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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/


 
 

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

 

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

 در مناطق شهری، ممکن است کل جمعیت برای تامین آب آشامیدنی خود به طور کامل وابسته به سیستم آبرسانی عمومی باشند.

اجعه آالت هستند. بروز یک فتوانمندی اپراتورهای ماهر و همچنین تامین مواد شیمیایی، برق و ماشینهای مدرن متکی بر خانهتصفیه

تواند خسارت قابل توجهی به این تاسیسات وارد آورده و منجر به کاهش عملکرد و یا حتی از کار افتادن کامل بینی نشده میپیش

هایی ارائه  خانه بعد از چنین بحرانای بازسازی یا احیای مجدد یک تصفیههای اولیه برتاسیسات شود. در این راهنمای فنی گام

 راهنما آورده شده است. 4 جلدهای تامین آب کوچکتر در خواهد شد. جزئیات مربوط به بازسازی یا احیای سیستم

های واگیر وزارت بهداشت، اری، به سفارش مرکز مدیریت بیم1398این راهنما بدنبال وقوع سیل در مناطق وسیعی از کشور در بهار 

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

گردد. همچنین از سرکار خانم دکتر سیمین مهدی هادی عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکر و قدردانی می

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

 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 زیسترییس مرکز مدیریت بیماری                   

 مقدمه



 
 

آب بعد از بحران هیتصف ساتیتاس یبازساز  

 

 

 

 صفحه                    عنوان 

 1-6          یبازساز یهاگام

 2-6           تیوضع یابیارز

  2-6         یدیکارگران کل ییشناسا

 3-6          هیتصف ندیدرک فرا

 6-6        هیتصف ستمیس یاجزا تیوضع یبررس

 6-6                    میاول قرار ده تیرا در اولو یچه کار

 6-6           یکنترل آلودگ

 7-6         مرحله به مرحله یبازساز

 8-6           یانرژ نیپمپ و تأم

 9-6           عملکرد سیستم تصفیه

 9-6           اطالع رسانی عمومی

 

 فهرست مطالب
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بو  طودر کامول برای تامین آب آشامیدنی خودد ممکن است کل جمعیت  در مناطق شهری،

تدانمندی اپراتدرهوای های مدرن متکی بر خان تصفی  وابست  ب  سیستم آبرسانی عمدمی باشند.

بینوی هستند. بروز یو  ااجعو  پوی  آالتماهر و همچنین تامین مداد شیمیایی، برق و ماشین

تداند خسارت قابل تدجهی ب  این تاسیسات وارد آورده و منجر ب  کاه  عملکرد و یا نشده می

ای بازسازی یا های اولی  برراهنمای انی گام حتی از کار ااتادن کامل تاسیسات شدد. در این

ارائ  خداهد شد. جزئیات مربود  بو   هایی چنین بحران خان  بعد ازاحیای مجدد ی  تصفی 

  ه است.شد آوردهراهنما  4های تامین آب کدچکتر در اصل بازسازی یا احیای سیستم

 

 

 

 

 های بازسازیگام

رساندن  مقدار تولید آب تصفیه شده بازسازی سیستم تصفیه آب، به حداکثر از در شرایط بحرانی، هدف اصلی 

به دنبال این مهم، بهبود تدریجی در کیفیت آب نیز به صورت گام به گام باید صورت پذیرد. اغلب  است.

نیز در صورتی که آب  کشی متصل هستند. از اینرو شبکه توزیعبه سیستم توزیع لوله ،خانه های آبتصفیه

بازسازی سیستم باید مورد بازسازی قرار گیرد. جزئیات ،داشته باشد وظیفه انتقال آب به دست مصرف کننده را

 آورده شده است.  4های توزیع در فصل 
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های مدرن متکی بر تدانمندی اپراتدرهای ماهر، تامین موداد شویمیایی، خان تصفی  .1-6 شکل

 برای عملکرد مناسب هستند. برق و ماشین آالت

 

 ارزیابی وضعیت

 کلیدیشناسایی کارگران 

کنید. آنها از وضعیت سیستم و همچنین منابع مور  خانه کامالً آشنایی دارند را شناساییاپراتورهایی که با تصفیه

نیاز برای عملکرد سیستم آگاهی کافی دارند. با این حال، ممکن است اپراتورها درک جامعی از عملکرد 

نید از خدمات تخصصی مهندسی و مدیریتی که فرایندی سیستم تصفیه نداشته باشند که در این صورت سعی ک
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الزحمه این گونه صورت بایستی حق سابقه و دانش کافی دارند استفاده کنید. توجه داشته باشید که در این

 تکنسین مهندسی و مدیریتی پرداخت نمایید. خدمات را به اپراتورها و

 درک ارایند تصفی  

خانه به تصفیهدرک چگونگی عملکرد آن بسیار اهمیت دارد. از یک تصفیه ،به منظور احیای یک سیستم تصفیه

تصفیه به صورت پشت سرهم  ی ازمراحل ،اما در اغلب آنها .دیگر نوع فرایندها ممکن است متفاوت باشد ایخانه

ب نشان فرایندهای اصلی تصفیه آ 2-6 تا مرحله به مرحله کیفیت آب را بهبود بخشند. در شکل است قرار گرفته

 هاخانهدر تمامی تصفیهدر این شکل ممکن است  داده شده است. البته الزاماً تمامی فرایندهای آورده شده

 های تصفیه ممکن است چیدمان واحدها نیز متفاوت باشد. استفاده نشوند و بعالوه در برخی از سیستم

از آلودگی  زمینی برداشت شود. اگر در محل منبع،آب ممکن است از منابع آب سطحی و یا زیر منبع تامین:

 آب پیشگیری شود، نیاز به انجام تصفیه در مراحل بعدی کمتر خواهد شد.

های ساده مانند آشغالگیری و یا هوادهی انجام در محل برداشت آب ممکن است برخی تصفیه برداشت آب:

کند. بعالوه نشینی مواد جامد را قبل از تصفیه فراهم میله، نگهداری آب در مخازن امکان تهشود. در همین مرح

توانند ذخیره محدودی از آب را تامین کنند که در صورت آلوده شدن ناگهانی منبع آب )در اثر این مخازن می

  مواردی چون تخلیه مواد نفتی(، مورد استفاده قرار گیرد.

نشین و نشینی نگه داشته شود، مواد جامد تهچنانچه آب برای مدتی در یک تانک ته :سازی ت  نشینی/زالل

توان قبل از نشینی میشوند. به منظور تقویت مرحله تهبرخی از مواد به شکل کف بر روی سطح تانک شناور می

کرد تا در اثر به هم ای مانند آلوم را با آب مخلوط ورود آب به مخزن ته نشینی، مواد شیمیایی منعقد کننده

کننده و تشکیل لخته، آب نشینی آب بیشتر شود. بعد از افزودن مواد منعقدپیوستن مواد جامد کلوئیدی سرعت ته

شود تا رسوبات به آرامی یک الیه معلق افقی نشینی عبور داده میبه آرامی با جریان افقی یا عمودی از تانک ته

 را تشکیل دهند. 

 تواند مورد استفاده قرار گیرد.مختلفی از صافی میانواع  سازی:صاف 
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دارای بستری از مواد با سایز درشت هستند که در واقع  باعث بهبود همزمان  های زبر یا دانه درشتصافی

 شود.سازی استفاده میها در ابتدای مراحل صاف این صافیشوند. معموالً از سازی مینشینی و صافیعملکرد ته

نشینی را پشت سرگذاشته باشند. آبی که مرحله تهآب می سازیصافاز روشهای استاندارد ثقلی تند  هایصافی

 شود تا رسوبات باقیمانده در این بستر حذف شوند.بندی درشت عبور داده میای با دانهاز بستری ماسه، است

د. این نوع فیلترها نباشنشینی میکه فاقد مرحله ته هستندتند  سازیصافینوعی از روشهای  مستقیمهای صافی

 غالباً به شستشوی معکوس نیازمندند.

توانند در حذف عوامل پاتوژن نیز موثر باشند. بندی ریز هستندکه میشنی کند دارای بستری با داده هایصافی

 عمکلرد و استفاده از آنها ساده است.

توانند آب را تا سطح باالیی از کیفیت می شوند کهمحسوب می سازیصاف های پیچیده نیز از روش غشاها

 تصفیه کنند.

شود بلکه نقش محافظتی در برابر کلرزنی آب نه تنها باعث کشته شدن عوامل پاتوژن آب می گندزدایی:

کلرزنی  های پیچیدههای تزریق گاز کلر از سیستمآلودگی مجدد آب در شبکه توزیع خواهد داشت. سیستم

د به روش دستی نیز انجام نتوانفاده از ترکیبات کلر مایع و جامد نیز متداول بوده که میشوند اما استمحسوب می

د. آب کلرزنی شده باید برای مدتی در مخزن آب نگهداری شود تا کلر بتواند نقش گندزدایی خود را ایفا نشو

آلودگی آب وجود  کند. در مواردی که میزان کدورت آب به قدر کافی کاهش پیدا نکرده است و یا احتمال

بایستی کدورت آب تا حد  ،زنیعملکرد کلر در گندزدایی آب کاهش خواهد یافت. از اینرو قبل از کلر ،دارد

 قابل قبولی کاهش یابد. 

میزان عرضه و تقاضای آب در طول ساعات یک روز متغیر است. از  شده در مخزن:ذخیره آب تصفی 

در یک مخزن  ،بایست آب تصفیه شدهبرای ساعات مختلف می اینرو به منظور پاسخگویی به تقاضای آب

ای طراحی شود که پاسخگوی نیاز آب برای مواقع ذخیره وارد و سپس توزیع شود. این مخزن بایستی به گونه

 دهد باشد.اضطرای مانند اطفاء حریق و یا مواقعی که اختاللی در عملکرد سیستم تصفیه رخ می
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آب تصفیه شده توسط تاسیسات تصفیه آب، بایستی توزیع آب از طریق شبکه : به محض تولید تدزیع آب

توان از تانکر برای توزیع جهت استفاده جمعیت انجام شود. در مواردی که شبکه توزیع قابل استفاده نباشد می

 توزیع آب استفاده کرد.

 

 

 ارایندهای سیستم تصفی  و تامین آب ب نگاهی  .2-6شکل 
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 اجزای سیستم تصفی بررسی وضعیت 

مشخص کنید کدام یک از اجزای سیستم  وضعیت هر یک از اجزای سیستم تصفیه بایستی به دقت ارزیابی شود.

همچنان سالم است، کدام یک به تعمیرات نیاز دارد و کدام یک از اجزای سیستم بایستی تعویض شود. معموالً 

متخصص  سخصوصاً زمانی که کارشناشود، ام میانج تعمیر کردن تجهیزات از تعویض کردن آنها سریعتر

وجود داشته باشد.  البته بایستی توجه داشته باشید که آسیب وارده به همه تجهیزات برای انجام این کار  نیز محلی

ممکن است الزاماً به دلیل بحران پیش آمده رخ نداده باشد و چه بسا بسیاری از این آسیبها به دلیل عدم رسیدگی 

واحدهای مختلف شود باعث میحادث می شوند. این موضوع و نگهداری منظم سیستم و عدم وجود اپراتور 

 حتی در شرایط غیر بحرانی نیز به خوبی عمل نکنند.  ،سیستم

 چ  کاری را در اولدیت اول قرار دهیم 

باشد. در شرایط بحرانی اولین الزام برای احیای سیستم تامین آب، انتقال هر چه سریعتر آب به شبکه توزیع می

تامین نیازهای بهداشتی و اجتماعی برخوردار است. کمیت آب از اهمیت بیشتری نسبت به کیفیت آب به منظور 

که باعث انسداد  هاییگیرد اما بایستی از عدم وجود ناخالصیاز اینرو تصفیه آب در مرحله دوم اهمیت قرار می

 شوند اطمینان حاصل کرد. خطوط لوله و مسدود شدن آنها می

 کنترل آلددگی

به تصفیه از طریق به حداقل رساندن میزان آلودگی آب در منبع اولین گام برای بهبود کیفیت آب، کاهش نیاز 

باشد. تامین خدمات بهسازی محیط )مانند مدیریت فضوالت انسانی و حیوانی، مدیریت مواد زائد تامین آب می

های ناشی از کشاورزی و محدود کردن دسترسی جامد و مدیریت آب باران(، کنترل فرسایش، کاهش آلودگی

(. در 3-6 تواند باعث کاهش ورود عوامل آالینده به آب شود )شکلمنابع تامین آب می ءمنشاعمومی به سر

های شهری از اهمیت بیشتری نسبت به بازسازی و احیای آوری و تصفیه فاضالبکنترل، جمع، بسیاری از موارد

 های آب برخوردار است.خانهتصفیه
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)نقط  برداشت( باعث کاه  نیاز بو  تصوفی  آب پیشگیری از آلددگی آب در منبع  .3-6 شکل

 می شدد

 بازسازی مرحل  ب  مرحل 

 اند. چنانچه آب برداشتی شفافهای بازسازی یا احیای سیستم تصفیه آب نشان داده شدهاولویت 4-6در شکل 

 ،گذاری موقتتوان از طریق لولهدر مراحل اولیه تصفیه انجام شود. در این شرایط می تواندیم کلرزنی ،باشد

هایی که دچار آسیب شده را از مدار خارج کرد و آب را به شبکه توزیع رساند. چنانچه اجزای اصلی محل

نشینی دچار آسیب جدی شده باشند و تعمیر یا جاگزینی آنها پرهای تهسیستم مانند مخازن ذخیره و یا تانک

قابل نی بودن وضعیت بایستی از مخازن ذخیره موقت ، در این شرایط به دلیل بحراباشدگیر هزینه و بسیار وقت

 استفاده کرد. حمل
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 تصفی  آب با اعمال مراحل مختلف .4-6شکل 

 مین انرژیأپمپ و ت

ها کاربرد شوند. پمپوب میسهای تصفیه آب محهای اصلی سیستمها و نیروی محرکه آنها از مولفهپمپ

به محل تصفیه، جابجایی آب بین واحدهای تصفیه و همچنین  ای از جمله انتقال آب از نقطه برداشتگسترده

ها در سیستم نقش بسیار مهمی در دارند. عملکرد صحیح پمپرا  تصفیه انجام اختالط مواد شیمیایی در سیستم

کردن سیستم تصفیه دارد. از اینرو بازسازی یا احیای آنها بایستی در اولویت قرار گیرد. از آنجا که  درست عمل

بایستی بررسی اولیه آنها توسط مهندسین فنی به دقت  ،بر است زمان ها معموالًر یا تعویض قطعات پمپتعمی
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ست. چنانچه سیستم تامین برق دچار آسیب شده است ر اصورت گیرد. منبع انرژی نیز از اهمیت زیادی برخوردا

 انرژی سیستم استفاده شود.تامین بایستی از ژنراتورهای پرتابل برای 

 کرد سیستم تصفی عمل

بعد از انجام تعمیرات از سر گرفته شد، عملکرد آنها و ، واحدهای مختلف سیستم به محض اینکه فعالیت

 به وضعیت پایدار خود برسد. برای این منظور اقدامات زیر بایستی صورت پذیرد: دعملکرد سیستم تصفیه بای

 : به طور منظم پایش شود تا از کارکرد  دکمیت و کیفیت آب تولیدی توسط سیستم تصفیه بای پای

اطمینان ، حداقل استانداردهای توصیه شده برای سیستم صحیح واحدهای مختلف در جهت تامین

ای عملکرد های ساده موجود برای پایش پارامترهای پایهتوان از کیتخصوص میحاصل شود. در این

 خصوص آورده شده است.ه بیشتر در اینمنابع علمی برای مطالع 9-6سیستم استفاده کرد. در صفحه 

 :وابسته به مواد شیمیایی  به منظور بهبود عملکرد تصفیه، های مدرنخانهتصفیه بیشتر مداد شیمیایی

آب( و کلر )برای  pHنشینی(، آهک )برای تعدیل هستند. این مواد شامل آلوم )برای کمک به فرایند ته

از اینرو مقدار نیاز  ،بر باشد خانه ممکن است زمانتامین مواد شیمیایی تصفیه باشند.گندزدایی آب( می

خانه به مواد شیمیایی باید برآورد و همچنین اطالعات مربوط به شرکتهای تامین کننده این مواد تصفیه

می ،خانه محدود استآوری شود. در مواقعی که مقدار ذخیره مواد شیمیایی در تصفیهباید سریعاً جمع

توان با میزان نرخ تصفیه کمتر، گندزدایی آب را در محل مصرف آب )خصوصاً برای اماکنی که 

 بیشترین نیاز را به آب دارند مانند بیمارستانها و مدارس( انجام داد. 

 :نشین شده ته هایآشغالگیرها، تخلیه لجن دستی کردنتمیز اقدامات نگهداری عمدتاً شامل نگهداری

ها در صورت عدم نگهداری صحیح ممکن است توسط مواد زائد صافی باشد.ها می پمپو روغنکاری 

 ها بایستی از نظر احتمال وجود نشت چک شوند.جامد مسدود شوند. همچنین تمامی لوله 

 اطالع رسانی عمدمی

از این  خانه باید در جریان اقدامات بازسازی و احیای سیستم تصفیه قرار گیرند.جمعیت تحت پوشش تصفیه

یابد و همچنین احتمال کنندگان از نظر دسترسی به آب کاهش میطریق با داشتن آگاهی قبلی، نگرانی مصرف
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کنندگان خود در شناسایی نقاط آسیب دیده نقش آفرین باشند هدر رفت آب خصوصاً در مواردی که مصرف

 کمتر خواهد شد.
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