموم محفوظ است .ضد عفوني نمودن آب با كلورين محفوظ تر است از خطر صحي كگ توسط ميكروب ها بوجود ميآيد.

چقدر كلورين استفاده شود؟
مقدار كلورين مورد ضرورت براي ضد عفوني نمودن آب مربوط بگ اندازه آلودگي آب ميباشد (چقدر و كدام نوی ميكروب ها در آب وجود
دارد) .هر قدر مقدار ميكروب ها در آب زياد باشد بگ همان اندازه مقدار كلورين زيادتري براي از بين بردن ميكروب ها ضرورت است .مهم
اين است كگ بگ اندازه كافي كلورين در آب عالوه شود تا كگ بعد از نابود شدن ميكروب ها نيز در آب باقي بماند .كلوريني كگ در آب باقي
ميماند بنام كلورين آزاد ياد ميشود .اين مقدار كلورين ميكروب هاي ديگري را كگ وارد آب ميشوند از بين خواهد برد .اگر آب كلورين آزاد
داشتگ باشد ،اندكي بوي و مزه كلورين ميدهد .اين بگ شما ميگويد كگ آب براي نوشيدن محفوظ است .اگر مقدار زيادي داشتگ باشد ،بوي و
مزه آن قوي و نا مطبوی خواهد بود.
براي استفاده مقدار درست كلورين ضرورت است تا غلظت محلول كلورين را بدانيد .كلورين بگ اشكال مختلف ،گاز ،پودر سفيد كننده،
 )high-test hypochlorite( HTHو مايع سفيد كننده خانگي وجود دارد .چون مايع سفيد كننده خانگي بسيار معمول است ،اين
كتاب نشان ميدهد كگ چطور آب را با مايع سفيد كننده خانگي ضد عفوني نماييد.
مايع سفيد كننده خانگي ميتواند مقدار هاي متفاوت كلورين داشتگ باشد .معمولترين آن  3.5%و  5%است .آسان ترين راه براي
اندازه نمودن مقدار مورد ضرورت كلورين عبارت از ساختن "محلول مادر" (حدود  1%كلورين) است و بعداً اين محلول را بگ آب مورد نظر
جهت ضد عفوني نمودن عالوه كنيد .براي تهيگ محلول مادر:
 .2يك پيالگ مايع سفيد كننده را در يك بوتل يك ليتره پاک و خالي بياندازيد.
 .2بوتل را با آب پاک پر نماييد.
 .3بوتل را براي  34ثانيگ تكان دهيد.
 .4براي  34دقيقگ آنرا آرام بگذاريد .محلول مادر آماده است.
اگر مواد جامد در آب بگ مقدار زياد وجود داشتگ باشد ،كلورين بصورت درست كار نخواهد كرد ،لذا آب را فلتر و يا بگذاريد تا تگ نشين
كند .آب صاف را بداخل يك ظرف پاک ريختگ و كلورين را بدان عالوه نماييد.

آب
براي يك ليتر

براي يك گيلن

براي  5گيلن

براي يك ظرف  244ليتره

محلول سفيد كننده مادر
 3قطره

 22قطره

يك قاشق چايخوري

 24قاشق
چايخوري
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اين مقدار هاي محلول مادر را به آب صاف عالوه نموده و حد اقل  30دقيقه قبل از نوشيدن صبر نماييد .اگر آب مكدر بود ،دو چند محلول
سفيد كننده مادر را ضرورت داريد.

آب ضايع شده :يك مشكل يا يك منبع؟
چون مقدار آب كره زمين هميشگ يكسان باقي ميماند ،تمام آب دوباره و دوباره استفاده ميشود .اما آب جاري و آب استفاده شده براي
شستن ،زراعت ،حفظ الصحگ و يا صنعت اغلباً حاوي ميكروب ها و مواد كيمياوي ميباشند كگ براي نوشيدن ،حمام كردن و شستشو غير
محفوظ ميباشد.
آبي كگ با مواد كيمياوي سمي يا مواد فاضلگ انساني آلوده نيست ،ميتواند بعد از پاک نمودن ساده دوباره استفاده شود .روش كامالً
مناسب براي خانواده و جامعگ مربوط است بگ اينكگ مقدار آب ضايع شده براي پاک نمودن ،با چگ آلوده شده است ،براي چگ كاري از اين آب
استفاده ميشود ،چقدر وقت ،فضا و نيروي كاري كگ شما براي پاک نمودن آب صرف ميشود ،ضروت داريد.

محلول هاي آب خاكستري ()Greywater solutions
آب خاكستري عبارت از آب مصرف شده است كگ براي شستن و ديگر كار هاي خانگ استفاده شده است اما حاوي مواد فاضلگ انساني
نيست .بشرطيكگ از صابون ها و پاک كننده هاي سمي (مراجعگ بگ صفحگ  373براي نحوه ساختن محصوالت پاک كننده محفوظ تر)
استفاده نشود ،آب خاكستري ضرورت بگ پاک نمودن ساده قبل از استفاده در باغچگ دارد و يا اصالً ضرورت بگ پاک نمودن قبل از تخليگ
نمودن بگ داخل زمين ندارد.
نكته مهم :آب خاكستري هرگز براي نوشيدن محفوظ نميباشد.
انوای مختلف سيستم هاي آب خاكستري وجود دارد (مراجعگ بگ منابع).
هر سيستم آب خاكستري زماني خوب كار ميكند كگ:
 ساختن و نگهداري آن آسان باشد.
 روغن موتر ،مايع سفيد كننده غليظ ،مواد حل كننده و مواد كيمياوي ديگر از آب دور نگهداشتگ شود.

تاالب هاي ( )wetlandsمصنوعي آب خاكستري را فلتر ميكند
يك راه براي پاک نمودن آب خاكستري عبارت از تقليد از روش طبيعي پاک كردن آب توسط ساختن تاالب است .تاالب مصنوعي
(بنام بستر ني  reed bedsنيز ياد ميشود) آب خاكستري را توسط فلتر نمودن آب از طريق طبقات نباتات ،خاک و سنگ ها پاک ميكند.
مواد مغذي در داخل آب ضايع شده ،نباتات را تغذيگ ميكند و نباتات اكسيجن را بگ آب اضافگ نموده كگ در پاک نمودن آن كمك ميكند.
 Reed bedsهمچنان ميتوانند:
 آب جهت آبياري محصوالت غذايي تهيگ كنند.
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نباتاتي را پرورش دهند كگ بگ موارد استفادۀ ديگري غير از خوراک دارند .مانند ني هندي (بانس) و ني معمولي.
حفرۀ آب ايستاده را بگ باغ زيبا تبديل نمايد.

نكته مهم :تاالب هاي مصنوعي نميتواند آب را از مواد فاضلگ انساني (مواد غايطگ) پاک كند.

ساختن يك تاالب
در پالن نمودن يك تاالب موضوعات ذيل را مد نظر بگيريد:
 چقدر مساحت را شما نياز داريد و چقدر عمق نياز دارد؟ براي اينكگ آب بيشتر در سيستم جريان پيدا كند ،ضرورت است كگ تاالب
بزرگتر و عميق تر باشد تا آنكگ آب خاكستري را بصورت محفوظ فلتر كند.
 آيا منبع آب بلندتر از تاالب است ،آب بايد از طريق تاالب جريان نمايد لذا ضرورت است تا منبع را باالتر ساخت و يا آب پمپ شود.
 آب پاک بگ كجا جريان ميكند؟ آيا در يك مخزن ذخيره شده ميتواند يا كگ بگ يك باغ هدايت ميشود؟
تاالب بگ هر جا كگ فضاي كافي موجود باشد ايجاد شده ميتواند .اگر فضا كوچك باشد ،ميتواند از سطح زمين بلند تر در داخل آبگير ها
ساختگ شود ،مانند يك بيرل استواني اي  244ليتره .در مناطق كگ خاک بخوبي از آب تخليگ شود و يا آب زيرزميني فراوان باشد يك
گودال حفر نموده و توسط پالسيتك ضخيم يا سمنت آنرا آستر نماييد .در مناطقي كگ خاک رس دارد ،آستر كردن ضرورت نيست.
 7الي  8سانتي متر کود گياهي
بروی تاالب جهت جلوگيری از
بوی و توليد مثل پشه ها
نباتات تاالب قابل دسترس در محل

نل خروجي (محيط
 4الي  5سانتي متر)
 25سانتي متر
پایين تر از نل
ورودی نباشد
گودال به عمق  30الي 70cm

سنگ های بزرگ (با محيط
 4الي  5سانتي متر) در
مجرای خروجي

ریگ های درشت و کوچک (محيط آن
بيشتر از  2cmنباشد) در بستر تاالب

نل وردی
(آب خاکستری خانه)

سنگ های کوچک (با
محيط  2الي  4سانتي متر)
در اطراف نل ورودی

تاالب مصنوعي كه در زمين حفر مي ردد ،ميتواند مقدار زياد آب خاكستري را پاك نمايد.

هر تاالب ساختگ شده ،ضرورت هاي مختلف را دارد كگ مربوط بگ مقدار آب ،نوعيت خاک و نباتات و حاالت ديگر ميباشد .براي پيدا
نمودن بهترين راه جهت ساختن يك تاالب ،كار هاي زيادي را بايد تجربگ نمود.
 اگر نباتاب خشك و يا از بين رفتند ،آب كافي در تاالب جريان ندارد .منابع آبي بيشتر ميتواند بگ سيستم عالوه شود ،گودال
كوچكتر يا كم عمق تر ساختگ شود و يا نباتات جديدي عالوه شود.
 اگر آب در تاالب جريان پيدا نكرد ،سنگ هاي بزرگ تر و ريگ كمتر را امتحان كنيد يا نل خروجي را پايين تر قرار دهيد.

