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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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طبیعی  سیل قرار دارد و بالیای ما همچون بسیاری از کشورهای دیگر دنیا در معرض انواع بالیای طبیعی چون زلزله و کشور

شود و 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 های مختلف میمحتاج کمک در زمینه

تواند از بروز و شیوع طبیعی نیاز به آب آشامیدنی سالم و بهسازی محیط است که در کنار رعایت بهداشت فردی می

 جلوگیری نماید.به نحو چشمگیری های واگیر یبیمار

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

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

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  واگیر هایمرکز مدیریت بیماری ، کارشناسان و مدیران بهداشتی بویژه درها

  است.

از مردمی که در مناطق ساحلی زندگی می کنند جهت تامین آب مورد نیاز خود به منابع کم عمق زیر زمینی  بسیاری

وابسته هستند. سیالب دریایی پس از وقوع یک طوفان شدید یا سونامی می تواند به چاه ها آسیب رسانده و باعث 

ها در چنین شرایطی توصیه بازسازی چاهمواردی را جهت این فصل راهنمای فنی آلودگی آبهای زیرزمینی شود. 

بایستی اضطراری می شرایط در فردی بهداشت و محیط بهسازی آشامیدنی، آب تأمین کند. این فصل راهنمای فنیمی

 .ها پس از وقوع بالیا استفاده شوددر خصوص اطالعات عمومی بازسازی چاه 1 راهنمای شماره باهمراه 

های واگیر وزارت ، به سفارش مرکز مدیریت بیماری1398ر مناطق وسیعی از کشور در بهار این راهنما بدنبال وقوع سیل د

بهداشت، توسط پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران ترجمه شده است که بدینوسیله از مترجم این راهنما، 

قدردانی  دانشگاه تربیت مدرس تشکر وجناب آقای دکتر سیدغالمرضا موسوی عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم پزشکی 

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

 

 دکتر محمد مهدی گویا                                                       دکتر کاظم ندافی                    

 های واگیر                                   رییس پژوهشکده محیط زیسترییس مرکز مدیریت بیماری           

 مقدمه
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که در مناطق ساحلی زندگی می کنند جهت تامین آب مورد نیاز خود به  یاز مردم بسیاری

منابع کم عمق زیر زمینی وابسته هستند. سیالب دریایی پس از وقوع یک طوفان شدید یا 

 فصل نایسونامی می تواند به چاه ها آسیب رسانده و باعث آلودگی آبهای زیرزمینی شود. 

فصل کند. این ها در چنین شرایطی توصیه میاهمواردی را جهت بازسازی چفنی  راهنمای

می یاضطرار شرایط در فردی بهداشت و محیط بهسازی آشامیدنی، آب تأمین راهنمای فنی

ها پس از وقوع بالیا استفاده در خصوص اطالعات عمومی بازسازی چاه 1 فصلبا بایستی همراه 

 شود. 

 

 هابازسازی و تمیز نمودن چاه

 های خانگی روباز و کم عمق پس از وقوع یک سیالب طبیعی آب شور عبارتند از :چاهاهداف تمیز نمودن 

  و سایر مصارف خانگی آشامیدنکمک به تامین آب غیرآلوده و سالم جهت 

 به حداقل رساندن پتانسیل صدمات جبران ناپذیر به آبخوان ساحلی 

 چاه( درنفوذ آب شور )رسوب آب شور  لیبه حداقل رساندن پتانس 

 به حداقل رساندن گرفتگی و تخریب چاه 

 دریایی البیها پس از وقوع سچاه یبهساز      
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شده  باز آلودهو رو کم عمق یچاه ها یو بازساز نمودن زیتم جهت ساده مرحله ایروش سه  کی 1-15شکل 

 کند. یم ترسیمرا  یاضطرار طیآب شور در شرا توسط

 : حذف آشغال و شوری اضافی آب 1مرحله 

 انجام شود: یستیبا ریاقدامات ز الب،یپس از وقوع س بالفاصله

 (.2-15، زائدات و آب های راکد آلوده که در مجاورت چاه قرار دارند ) شکل جمع آوری آشغال -1

ر ادر صورتی که چاه آسیب دیده و ترک هایی در دیواره یا کف مشاهده می شود و یا تحت تاثیر فرسایش قر -2

 (. 3-15، جایگزین و یا بازسازی گردد ) شکل خارج گرفته است بایستی از رده

 .(4-15با استفاده از یک غربال یا سطل ، زائدات شناور درون چاه را به صورت دستی خارج نمایید )شکل  -3

 رسوبات و لجن تجمع یافته در کف چاه را با استفاده از یک پمپ لجن کش خارج نمایید. -4

(. به آرامی با استفاده از یک پمپ یا سطل آب را خارج کنید 1-15نکته )حجم آب چاه را محاسبه نمایید  -5

. مراقب باشید پمپاژ به حدی نباشد که چاه خالی شود. آب پمپاژ شده  بایستی به دریا و یا به تناوب (1-15)نکته 

به  زهکش به رودخانه یا جریان آب نزدیک تخلیه گردد. در پایین دست سایر چاه های آب شیرین، کانال های

منظور جلوگیری از بازچرخش آب آلوده ایجاد نمایید. در این مرحله، ممکن است تا یک روز آب چاه کدر 

 باشد. پس از آن آب چاه می تواند جهت مصارف خانگی استفاده شود اما نباید برای آشامیدن استفاده گردد. 
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 : آشغال و شوری اضافی آب 1مرحله 

 را حذف نمایید 

منتظر پاکسازی طبیعی :  2 مرحله

 آب چاه باشید

چاه را گندزدایی نمایید:  3مرحله   

دفع آشغال و زائدات در . 2-15شکل  مراحل بهسازی چاه آلوده. 1-15شکل 

 مجاورت چاه

 انجام شود. در پی به منظور کاهش شوری، عملیات پمپاژ  آب از چاه نبایستی به صورت پی

در صورت استشمام بوی نفت یا بنزین و همچنین مشاهده الیه شفاف و چرب بر روی سطح 

 آب، چاه نبایستی استفاده شود.
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 : پاکسازی طبیعی 2مرحله 

 

 

 

 مرحله دوم: پاکسازی طبیعی

بدون پمپاژ شدید و اضافی اجازه دهید تا شوری آب چاه به سطح قابل قبول برای آشامیدن برسد. این سطح  نباید 

گیرانه کیفیت آب تعیین شود بلکه بایستی بر اساس قضاوت و صالحدید جمعی  بر اساس استاندارد های سخت

ممکن  نیریآب ش یعیطب میترم یمدت زمان الزم برا ی،نیرزمیز یها یژگیو و یبارندگ طیبه شراباشد. با توجه 

 یدر این فاصله، چاه ممکن است برای اهداف دو سال باشد. ای کیتواند تا  یم زمان طوالنی نی. اشود یاست طوالن

 مانند شستشو و نظافت استفاده شود اما برای مصارف آشامیدنی بایستی به دنبال منابع دیگری بود.

 : گندزدایی 3مرحله 

زمانی که شوری آب چاه به حد قابل قبول آشامیدن رسید، چاه بایستی گندزدایی شود. گندزدایی آب آشامیدنی 

 نیانجام ا یبرا یمختلف یراه ها( تایید شده است. WHOبهداشت )جهانی در شرایط اضطراری توسط سازمان 

بر جای می گذارد. کلرزنی در آب   ماندهباقی  گندزدای رایاست ز یآن کلر زن نیتر متداولکار وجود دارد، اما 

دارای مزیت هایی از قبیل دسترسی گسترده، اندازه گیری و استفاده آسان و حاللیت راحت در آب می باشد. از 

های ، ترکیک چاه آسیب دیده. 3-15شکل 

است. دیواره نشان داده شدهروی   

خارج نمودن آشغال با . 4-15شکل 

 استفاده از یک سطل
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معایب کلرزنی میتوان به مواردی همچون خطرناک بودن آن ) بایستی با دقت استفاده شود( و موثر نبودن در برابر 

های معمول اشاره نمود. هیپوکلریت کلسیم بسیار  نند کیست ها و ویروس ها ( در غلظتهمه ی پاتوژنها ) ما

درصد کلر می باشد یکی از متداول ترین ترکیبات  80تا  60( به شکل پودر یا گرانول که حاوی HSCHقوی)

 یکننده استفاده م دیپودر سف ای عیکننده ما دیسف به شکل میسد تیپوکلریه نیهمچنکلر مورد استفاده می باشد. 

لر شده، میزان ک در معرض جو قرار گرفته ایشده  رهیکه محصول ذخ یزمانبا توجه به نحوه ساخت، مدت  شود.

 قابل استفاده در هر کدام از ترکیبات کلر متفاوت می باشد. 

سیم کلریت کلجهت محاسبه میزان مناسب کلر برای گرانول هیپورا  هایی روش 2-1نکته و  فصل اول راهنمای فنی

دقیقه ساکن بماند.  30آب چاه را با استفاده از یک چوب بلند هم زده و اجازه دهید آب به مدت  تشریح می کند.

 .مورد بحث قرار خواهد گرفتاین راهنما  11فصل جزئیات بیشتر در خصوص کلرزنی در 

 احتیاط

از آنجا که کلر باقیمانده ممکن است باعث آلودگی آبخوان و ایجاد مشکالت بهداشتی از قبیل بثورات پوستی 

در هنگام استفاده از آب جهت استحمام شود، بنابراین بایستی از کلرزنی پی در پی چاه  اجتناب نمود. به دلیل 

اند به ، کلرزنی نمی توف وجود داشته باشداطرا ینیرزمیز یممکن است در آب ها ی کهآلودگ قبلیبع امنوجود 

 عنوان یک گندزدای دائمی آب چاه تلقی گردد.

 جایگزیناستفاده از منابع آب آشامیدنی 

مطالعه دقیق جهت جایگزینی چاه مورد استفاده با سایر منابع آب آشامیدنی طی وقوع سیالب بسیار مهم است. 

ی شده به جای آب شیرین حاصل از یک منبع محافظت نشده استفاده مردم از آب چاه کمی شور اما گندزدای

 آب ر طعمکه اگ میرا به مصرف کنندگان انتقال ده یامیمهم است پممکن است یک راه حل بهتری باشد. بسیار 

ر در کوتاه مدت، آب شیرین می تواند توسط تانک .ستین یسالمت یبرا یدیتهد ی آنباشد شورمی قابل تحمل 

ضد  نیگزیمنبع آب جا کیبه طور مداوم و  انجام شود یکه مراقبت به درست یدر حال( 5-15تامین شود ) شکل 

 گردد.  یعفون
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تانکر آب. 5-15شکل   

محاسبه حجم آب چاه. 1-15نکته    

 محاسبه حجم آب چاه با استفاده از فرمول زیر انجام می شود : 

 

 که در آن 

V )حجم آب چاه )مترمکعب = 

D      )متر( قطر چاه =H           )ارتفاع آب )متر =π  =3.142 

 سطح آب

 کف چاه

 چاه



 
 

ردی فو بهداشت  محیط آب آشامیدنی، بهسازی تأمینفنی  راهنمای

 در شرایط اضطراری
 

 

 

 ییایدر البیها پس از وقوع سچاه یبهساز       15-7

15 

  

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یدنیدر آب آشام یشور یسالمت یجنبه ها.3-15نکته 

باشد خطری برای سالمتی  قبول قابلنمک در آب آشامیدنی در حدی که از نظر مردم  جهت آشامیدن  وجود

سطح قابل  دارد.وجود ن ایبندی به آنپ یبر سالمت برا یاستاندارد مبتن ایرهنمود  چیه ب،یترت نیبه اانسان ندارد. 

. بنابراین، یک چاه می تواند برای اهداف غیر آشامیدنی مانند دارد یو عادات فرد بستگ قهیبه سلپذیرش جوامع 

شستشو ) شکل پایین، سمت چپ( و یا زمانی که طعم آن مورد قبول مردم باشد به عنوان آب آشامیدنی استفاده 

 شود  )شکل پایین، سمت راست(. 

 پمپاژ بیش از حد چاه. 2-15نکته 

ور آب ش آن در اثر اطراف طی، چاه ها و محبه وقوع می پیوندد لیس ی پدیدهمنطقه ساحل کدر یکه  یهنگام

 یآب شور در خاک و سفره ها رایکند، ز یمشکل را حل نم ییتنهابه  کردن چاه اژپمپپذیر می شوند.  نفوذ

طبیعی آن  شستشوی ،یقبل طیبازگرداندن چاه به شرا یراه برا نیعتریو سر نیبهتر .وجود دارد ی نیزنیرزمیآب ز

رین استخرهای طبیعی و مصنوعی، سدها و سایر منابع  آب باران به درون یبا آب باران و همچنین نفوذ آب ش

 ن می باشد. زمی

بیش از حد ) بیش از حجم کل آب درون چاه ( با کاهش بازسازی طبیعی چاه مشکل شوری آب را تشدید  پمپاژ

 . کند یرا تلف م یو انرژ یزمان، منابع انسان نیهمچنمی نماید. 
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 حفاظت از آبهای زیرزمینی

قدامات از ا یبرخ شود. یریجلوگ نیریبه منابع آب ش شورآب  بیشتر مهم است که از نفوذ الب،یپس از س

 ساده عبارتند از: پیشگیرانه

به طور  ایوند ش استفادهکمتر  یستیشور هستند باآب شدن به  لیاما در حال تبدآب شفافی دارند که  ییهاچاه

. از پمپاژ شدید آب شود تامیناست شفاف که  هیهمسا یاز چاه ها دیبا نیری. آب شاز رده خارج گردندموقت 

 در چاه های جدید با ظرفیت باالباید چاه بایستی اجتناب شود زیرا ممکن است باعث شوری آب گردد. همچنین 

 متر( و چاه های مجهز 5مناطقی به دور از ساحل و سایر منابع آلودگی احداث شود. چاه های عمیق ) عمق بیش از 

به موتور پمپ بایستی به طور منظم از لحاظ شوری پایش شوند زیرا در معرض خطر آلودگی  ناشی از آبهای شور 

(  نباید در مناطق ساحلی متر 10اههای عمیق جدید ) بیش از و چ تر شوند قیعم دیموجود نبا یچاه هاقرار دارند. 

با هدف استحصال آب شیرین از یک آبخوان زیر زمینی حفر شوند. آب های راکد مجاور چاه ها بایستی عاری 

از آشغال نگه داشته شوند. در صورت مشکوک بودن به آلودگی، به عنوان مثال مشاهده الیه روغن در سطح آب 

ت حذف شوری نباید آبهای راکد را تخلیه نمود. در عوض به منظور باید به دریا تخلیه شوند. در سایر موارد، جه

افزایش پاکسازی و شستشوی آب های زیرزمینی آن را وارد کانالهای آب باران نمایید. در برخی نقاط جهان، 

گونه های خاصی از پشه آنوفل انتقال دهنده ماالریا ترجیح می دهند در آب شور تخم ریزی نمایند. این فرضیه 

 آب شور راکد خطر ایجاد ماالریا ندارد کامال نادرست است.   که
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