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

شود و محتاج کمک در زمینهگروهی از مردم بالدیده از هم گسیخته می شیرازه زندگی عادی ال آنه دنبافتد و بدر کشور ما اتفاق می

گردند. از جمله مهمترین نیازهای مردم در شرایط اضطراری بعد از وقوع بالیای طبیعی نیاز به آب آشامیدنی سالم و های مختلف می

 جلوگیری نماید.به نحو چشمگیری های واگیر یتواند از بروز و شیوع بیماربهسازی محیط است که در کنار رعایت بهداشت فردی می

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

، کارشناسان و مدیران هاکنسینهای تز جمله نیازای به مردم بالدیده کمک کنند. وجود راهنمای فنی مناسب امدیریت و به نحو شایسته

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

تواند گسترده بوده و وسعت قابل توجهی را شامل شود. کشی میهای توزیع آب آشامیدنی لولههای ناشی از بالیای طبیعی به شبکهآسیب

های مختلف سیستم، متنوع باشند. بررسی جامع  های جزئی گرفته تا از دست رفتن کامل بخش توانند از شکستگیمیها  این قبیل آسیب

باشد. با این وجود از آنجا که در شرایط اضطراری اولویت اول ها می کل شبکه توزیع تنها روش شناسایی انواع و وسعت این آسیب

ید امکان بررسی جامع سیستم توزیع در آن شرایط مقدور نباشد. از اینرو در این راهنمای ایجاد سطح قابل قبولی از تامین آب است، شا

ای توزیع هفنی که بر تامین آب در شرایط اضطراری به عنوان اولویت اول تاکید دارد، روند و مراحل بازسازی یا احیای مجدد سیستم

 شد. کشی در مقیاس کوچک بررسی خواهدآب لوله

 ،های واگیر وزارت بهداشت، به سفارش مرکز مدیریت بیماری1398بال وقوع سیل در مناطق وسیعی از کشور در بهار این راهنما بدن

قای دکتر آجناب ، مترجم این راهنما که بدینوسیله از شده است ترجمهتوسط پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران 

ر سیمین سرکار خانم دکت همچنین از گردد.تشکر و قدردانی می تهرانعضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی  مهدی هادی

پاسگزاری داشته اند صمیمانه س که مسئولیت ویرایش این فصل را بر عهده دانشگاه علوم پزشکی تهران ناصری عضو محترم هیات علمی

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

 

 دکتر محمد مهدی گویا                                                       دکتر کاظم ندافی                               

 های واگیر                                     رییس پژوهشکده محیط زیستبیماریرییس مرکز مدیریت                    

 مقدمه



 
 

کوچک اسیدر مق یآب لولهکش عیتوز یستمهایس یبازساز  

 

 

 

 صفحه                    عنوان 

 1-4                    یبازساز یهاگام

 2-4                  خسارت به شبکه زانیم یابی: ارز1گام 

  3-4      موجود به مصرف کنندگان طیشرا یرسان: اطالع2گام 

 4-4        نیگزیآب از منبع جا نی: تام3گام 

 5-4     عیشبکه توز دهید بیآس یکردن بخش ها زولهی: ا4گام 

 5-4                      هایشکستگ ری: تعم5گام 

 9-4    شده شبکه ریتعم یقسمتها ییو گندزدا یزسازی: انجام تست، تم6گام 

 فهرست مطالب
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تواند کشی میآشامیدنی لولهآب های توزیع ناشی از بالیای طبیعی به شبکه هایآسیب

 د از شکستگینتوانها می آسیب بوده و وسعت قابل توجهی را شامل شود. این قبیل گسترده

بررسی  های مختلف سیستم، متنوع باشند. های جزئی گرفته تا از دست رفتن کامل بخش

باشد. با این وجود می ها جامع کل شبکه توزیع تنها روش شناسایی انواع و وسعت این آسیب

، شاید استب از آنجا که در شرایط اضطراری اولویت اول ایجاد سطح قابل قبولی از تامین آ

این راهنمای فنی  امکان بررسی جامع سیستم توزیع در آن شرایط مقدور نباشد. از اینرو در

که بر تامین آب در شرایط اضطراری به عنوان اولویت اول تاکید دارد، روند و مراحل 

کشی در مقیاس کوچک بررسی خواهد های توزیع آب لولهسیستم بازسازی یا احیای مجدد

 . شد

 

 

 

 

 

 بازسازی هایگام

در عین حال که بخش قابل با انجام این کار  .توزیع است ستمیدر س بزرگهای شکستگی ریتعم، اول تیاولو

 ها از دست خواهد رفت، اما سیستم توزیع سایر شکستگی تا قبل از تعمیر توجهی از آب ورودی به سیستم توزیع

یی و شناساگیرد، نیاز آبی از این طریق صورت می اضطراریاینکه تامین  احیا خواهد شد. بدین ترتیب  عالوه بر

 کوچک اسیمقدر  یکشآب لوله عیتوز یهاستمیس یبازساز
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های اساسی  ادامه گام تواند به موازات آن انجام شود. درهای کوچک در سیستم توزیع نیز می شکستگی ریتعم

 کشی آورده شده است. لوله یهادر شبکه های اصلی ات شکستگیریتعمدر جهت 

 به شبکه خسارت زانیم یابیارز :1 گام

 موجود طیمطلع ساختن مصرف کنندگان از شرا :2 گام

 آب نیگزیمنبع جا نیتام :3 گام

 عیشبکه توز دهیب دیآس های کردن بخش زولهیا :4 گام

 ها یشکستگ ریتعم :5 گام

 شده شبکه ریتعم یها کردن قسمت یکردن و ضد عفون زیتست، تم :6 گام

 خسارت به شبکه زانیم یابی: ارز1 گام

تا  در فرایند بازسازی استفاده کنید منطقه دارند عیتوز ستمیسو کارکنان محلی که اطالعات کافی از  نیروها از

ها و نقشه جملهاز  ، توزیع شبکه از چیدمانموجود  نقشههرگونه  .کار بازسازی با سرعت بیشتری انجام شود

 و شیرهای تخلیه را تهیه کنید. هاشیر فلکهاتصاالت مانند  تیها و موقعلوله مربوط به طول و قطر اطالعات

حداقلِ اطالعات شامل اطالعات مربوط به راهها و اماکن را در یک پالن یا نقشه از منطقه مورد بررسی جمع

قابل دسترس باشند. وضعیت شبکه را با نیز شاید بخشی از این اطالعات از طریق جستجو در اینترنت  بندی کنید.

ی گذار عالمتهای عمده هستند را مشخص و باق داده و نقاطی از شبکه که دچار آسیبهای موجود انطنقشه

 نیهمچن و (بین رفتن بخشی از خط لوله از، شکستگی لوله، شکستگی شیرفلکه )به عنوان مثالکنید و نوع آسیب 

هایی باشد که قابل بیآساولیه باید برروی  تمرکز(. 2-4های مورد استفاده را نیز معین نماید )شکل جنس لوله

ی باشند که تعمیر آنها بهتر است در نیرزمیز تاخسارها و برخی از آسیب دارد احتمال حالنیابا . مشاهده هستند

تعمیرات و همچنین لوله و انجام های بعدی قرار گیرد. کفایت تجهیزات و ادوات مورد نیاز برای اولویت

 و در صورتی که کافی نیست سریعاً سفارش دهید. دیکن یرسرا بربا اندازه و سایز مناسب موجود  اتصاالت
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 رسانی شرایط موجود به مصرف کنندگاناطالع: 2 گام

کنندگان در رسانی کنید تا مصرفرا به موقع اطالع رخ داده است و برنامه شما برای تعمیرات شبکهکه را آنچه 

دچار آسیب بخش از شبکه تا بدانند کدام  دیدهبه آنها اجازه (. 1-4جریان شرایط موجود قرار گیرند )شکل 

 یمنیو ا یسالمت تا انجام دهند دیبا یکار چهبرای تعمیرات چیست و آنها شما اجرایی زمانی و برنامه  ،شده است

رسانی منظم ات به عنوان یک مسئولیت پیوسته و اطالعارتباطآنها طی برنامه تعمیرات تهدید نشود. در این راستا 

 تواند بسیار اهمیت داشته باشد.می روزه و ب

 

 گان آباطالع رسانی به مصرف کنند .1-4شکل 
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 ها آب همراه با ثبت آسیب یلوله کش عیشبکه توز کینقشه  .2-4شکل 

 منبع جایگزینآب از تامین : 3 گام

منبع  کی ،کشدساعت طول می از چند شیبآن  راتیتعم و شبکه بزرگ است وارده به  بیآسوسعت  اگر

استفاده از آبهای بطری شده، تحویل مستقیم شرایط  فراهم شود. در این دبای یدنیآب آشامبرای تامین  نیگزیجا

 مخازن مستقیم آن به مصرف کننده از طریقغیر لیحوو یا ت آب یتانکرهاکننده با استفاده از آب به مصرف

توان از سایر منابع آب همچنین می (.3-4 لباشند )شکآب می از راهکارهای تامین ،موقت آب یسازرهیذخ

 هم مصرف شوند استفاده کرد. شرب نیز که ممکن است برای تامین نیازهای غیر چاه( ای)مانند چشمه محلی 
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 جایگزین یک منبعآب از  تامین .3-4شکل 

در محل در  یی گندزدایی کهایمیمواد شو همچنین  تامین آب خانگیساده های  مربوط به  سیستم اطالعات

   بندی کنید. دسترس هستند را جمع

دهید و چگونگی استفاده بهینه مصرف کنندگان آب در هر شرایط بایستی در جریان اقداماتی که شما انجام می

 قرار گیرند. های موقت تامین آباز سیستم

 ب دیده شبکه توزیعیهای آس ایزوله کردن بخش: 4 گام

از این طریق میزان اتالف آب از شبکه کمتر شده د. نجدا شوها قسمت هیبق از دیبا شبکهب دیده یآس یهابخش

 کردن مناطق آسیب دیده شبکه شود.  ایزولهفراهم می اندتامین آب برای مناطقی که آسیب ندیدهامکان  و

وجود از خط لوله  منطقه مورد نظر شود. در صورتی که شیر کنترلانجام می معموالً با استفاده از شیرهای کنترل

شیرهای کنترل جدید برای آن بخش  نیست، الزم است ندارد و یا امکان دسترسی به شیرهای کنترل روی شبکه 

 از شبکه نصب شود.

 ها تعمیر شکستگی: 5 گام

تعمیرات شبکه را از محل منبع تامین آب یا نزدیک به آن شروع کنید و به سمت خارج شبکه ادامه دهید. 

مطابق شکل تعمیرات را  انجام شود. 4-4ریزی شده و به صورت گام به گام مطابق شکل یستی  برنامهتعمیرات با

 شبکه شروع کنید. هوایی  از حد فاصل منبع تامین و مخزن ذخیره
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را انجام دهید. اطمینان حاصل کنید که در حین تعمیر، شیرهای  SV5و  SV1لوله اصلی بین شیر  ریتعمدر ادامه، 

SV2 ،SV3 ،SV4  انتخاب و ایزوله کردن به این خط وصل شده است بسته باشندکه دیگری  انشعابو هرگونه .

بین دو که  ایتواند به آسانی با استفاده از شیرهای قطع و وصل انجام شود به گونههای آسیب دیده می بخش

شیر تخلیه و ، SV5و  SV1متر وجود داشته باشد. در صورتی که در حد فاصل  1000تا  500ای بین شیر فاصله

( FH1)مانند  و  یک شیر آتشنشانی (WO1شیر تخلیه )مانند یک نصب  بیترتشیر آتشنشانی وجود نداشت، یا 

 اتخاذ شود. 

 گونه اقدامی برای تعمیرات:از شروع هر  قبل 

  محدوده مورد نظر را مشخص کنید و در  دری )مانند گاز، برق و ...( نیرزمیزتاسیسات  ریساموقعیت

 هماهنگ کنید. آنها ینگهدار صورت لزوم با ادارات متولی

 محل مورد نظر تغییر دهید ازای را ترافیک جاده ریمس. 

کنید. محلی که اند را شناسایی و تعمیر که دچار شکستگی شده خط لولهاز  ییهابخشزمین را حفاری کرده و  

لولهدر مورد  به طور معمولمسئله  نباید تعمیر شود را از فروریختن احتمالی دیوارهای ترانشه محافظت کنید. ای

 (shoringزنی )از طریق شمع دمنطقه سست باشد بای نیزمبافت  اما اگرپایین مشکل ساز نیست  قطربا  یها

 .شودهای ترانشه جلوگیری از فروریختن دیواره 5-4 مطابق شکل



 
 

دی فرو بهداشت  محیط آب آشامیدنی، بهسازی تأمینفنی  راهنمای

 در شرایط اضطراری
 

 

 

 کوچک مقیاس در کشیلوله آب توزیع هایسیستم بازسازی  4-7

4 

 

 .دیکن ریتعم گام به گامشده و  یزیربرنامه یا وهیخط لوله را به ش .4-4شکل 

 

 شمع زنی محل حفاری .5-4شکل 
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ترین و سریعترین روش استفاده کنید تا سریعتر خط لوله وارد سرویس برای تعمیر محل آسیب دیده از ساده

 توان به موارد زیر اشاره کرد:میبرای تسریع کار  ساده های از روش شود.

 تعویض شود. 7-4 بخش آسیب دیده لوله ممکن است به کمک بست مطابق شکل 

 های فوالدی با جوشکاریهای لوله ها و شکستگیتعمیر ترک 

 های متعددی روی لوله وجود داشته باشد، شاید بهتر باشد کل قسمت آسیب دیده  در صورتی که ترک

 سرعت بخشیدن به کار تعویض شود.برای 

 کشی موقت از روی زمین برای تامین آب در شرایط اضطراریانجام لوله 

 

 اتصال لوله ها با بست .6-4 شکل

 

 thrustهای بتنی نگهدارنده )( و سازهconcrete anchorageساختارهای پشتیبانی لوله مانند آنکوراژ بتنی )

blocks کنید.( را در صورت لزوم تعویض 

(. باقیمانده فضای 7-4کنید )شکل  اطراف لوله را با موادی چون شن و ماسه خشک یا سنگریزه شسته شده پر

ها را از حفاری پر کنید. امکان دسترسی به محل اتصاالت لوله حاصلتوانید با خاک حفاری شده ترانشه را می

 محل اتصاالت وجود داشته باشد.امکان بررسی نشت آب از ، فراهم کنید تا در مرحله تست فشار
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 خاکریزی اطراف لوله .8-4شکل 

 قسمتهای تعمیر شده شبکهگندزدایی  وسازی زیتم تست،انجام : 6گام 

 تست لوله

شیر کنترل در باالدست ناحیه ایزوله شده و شیر تخلیه پایین دست را با فشار کم باز کنید تا محدوده تعمیر شده 

تواند به ایش دهید. افزایش فشار میافز %50 شدن، فشار آب در لوله را حداقل تااز آب پر شود. پس از پر 

 زیر انجام شود:ترتیب 

 بستن شیر کنترل باالدست و  شیر تخلیه پایین دست 

 نشانی باالدست قرار دادن یک پمپ آب بین یک تانکر آب و شیر آتش 

 تامین شده برای حدداقل  و حفظ فشارنشانی کردن پمپ آب و پمپاژ آب از تانکر به شیر آتش روشن

 .ساعت 4

گونه نشت کنترل کنید و در صورت لزوم تعمیرات الزم را انجام دهید. مقدار آب  اتصاالت لوله را از نظر هر

از مقدار توصیه  مقایسه کنید. اگر مقدار نشت بیشتر 1-4پمپاژ شده از تانکر به خط لوله را برآورد و با جدول 

منابع برای اطالعات بیشتر در خط لوله است.  دیگر های پنهاندهنده وجود نشت نشان ،شده در جدول باشد

 ارائه شده است. 13-4های پنهان در صفحه های جستجوی نشتدر مورد راه علمی
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 حدود مجاز نشت آب از لوله .1-4جدول 

 (mmقطر لوله )
 حد مجاز نرمال نشت

(L/day/1000m) 

 حد مجاز بحرانی نشت

(L/day/1000m) 

50 165 330 

75 250 500 

100 330 660 

150 500 1000 

 California State University ،1994منبع: 

 

 لولهخط  سازیتمیز 

شیر تخلیه پایین دست وصل  نشانی( یایک تانکر کامل از آب تمیز را از طریق پمپ آب به باالدست )شیر آتش

 شود. کنید تا جایی که لوله کامالً تخلیه و تمیزو آب تمیز را به داخل لوله پمپاژ 

  ضوابط مربوط به سرعت و دبی مناسب برای شستشوی خطوط لوله آورده شده است. 2-4 در جدول

شیر آتشنشانی متصل شده به پمپ و تانکر را باز و سپس پمپ را روشن کنید. به تدریج شیر تخلیه پایین دست را 

برسد. عمل پمپاژ آب را تا زمانی که آب کامالً  2-4 ی به حد مورد نظر در جدولکه مقدار دب باز کنید تا جایی

از شیر تخلیه خارج شود ادامه دهید. با اینحال زمان تخلیه آب، از زمان پیشنهاد شده در جدول نباید کمتر  ،تمیز

 باشد. 

 و یا حریم رووسایل نقلیه، پیادهآب خروجی از شیر تخلیه را به نحوی کنترل و هدایت کنید که وارد مسیر تردد 

های تخلیه کننده مناسب  و دستگاه (tarpaulinsهای عایق مناسب ) های خصوصی نشود. با استفاده از پوشش

ها و پوشش گیاهی جلوگیری کنید. همچنین آب ناشی از تخلیه لوله را به گونهها، چمناز فرسایش خیابان ،آب

شدن خیابان و افزایش ترافیک وسائل نقلیه نشود. هنگامی که آب خروجی  ای کنترل کنید که منجر به سیالبی

 آهسته ببندید. ، به قدر کافی تمیز شد، شیر تخلیه را قبل از خاموش کردن پمپ از لوله
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 ضوابط مربوط به سرعت و دبی مناسب برای شستشوی خطوط لوله .2-4جدول 

 قطر لوله

(mm) 

 دبی مورد نیاز

(L/s) 

 نیازسرعت مورد 

(m/s) 

 حداقل زمان تخلیه برای

 (minمتر ) 1000هر 

50 7/2 3/1 770 

75 2/7 6/1 625 

100 15 8/1 555 

150 41 2/2 455 

 Water Engineers and Scientists ،1984منبع: 
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 گندزدایی

محاسبه کنید. سپس کردن قسمتی از لوله که تعمیر شده است را حجم آب الزم برای پر 3-4 با استفاده از جدول

کردن به را تهیه کنید. تانکر را از آب تمیز پر کنید و حین پر مقدار محاسبه شده یا بیشتر از تانکری با حجم برابر

( به داخل آن بریزید )برای HSCHگرم گرانول هیپوکلریت کلسیم ) 80لیتر آب، مقدار  1000ازای هر 

 را مطالعه کنید(. 3فنی شماره  ایراهنماطالعات بیشتر در مورد کلرزنی تانکرها 

نشانی( متصل کرده و آب تانکر را به داخل لوله پمپاژ کنید و تانکر را از طریق پمپ آب به باالدست )شیر آتش 

 به تدریج شیر تخلیه پایین دست را باز کنید تا جایی که آب کلرزنی شده جایگزین آب تمیز داخل لوله شود.

بوی تند کلر در شیر تخلیه استشمام شود ادامه دهید. شیر تخلیه را به تدریج ببندید اما تا زمانی که  پمپاژ آب را

کند. خط لوله  تمام فضای خالی لوله را پر، اجازه دهید آب همچنان به داخل لوله پمپاژ شود تا آب کلرزنی شده

  ساعت به همین صورت به حال خود بگذارید تا گندزدایی آن تکمیل شود. 24را برای 

دست را  نییپاشیر تخلیه  جیتدر به .دیباز کنشیر کنترل باالدست را  و دیجدا کننشانی از شیر آتشآب را  تانکر

تا تخلیه آب انجام شود تا جایی که بوی تند کلر دیگر استشمام نشود. بعد از این مرحله خط لوله می دیباز کن

 تواند وارد سرویس شود.

 

 ها با اقطار مختلفپر کردن لولهحجم آب الزم برای  .3-4 جدول

 (لیترمتر لوله ) 1000حجم تقریبی آب در هر  (mmقطر لوله )

50 1960 

75 4420 

100 7850 

150 17670 
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