


 

 

 

 



 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 021ـ  88978398، دورنگار:  021ـ  88978399: تلفن

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

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

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

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

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

Technical Notes on Drinking-Water, Sanitation and Hygiene in 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

   .تهران ترجمه شده است یپزشک

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

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

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

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

 جلوگیری نماید.نحو چشمگیری 

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

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

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

کننده  باشد تا آب را برای مصرفمی تصفیه به طور معمول تأمین آب آشامیدنی در هنگام و یا بعد از شرایط اضطراری نیازمند

 یدر نقطه مصرف نسبت به اجرای سیستم متمرکز عموماً با سرعت بیشتری همراه است و هزینه سالم و قابل قبول سازد. تصفیه

تهیه  باشد، آب مورد استفاده برای آشامیدن وباشد. تنها آبی که نیازمند تصفیه میکمتری دارد ولی مدیریت آن دشوارتر می

باشد. نکات فنی ارائه شده در این فصل از راهنما به نیاز می لیتر آب مورد 5غذا است؛ با این وجود برای هر نفر در روز مقدار 

 پردازد.ی مناسب در شرایط اضطراری میهای تصفیهترین گزینهترین و رایجشرح بعضی از ساده

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

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

همچنین از  گردد.تشکر و قدردانی می تهرانعضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی  کاظم ندافیقای دکتر آجناب 

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

 دکتر محمد مهدی گویا                                                       دکتر کاظم ندافی                

 رییس پژوهشکده محیط زیست                     های واگیر                رییس مرکز مدیریت بیماری   

 مقدمه



 
 

یاضطرار طیدر نقطه مصرف در شرا یدنیآب آشام هیتصف  

 

 

 

 صفحه                    عنوان 

 1-5           هیتصف شیپ

 2-5           یهواده

  3-5          ینینشو ته یسازرهیذخ

 4-5           ونیلتراسیف

 7-5           ییگندزدا

 9-5                     مرکب هیتصف هایستمیس

 9-5         یآموزش استفاده از فناور

 10-5          آب یسازرهیذخ

 11-5           ارتقاء بهداشت

 فهرست مطالب
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 باشدمی فیهتص نیازمند یآب آشامیدنی در هنگام و یا بعد از شرایط اضطرارتأمین به طور معمول 

ه اجرای سیستم نسبت ب مصرفتصفیه در نقطه تا آب را برای مصرف کننده سالم و قابل قبول سازد. 

 دارد ولی مدیریت آن دشوارتری کمتری و هزینهبا سرعت بیشتری همراه است  عموما   متمرکز

با ؛ ستاباشد، آب مورد استفاده برای آشامیدن و تهیه غذا باشد. تنها آبی که نیازمند تصفیه میمی

 ارائه شده در اینباشد. نکات فنی لیتر آب مورد نیاز می 5نفر در روز مقدار  این وجود برای هر

شرایط  ی مناسب درهای تصفیهترین گزینهترین و رایجبه شرح بعضی از ساده راهنما فصل از

 پردازد. می یاضطرار

 

 تصفیهپیش

 شرح داده شده استذیل هایی که در وجود دارند. روش مصرفی متنوعی به منظور تصفیه آب در نقطه هایفناوری

 . ندکاربرد ندارآلودگی شیمیایی  برایها فیزیکی و میکروبی خواهند شد ولی این روش باعث حذف آلودگی

 اضطراریدر شرایط  مصرفتصفیه آب آشامیدنی در نقطه 
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اری و که در نگهدو یا از آبی سالم غیر  آب از منبع سالم آب آشامیدنی ،استتصفیه آب قادر  یاتعملدر حقیقت 

دورت و یا میزان ک، بدین منظور با توجه به عواملی نظیر کیفیت منبع آب. تولید نمایدنقل آلوده شده است، و حمل 

 ترجیح مصرف کنندگان و هزینه،، تأمینهای متنوع و زنجیره ذرات معلق در آب، در دسترس بودن روش تعداد

 ی وجود دارد.های متعددروش

 هوادهی

کند.  این عمل شود و به افزایش میزان اکسیژن موجود در آب کمک میباعث تماس نزدیک آب و هوا می هوادهی

 :تواند منجر به موارد زیر گرددمی

  هیدروژن و متان موثر در مزه و بوسولفید حذف مواد فرار مانند 

 موجود در آب کربن کاهش دی اکسید 

  شینی و فیلتراسیونن منگنز و حذف آنها توسط تهاکسید کردن مواد معدنی محلول مانند آهن و 

 که ظرف این استدار های مختلفی مورد هوادهی قرار گیرد. یک روش ساده برای افراد خانهوشر تواند بهآب می

دقیقه بدون حرکت  30( و سپس آن را برای مدت بیش از 1-5دقیقه با سرعت تکان دهند )شکل  5آب را به مدت 

 ی ته نشینی پیدا نمایند. ات معلق اجازهقرار داده تا ذر
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 آب دیشد دادن تکان با یهوادهشمایی از روش  .1-5شکل

 نشینیسازی و تهذخیره

ذف اقدام به حتوان می را در پی دارد، بزرگترمواد جامد معلق با ایجاد زمان ماند که ته نشینی اگر آب کدر باشد، 

ه منظور اطمینان ب ن و معتبرئمطمبزرگ کرد. با این وجود، حتی پس از ته نشینی، عمل تصفیه با روشی مواد جامد معلق 

امد معلق مواد جشود عملیات ته نشینی آب سبب می ن،یعالوه بر ا باشد.بودن آب برای آشامیدن ضروری می سالماز 

به مدت دو روز باعث  یسازرهیذخ برند.یم نیرا از ب یشتریخطر بو  ته نشین شدهدر ته ظرف ها از پاتوژن یو برخ

 عفونتمانند  ییهایماریب یبرا واسط یهازبانیکه به عنوان م ییهامزیتعداد ارگان نیشود و همچنیم یکاهش آلودگ

 دهد.یکنند را کاهش می( عمل مdracunculiasis) نهیکرم گ
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 فیلتراسیون

 کند.را حذف میآلودگی  ،به صورت فیزیکی و اجازه عبور به آب آب معلقمواد جامد با گرفتن  فیلتر

 غشایی هایصافی

ارگانیزم حذفتوانند در یکنند و میکار م هاصافی ریحذف مشابه با سا یهازمیبا استفاده از مکان ییغشا یهاصافی

ها آن استفاده از هنگام این غشاها درسازنده های رعایت دستورالعمل موثر باشند. اریها بسروسیکوچک مانند و های

 کردن منظم دارند. زیبه تم ازین ییهاصافی نیچن باشد. غالباًامری ضروری می

 شنی هایصافی

هایی وسط الیهت فوظر شوند. تعبیه یکیپالست او ی ی، فلزسفالیظروف  ممکن است در داخل یخانگشنی  یهاصافی

ف باالی ظرف به سمت پایین ظرها به صورتی تنظیم شده است که جریان آب از کشیاز شن و ماسه پر شده و لوله

 ها را به نمایش گذاشته است.صافیای از این نمونه 2-5برقرار گردد. شکل 

 

 باال به رو عیسر انیجر ساده با لتریف کی. 2-5شکل 
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 های سرامیکیصافی

معلق به مواد جامد  فرآیند (. در این3-5کند ) شکل میهای سرامیکی یا شمعی عبور صافیآب با سرعت کمی از 

کند و میمل نقره هستند که به عنوان گندزدا عها به طور مثال آغشته به صافیشوند. بعضی صورت مکانیکی فیلتر می

د از دیگر نیازی به جوشاندن آب بع های آغشته به نقرهدر صورت استفاده از صافی شوند.می هاباعث حذف باکتری

 باشد.فیلتراسیون نمی

را آنها . شوندو عرضه می دیانبوه تول به صورتتولید کرد اما عمدتاً  یتوان به صورت محلیرا م یکیسرام یهاصافی

 ندهیآدر  یاضطرار طیشرا یبرا یسازآماده به منظورتوانند یم ؛ لذاردنگهداری ک مدت زمان طوالنی برایتوان می

 .شوند رهیذخ

ای به جا هاین عمل با توجه به وجود ناخالصی؛ باشدشمعی نیازمند شستشو در فواصل زمانی منظم می صافی سطح

 باشد.ضروری می صافیوی سطح ر مانده ناشی از عبور آب بر
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 یشمع ای یکیسرام یهایصاف . تصویر چند نمونه از3-5 شکل

 گندزدایی
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 سازد.می سالمو آن را برای آشامیدن  بردمی بین از را آب در موجود مضر هایارگانیزم تمام ،گندزداییفرآیند 

 جوشاندن

 برای وثرم بسیار روش توان از آن به عنوان یکاگر انرژی مصرفی مورد نیاز برای جوشاندن در نظر گرفته نشود، می

از هزینه انرژی مورد نی عالوه بررساند.  )حالت قلقل( نقطه جوشبه نام برد. بدین منظور باید آب را  آب گندزدایی

 د.به بهبود این وضعیت کمک نمایتواند هوادهی میگردد. برای جوشاندن، این روش باعث تغییر در طعم آب نیز می

 .ه شودست ظرف آب مورد نظر پس از خنک شدن به شدت تکان دادا کافی

 گندزدایی شیمیایی

مناسب،  شود. با مقداراستفاده می کلربه طور معمول از ولی ایی توانایی گندزدایی آب را دارند از مواد شیمی بسیاری

مقاوم کلر به  سبتن های تک یاختهها خواهد بود. البته بعضی از گونهها و باکتریکلر قادر به از بین بردن اکثر ویروس

و با توجه به  دوجود دار به صورت مایع، پودر و قرص کلر برای استفاده خانگی کریپتوسپوریدیوم(.به ویژه هستند )

 .است الزم یمختلف مقادیر ،ترکیب آنها به بسته از لحاظ اندازه و قدرت متفاوتند. بنابراین میزان کلر موجود در آنها

 ه نادرست،استفاد از جلوگیری برای .کنید پیروی سازنده دستورالعمل ازاز ترکیبات کلر  استفاده برای همیشه

 (4-5شکل ) شود داده کاربران همه به باید واضح هایدستورالعمل

 

تیار مصرف شده است، در اختأمین ترکیبات کلر نباید در خارج از ظروفی که توسط تولیدکننده 

مردم موم عمیزان و نحوه استفاده از آن به سادگی برای در این شرایط  گیرد زیراکنندگان قرار 

 قابل درک نیست.

 



 
 

ر دفردی و بهداشت  محیط آب آشامیدنی، بهسازی تأمینفنی  راهنمای

 شرایط اضطراری
 

 

 

 اضطراری شرایط در مصرف نقطه در آشامیدنی آب تصفیه 5-8           

5 

 

صف یچگونگشمایی از . 4-5 شکل  قرص تعداد -، ژنو( IFRCاز  برگرفتهکلر ) یهاآب با قرص هیت

برای تعیین تعداد قرص .دارد یبسددتگ قرص در فعال کلر درصددد و ظرف اندازه به ازین مورد کلر

 .دیکن پیرویقرص، کننده  دیتول یهادستورالعمل از استفاده شودهایی که باید 

 

 (SODIS) خورشید نورگندزدایی با 

دو یا  کی پالستیکی ظروف د.نبریم نیموجود در آب را از ب های مضرارگانیزم د،یخورشنور بنفش فرا هایپرتو

 یمدت الزم برا .(5-5شکل ) قرار دهید دیخورش مینور مستق در معرضو آنها را  دیپر کن زاللشفاف را با آب  یتریل

ه منظور ب آب متفاوت است. شفافیتمیزان و  دیظرف، شدت نور خورش تیها بسته به شفافشدن پاتوژن رفعالیغ

 48و در روز ابری ساعت  24، یبه استوا، در روز آفتاب کیدر مناطق نزدگندزدایی آب با استفاده از نور خورشید 

 ه ظروف،که با متصل کردن آنها بدر دسترس هستند  تجهیزاتیدر حال حاضر باشد. تقریبی مناسب میبه طور ساعت 

  .دهندرا نشان  هاپاتوژن شدن رفعالیغ یبرامیزان درجه حرارت مناسب  ندتوانیم

 آب را سرد نموده و آن را به شدت تکان دهید. ،قبل از استفاده 
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 (SODIS)دیبا نور خورش آب ییگندزدانمایی از روش  .5-5شکل 

 های تصفیه مرکبسیستم

کنند. را گندزدایی میآن را حذف کرده و  مواد جامد معلق آباند که کرده تولیدرا  یباتیچند شرکت بزرگ ترک

شده تصل م نماید تا به یکدیگرکمک میمواد جامد معلق است که به  ییایمیماده ش کی یها حاوبیترک نیاز ا یکی

ترکیبات  د.شوناین ذرات بزرگتر در کف ظرف ته نشین می سپس .بوجود آوردندتری را بزرگتر و سنگینو ذرات 

 کنند.باشند که بعد از ته نشین شدن ذرات، آب را گندزدایی میمورد نظر حاوی کلر نیز می

 یفناورآموزش استفاده از 

یرد گکه جمعیت تحت تاثیر از قبل با آن آشنا هستند در نظر می را موثری های تصفیهروش ،های اضطراری موفقبرنامه

-ی سرمایههای انتخاببه میزان کافی در توسعه فرهنگ و رویکردهای مناسب برای حمایت از استفاده صحیح از روشو 

 کنند.گذاری می
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 تصفیه شدهمراقبت از آب 

و استفاده از آب تصفیه شده به اندازه فرآیند  سازیذخیرهآب تصفیه شده به هیچ عنوان نباید دوباره آلوده گردد. 

 باشد.تصفیه حائز اهمیت می

 سازی آبذخیره

برای این منظور،  شود. ینگهدار خنک و کیمحل تار کیو در  ذخیرهشده  دهیو پوش زیدر ظروف تم دیآب با

توان آنها بار استفاده می پس از هرباشند زیرا بسیار مناسب می ،ی گشاد که دارای درب محکمی هستندظروف با دهانه

 را به راحتی تمیز نمود.

 ها و وسایل با آب، بهترامکان بروز آلودگی هنگام خروج آب از ظرف نگهداری وجود دارد. با توجه به تماس دست

ب به ایجاد یک شیر در ظرف نگهداری آ است مصرف کنندگان را به شستن دست با صابون تشویق نماییم. همچنین

 .(6-5شکل ) گرددمستقیم آب به ظرفی دیگر برای استفاده توصیه میظور انتقال من

 

 آن یشده برو نصب ریشآب و  یهدارگن ظرف از یانمونه . 6-5شکل 
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 ارتقاء بهداشت

فتار ر رییتغ. دست خواهد رفتاز مزایای آن  بهره ببرند،سالم  یدنیآب آشامندانند که چگونه از اگر کاربران 

 هایرفتار یمعرف یبرا یتواند فرصت خوبیم یاضطرارشرایط  .اهمیت دارد آب پاک تأمینبه اندازه  یبهداشتریغ

بیشتر آنها وسط ت یدر رفتار عاد راتییتغپذیرش  احتمال د،یجد یطیدر مح افراد با قرار گیری .اشندب دیجد یبهداشت

تاسفانه اغلب م دست است. یمربوط به شستشو ،رفتار رییتغ یاقدام برا نیآب و بهداشت، مهمتر نیمأت یبراشود. می

رائه ای اها به صورت مرحلهشستسوی دست روش صحیحدر ادامه  دانند.ها را نمیمردم روش مناسب شستسوی دست

  شده است. 
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