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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

و  "وسركار خانم ساناز محمدي-جناب آقاي ايمان حاجي راد"كتابي كه در دست داريد با همت 
تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و 

  قدرداني كنيم.
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از انواع رسانه هاي  نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم

ديباگران تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه 
  شناسنامه كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
bookmarket@mft.info 
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  تقدیم به پدر و مادر عزیز و مهربانم
  

  زندگی همواره هاي دشواريو  ها سختیکه در 
  

  محکمیاوري دلسوز و فداکار و پشتیبانی 
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  انمقدمه مؤلف
 کزین برتر اندیشه برنگذرد به نام خداوند جان و خرد

 هـاي  آبآشـامیدنی، کشـاورزي و صـنعتی جوامـع از طریـق منـابع        هـاي  آباز نیازهاي  اي عمدهبخش 
. شـود  مـی  پـذیر  امکـان . استفاده از منابع زیرزمینی عموماً از طریق حفـر چـاه   گردد میزیرزمینی تأمین 

اولیه خود را از دسـت  ویژة و ظرفیت  شوند میآب پس از مدتی کارکردن دچار مشکل گرفتگی  هاي چاه
دچار رسوب گرفتگی شـدید   ها ارگانیزممیکرودلیل فعالیت زمان و به مرور بهآب  هاي چاه. جدار دهند می

. این موضوع و همچنین ورود مـواد رسـی و   شوند میو گاهی انسداد کامل منافذ آب به درون حجم لوله 
سفره آب به نسبت جدار مانع جریـان آب بـه سـمت پمـپ و کـاهش دبـی و افـت         هاي الیهگلی از بین 

، تدابیري اسـت  موقع بهآن بازیابی و نگهداري  دنبالبه. بررسی علت کاهش آبدهی چاه و شود میآبدهی 
کـاهش   منظـور  بـه . عمل احیاء و بازیابی چـاه  باشد میبردن عمر مفید و توان آبدهی چاه مؤثر که در باال

آوردن ظرفیت ویژه از دست رفته، افزایش طـول عمـر چـاه، تـوان آبـدهی چـاه و       دستبههزینه پمپاژ و 
 .گیرد میبهبود کیفیت آب صورت 

که بازیابی چاه، دبی چاه را بـه میـزان دو برابـر افـزایش      دهد میگرفته نشان مطالعات و عملیات صورت
؛ شـود  مـی درصـد هزینـه جـایگزینی چـاه جدیـد را شـامل        20تا  10داده و همچنین بازیابی چاه فقط 

بوده و از لحاظ بهداشـتی بـراي بهبـود کیفیـت آب      صرفه به مقرونبازیابی چاه از نظر اقتصادي  ،بنابراین
، هیـدرولوژیکی،  شناسـی  زمـین روش بازیابی و نگهداري چاه با توجه به شرایط مختلف  .باشد میمناسب 

هـاي آب   چاه متفاوت است. راهکارهاي مختلفی براي بازیابی چـاه  و تجهیزاتکیفیت آب، نوع ساختمان 
ها وجود ندارد. به همـین جهـت الزم اسـت در     براي تمام چاه فردي منحصربه حل راهموجود است و هیچ 

  .گیردفنی و اقتصادي مورد مطالعه قرار  مسائلانتخاب روش بازیابی وضعیت چاه و علت انسداد و نیز 
التین مختلف در زمینه نظـارت، نگهـداري و    هاي کتاباز ترجمه  شده گردآوري اي مجموعهکتاب حاضر 

در رابطه با ساخت و حفر چاه،  اي مقدمهآب است که در آن سعی شده است ضمن ارائه  يها چاهبازیابی 
مختلـف بررسـی علـل گرفتگـی      هـاي  روشآب پرداختـه شـود و    هاي چاهبه بررسی مسائل و مشکالت 

یک  صورت بهخالصه و کاربردي و  طور بهآب  هاي چاهمختلف بازیابی  هاي روش چنینهمآب و  هاي چاه
  راهنماي عملی در اختیار خواننده قرار بگیرد.

  ساناز محمدي  -  ایمان حاجی راد 
iman.hajirad@modares.ac.ir Sanaz.mohammadi@modares.ac.ir 

  1400بهار 
  

 


