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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

 یرابی ممکن است آب کاف یاضطرار طیشرا است. دری و کرامت انسان بهداشت ،حفظ حیات عنصری ضروری برایآب 

 یرابآب آشامیدنی سالم مورد نیاز  حداقلافراد وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، تأمین  یاساس یازهایبه ن ییپاسخگو

 المتس ی تهدید کنندهاصلاولین عامل  آلوده معموالً هایآب مصرفی بودن آب و ناکافی دارد. اتیح تیاهمافراد  زنده ماندن

زنده  یبرا ازیآب مورد ن حداقلمقدار  راهنما نیادر  باشد.آن میو پس از شرایط اضطراری در مواجه شده با بحران  تیجمع

 ی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.اضطرار طیدر شرا، ماندن

های واگیر وزارت بهداشت، ، به سفارش مرکز مدیریت بیماری1398این 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 ی دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکر و قدردانی میمهدی هادی عضو محترم هیات علم

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

 گردد.  شار بموقع این اثر،  صمیمانه سپاسگزاری میهمچنین از دفتر یونیسف در ایران بخاطر حمایت از انت می شود.

 

 دکتر محمد مهدی گویا                                                       دکتر کاظم ندافی                               

 رییس پژوهشکده محیط زیست    های واگیر                                 رییس مرکز مدیریت بیماری                   

 مقدمه



 
 

یاضطرار طیدر شرا ازیمقدار آب مورد ن  

 

 

 صفحه                    عنوان 

 1-9        ازیعوامل اثرگذار بر مقدار آب مورد ن

 Sphere          9-2 یاستانداردها

  2-9         دارد؟ ازینفر چقدر آب ن کی

 3-9         مصرف آب یها تیاولو

 4-9         آن تیفیآب و ک نیمنبع تأم

 5-9                     ازیآب مورد ن نیو تأم یبهساز

 6-9           به آب یدسترس

 7-9        یخانگریمصارف غ یاستفاده از آب برا

 8-9          گام به گام یارتقا

 9-9         آب یمحاسبه مقدار تقاضا

 11-9       آب نیاز موثر بودن خدمات تأم نانیکسب اطم

 

 فهرست مطالب
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 یاضطرار طیشرا است. دری و کرامت انسان بهداشت ،حفظ حیات عنصر ضروری برایآب 

باشد. در چنین افراد وجود نداشته  یاساس یازهایبه ن ییپاسخگو یبرای ممکن است آب کاف

ی اتیح تیاهمافراد  زنده ماندن یبرا مورد نیازآب آشامیدنی سالم  حداقل تأمین، شرایطی

 سالمت ی تهدید کنندهاصلاولین عامل  آلوده معموالً هایآب مصرفی بودن آب و ناکافدارد. 

یادداشت  نیاباشد. در آن میو پس از  شرایط اضطراریدر مواجه شده با بحران  تیجمع

ی مورد بررسی قرار اضطرار طیدر شرا، زنده ماندن یبرا ازیآب مورد ن حداقلمقدار فنی 

 خواهد گرفت. 

 

 

 

 

 

 

 

 اثرگذار بر مقدار آب مورد نیازعوامل 

بسته به شرایط آب و هوایی، وضعیت  اضطراریآب مورد نیاز برای حفظ حیات و بهداشت در شرایط  مقدار

 کهمتغیر خواهد بود. از عواملی مهم دیگری  ،سالمت عمومی و سطح سالمت فیزیکی جمعیت در معرض بحران

سطح انتظارات مردم است. انتظارات مردم یک جامعه فقیر ، بر مقدار آب مورد نیاز جمعیت اثرگذار است

اضطراریمقدار آب مورد نیاز در شرایط   
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کنند افرادی که در یک محیط شهری ثروتمند زندگی میبرای مورد انتظار آب مقدار  در مقایسه با روستایی

 آب کمتر خواهد بود.مصرف  احتماالً یک جامعه فقیرتردر نتیجه  در کمتر است.خیلی 

 Sphereاستانداردهای 

ل موثری برای تعیین مقادیر حداقل آب مورد نیاز در موارد اضطراری انجام شده است. در سا اقدامات تاکنون

 تأمینبرای  "و حداقل استانداردها در مواجهه با بالیا Sphereمنشور بشر دوستانه "تحت عنوان   ، سندی2004

توسط یک گروه از سازمان، اندبرای افرادی که در شرایط بحرانی قرار گرفتهسطح خدمات حداقل استاندارد 

تمامی افراد یک جامعه بایستی به طور عادالنه به آب سالم به مقدار " ،. طبق این سندشدتهیه  های امدادرسان

همچنین این سند تاکید دارد   ."بهداشت فردی و خانگی دسترسی داشته باشندبرای نوشیدن، پخت و پز و کافی 

نقاط برداشت عمومی بایستی به اندازه کافی به محل سکونت نزدیک "آب در خارج از خانه،  تأمیندر صورت 

 ."آسانی فراهم شود هحداقل آب مورد نیاز خانوار ب تأمیند تا امکان نباش

 تأمین و اساس هیبه عنوان پا را Sphere یاستانداردها ،و سازمانهای حمایتیامدادرسان  یهاسازمان شتریب

 از جمله استانداردها لیتحوراستای  یی را درهاشاخص نیهمچن Sphereاند. پذیرفته یامدادخدمات 

آور نیستند و در واقع ها مانند استانداردها الزام کرده است. این شاخص ایجاد آب تأمیناستانداردهای کمی 

های  یادداشت فنی از شاخصاند. در این پیشنهاداتی هستند که از تفسیر منطقی استانداردها برداشت شده

Sphere .به عنوان راهنما استفاده خواهد شد 

استانداردهایی که  تا اطمینان حاصل کنید دیریدر نظر بگ قاًیرا دقبومی منطقه مورد نظر  تیوضعقبل از هر چیز 

 مواجه هستید سازگاری داشته باشد.که با آن  یطیشراکه در این راهنما پیشنهاد شده است با 

 نفر چقدر آب نیاز دارد؟یک 

 اهمیت بیشتری دارد.ها تیفعال که برخی از آن کنندیاستفاده مها  ی طیف وسیعی از فعالیتاز آب برا مردم

بهداشت فردی و  تأمیناهمیت بیشتری نسبت به داشتن آب برای  ،روزهر  در دنینوش یآب برا تریل داشتن چند

به منظور جلوگیری از بروز بیماریهای نیز  به آب برای شستشو همچنانمردم ها دارد. با اینحال  یا شستشوی لباس
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تواند از جنبه بهداشتی و یا فیزیولوژیکی خود نیاز دارند. سایر مصارف آب می نیازهای تأمینپوستی و همچنین 

 (.1-9گیرند )شکل تری از نظر اولویت قرار میسایر منافع اهمیت داشته باشد که در سطح پایین

 
 (Maslow یازهایسلسله مراتب ن اقتباس از ) نیاز به آبسلسله مراتب  .1-9شکل 

  

 آب ی مصرفها تیاولو

وضو گرفتن برای  ممکن است هااز فرهنگ یدر برخ ی نیست.نیب شیپنوع مصرف آب توسط مردم همیشه قابل 

با سایر مصارف آب برخوردار  از اهمیت بیشتری در مقایسه خون قاعدگی )در زنان و دختران( نظافتو یا  نماز

های مصرف آب در  تا از اولویت دیمردم صحبت کنصورت بهتر است برای درک نیاز جامعه با د. در ایننباش

برای نظافت شخصی   هایی در خصوص آب مورد استفاده نگرانیحتی  ممکن است . مردمجامعه آگاه شوید

  داشته باشند.نیز خود در توالت 

آب  تأمینبیشتر مربوط به  ممکن استاز نظر مصرف آب متفاوت است. نگرانی زنان و مردان  زنانویت اول

نگران  ممکن است مردان که یدر حال ،آنها باشد یقاعدگ دوره طول درمورد نیاز در خانه و آب مورد نیاز 

ه نظافت نیاز دارد و ها نیز از مواردی است که بزبالهاهلی و احشام خود باشند. نشت شیرابه  واناتیح تشنگی

ای آب جهت حفظ حداقل نیاز پایه تأمینمقادیری از آب را برای    Sphere استاندارد بایستی به آن توجه شود.

مراجعه شود(.  به هرحال  1-9کند )به جدول به عنوان مقادیر اولیه در محاسبات تقاضای آب پیشنهاد می ،حیات
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آب سالم برای حفظ بهداشت و سالمت هر فرد در روز معادل  بر اساس تحقیقات صورت پذیرفته حداقل سرانه

 این سطح از دسترسی برای هر فرد ضرورت دارد. تأمین باشد. از اینرو اقدامات الزم به منظورلیتر می 20

 

 حیات برای هر نفرای آب جهت حفظ حداقل نیاز پایه .1-9جدول 

 توضیحات مقدار نوع نیاز

 لیتر در روز 3تا  5/2 نیاز حیاتی )شرب و غذا(
وابسته به شرایط آب و هوایی و 

 فیزیولوژی فردی

 لیتر در روز 6تا  2 نیازهای پایه ای بهداشت فردی
وابسته به هنجارهای فرهنگی و 

 اجتماعی

 لیتر 6تا  3 نیازهای پایه ای پخت و پز
وابسته به نوع غذا و هنجارهای 

 فرهنگی و اجتماعی

  لیتر در روز 15تا  5/7 مجموع

 .WHO (2011)و  Sphereمنبع:  

 

 آب و کیفیت آن تأمینمنبع 

. آنها ممکن است آب شرب خود را از کنندنمی تأمینمعموالً مردم تمام آب مورد نیاز خود را از یک منبع 

آبهای سطحی مانند آب   های خود ازکنند اما برای شستشوی لباس تأمینطریق مصرف آبهای بطری شده 

 رودخانه استفاده کنند.

تواند کمتر باشد. آبی که برای کیفیت آب می ،شودنها آب بیشتری استفاده میآعمدتاً برای مصارفی که در 

میدنی باشد. همچنین شود ضرورتی ندارد که از نظر کیفیت در حد آب آشاشستشوی زمین و کف استفاده می

 ترین کیفیت را داشته باشد.تواند پایینشود میآبی که برای آبیاری محصوالت کشاورزی استفاده می
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مورد استفاده برای مصارف مختلف وجود آب الزامی برای یکسان بودن کیفیت . 2-9شکل 

 ندارد

 آب مورد نیاز تأمینبهسازی و 

شود نقش قابل توجهی بر مقدار آب مورد نیاز فضوالت انسانی( استفاده میکه برای بهسازی )دفع  نوع سیستمی

 7به حجم قابل توجهی از آب )تا ، فالش تانکی های بهسازی که وابسته به آب هستند مانند توالتسیستم دارد.

ای آفتابه ت( یا توالPit laterineساده چاهکی ) توالتدر حالی که  لیتر به ازای هر نفر در روز( نیاز دارند.

(Pour-flush toilets به آب کمتری نیاز دارد.3-9( )شکل ) 

 

 اییا توالت آفتابهساده چاهکی  توالت .3-9شکل 
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 دسترسی به آب

های دیگری برای محدودیت حتی اگر مقدار زیادی از آب در یک منطقه وجود داشته باشد باز هم ممکن است

شود زمانی که صرف رسیدن به محل برداشت و در صف ایستادن میمدت وجود داشته باشد.  باستفاده از آ

سرانه آب مقدار ، بکشد دقیقه طول 30باشد. اگر این زمان بیش از می آب تأمینهای  یکی از محدودیت

(. در این شرایط از طریق احداث رختشویخانه و 4-9در روز کاهش خواهد یافت )شکل خانوار  در یک مصرفی

توان میزان حمل و نقل آب به محل سکونت را شستشو در مجاورت نقطه برداشت آب، مییا سایر تاسیسات 

 کاهش داد.

 . حداقل حجم ظروف برای تأمین نیاز آب خانگی1-9نکته 

 (داردربو  با دهانه باریک )لیتری  20یک ظرف  آب به عالوه یآورجمعی برا یتریل 20تا  10 ظرف دو عدد

( در شرایط بحرانی، حداکثر فاصله 2004) Sphereبر اساس استاندارد  نفره 5به ازای هر خانوار  آببرای ذخیره 

 15شود متر و حداکثر زمانی که صرف برداشت آب می 500یک خانه مسکونی از نقطه برداشت آب بایستی 

 دقیقه باشد.

 

 

 رابطه بین زمان برداشت آب و سرانه خانگی مصرف آب .4-9شکل 
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 خانگیاستفاده از آب برای مصارف غیر

های به ویژه مراقبت، دنبایستی ارائه شو اضطراریکه در شرایط  از خدماتآب برای بسیاری دیگر  تأمین

 کشاورزیهمچنین  های مذهبی وبرای فعالیتمردم  ممکن است در شرایط اضطراری است.ی ضرور، بهداشتی

بهترین استفاده  ،مسئولیت اینکه چگونه از منابع محدود آب موجوددر واقع به آب نیاز داشته باشند. نیز خود 

کنندگان آب. چنانچه آنها تشخیص دهند که رفع تأمینباشد نه کنندگان آب میبر عهده مصرف ،صورت پذیرد

حو در اینصورت باید توزیع آب به ن، تشنگی احشام از اهمیت بیشتری نسبت به شستشوی لباسها برخوردار است

نیازهای اولیه جمعیت و  تأمینمقدار کافی آب برای اطمینان حاصل کنید که  مناسب طبق تصمیم صورت گیرد.

مقادیر آب حداقل  2-9 جدولدر  همچنین مقادیر کافی از آب برای مدیریت شرایط بحرانی وجود داشته باشد.

 خانگی پیشنهاد شده است.نیازهای غیر تأمینبرای 

 

 نیازهای غیر خانگی در شرایط بحرانی تأمینحداقل مقادیر آب برای  .2-9جدول 

 مقدار رهنمودی مصرف

 مراکز بهداشتی و بیمارستانها

لیتر به ازای هر بیمار  60تا  40ازای هر بیمار ترخیصی و لیتر به 5

پذیرش شده در روز. مقادیر اضافی برای رختشویخانه و فالش 

 تانک توالتها و ... منظور شود

 مراکز کنترل وبا
در  مراقبلیتر به ازای هر  15لیتر به ازای هر بیمار در روز،  60

 روز

 تغذیه درمانیمراکز  
لیتر به ازای  15لیتر به ازای هر بیمار پذیرش شده در روز،   30

 در روز مراقبهر 

 زایمانلیتر به ازای هر  100 اتاق عمل زایمان

 ایزوالسیونلیتر به ازای هر  SARS 100واحد ایزاالسیون 

 ایزوالسیونلیتر به ازای هر  400تا  300 واحد ایزوالسیون تب هموراژیک ویروسی

 مدارس
لیتر به ازای هر دانش آموز در روز برای مصرف شرب و  3

شستشوی دست )مصارف توالت اینجا منظور نشده است، در 
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 مقدار رهنمودی مصرف

 ادامه آمده است(

 ر نفر در روز برای آب شرب و شستشولیتر به ازای ه 5تا  2 مساجد

 های عمومی توالت
 8 تا2 دست، شستشوی برای روز در کاربر هر ازای به لیتر 2 تا1

 ها توالت کردن تمیز برای روز در اتاقک هر ازای به لیتر

 های فالش تانکی تمامی توالت

در روز برای توالتهای فالش  کاربرلیتر به ازای هر  40تا  20

لیتر  5تا  3، تانکی متعارف متصل به شبکه جمع آوری فاضالب

 های آفتابه ای به ازای هر کاربر در روز برای توالت

 احشام

تا  10لیتر در روز به ازای هر راس گاو، اسب و قاطر،  30تا  20

 20تا  10لیتر در روز به ازای هر راس بز، گوسفند و خوک،  20

 مرغ و خروس 100تر در روز به ازای هر لی

 لیتر به ازای هر متر مربع در روز 6تا  3 باغچه سبزیجات

 Sphere.منبع: اقتباس از 

 ارتقای گام به گام 

آب  تأمین. از اینرو الزم است نباشد پذیرامکان کامل نیاز آب جمعیت تأمینممکن است ، در مراحل اولیه بحران

(. 5-9شرب( انجام شود )شکل برای آب  تأمیننیازهای حیاتی ) تأمینبا تاکید اولیه بر  و به صورت گام به گام

آب را با فراهم شدن منابع و امکانات بیشتر ارتقا  تأمینتوان سطح خدمات در ادامه و به صورت تدریجی می

 .مراجعه شود( 3-9بخشید )به جدول 
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آب از محأل  تأأمینمقادیر پیشنهاد شده برای مقدار آب مورد نیاز و فاصله نقطه  .3-9جدول 

 یط اضطراریهای مختلف انجام اقدامات در شرا سکونت در زمان

 از ابتدای شروع -زمان

 اقدامات مداخله ای

 مقدار آب

 )لیتر/نفر/روز(

 تأمینحداکثر فاصله نقطه 

 (kmآب از محل سکونت )

 1 5 ماه 1هفته تا  2

 1 10 ماه 3تا  1

 5/0 )+( 15 ماه 6تا  3

 .WHO (2008)و  Sphereمنبع: اقتباس از 

 

 (برای شربآب  تأمین) یاتیح یازهاین تأمین .5-9شکل 

 محاسبه مقدار تقاضای آب

بایستی استفاده کرد. در اغلب موارد  اضطرایاز فرضیات متعددی در برآورد حجم آب مورد نیاز در شرایط 

، 2-9نکته کند. در کافی موجود نیست و به سرعت وضعیت تغییر می به اندازهبرای برآورد  اطالعات پایه

چگونگی برآورد کل تقاضای آب با فرضیات مختلف آورده شده است. توجه داشته باشید که مقدار برآورد 
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و مقدار واقعی می تواند خیلی بیشتر یا خیلی کمتر از مقدار برآورد شده شده تخمینی از مقدار واقعی خواهد بود 

 توانید فراهم کنید انعطاف به خرج دهید.بنابراین تا جایی که امکان دارد در مقدار آبی که می باشد.

 

 . یک نمونه محاسبه برای مقدار تقاضای آب 2-9نکته 

 25نفر آنها دانش آموز ابتدایی  هستند(،  1000نفر جمعیت )که  5000مقدار آب مورد نیاز برای یک کمپ با 

راس گاو را برآورد کنید. در این کمپ یک مسجد و یک مرکز بهداشت کوچک که  75نفر نیروی امدادی و 

اده چاهکی تعبیه شده و افراد برای فاقد امکانات بستری بیمار است نیز وجود دارد. برای هر خانوار یک توالت س

کنند. یک مرکز تغذیه کودکان نیز در کمپ ایجاد شده است اما به محض نظافت شخصی از آب استفاده می

پایدار شدن وضعیت بهداشتی جمعیت، این مرکز برچیده خواهد شد. در مرحله بعدی قرار است یک مدرسه 

 ابتدایی نیز در این کمپ ایجاد شود.

 اتخاذ شده تصمیمات

 .آب مورد نیاز برای نباتات تأمین نخواند شد 

 روند و به نیروهای امدادی در ابتدای مراحل بحرانی ساکن خواهند بود اما در مراحل نهایی از کمپ می

 طور معمول وارد محاسبات نخواهند شد.

  هدر رفت ناشی از ریخت و پاش و نشت آب منظور شود. %10مقدار 

 تأمین نیازهای حیاتی )بر حسب لیتر(مرحله اول: 

 37500  5000 × 5/7=  مصرف خانگی

 15000  500 × 30=   کودک نیازمند به تغذیه( 500مرکز تغذیه کودکان )بر اساس تعداد 

 7500  500 × 15=  مراقبان

 750  25 × 30=   کارکنان امدادی

 1250  250 × 5=   ویزیت در روز( 250مرکز بهداشتی )با فرض تعداد 

 6000  3000 × 27=  مسجد )با فرض مراجعه روزانه تمام بالغین(

 1500  75 × 20=   احشام )گاو(

 69500 =                مجموع
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 6950 =                هدر رفت 10%

 76450 =                مقدار تقریبی بر حسب لیتر در روز

 )بر حسب لیتر(مرحله دوم: تأمین نیازهای بلند مدت 
 75000  5000 × 15=  مصرف خانگی )با فرض عدم جابجایی جمعیت(

 125  25 × 5=   دفتر کارکنان امدادی )فقط مصرف در طول روز(

 3000  1000 × 3=  مدرسه

 1250  250 × 5=   مرکز بهداشتی

 15000  3000 × 5=   مسجد

 3000  100 × 30=  احشام ) با فرض زاد و ولد(

 97375 =                مجموع

 9737 =                هدر رفت 10%

 107112 =                مقدار تقریبی بر حسب لیتر در روز
 

 آب تأمینکسب اطمینان از موثر بودن خدمات 

آن در رفع نیازهای جمعیت و به عنوان مثال حفظ  کننده تاثیرگذاربودنآب برای جامعه الزاماً تضمین تأمین

آب به خوبی بررسی و نقاط ضعف آن  تأمینسالمت آنها نیست. از اینرو الزم است تا وضعیت کلی سیستم 

آب توسط ضرورتاً به مفهوم افزایش مصرف  ،آباز آب در یک مخزن ثابت زیادی حجم  تأمینشناسایی شود. 

است این مخزن در فاصله زیادی از جمعیت احداث شده باشد و یا اینکه  چراکه ممکن نیست، کنندگانمصرف

 تأمینکنندگان ظرف و وسائل کافی برای حمل آب از آن مخزن به محل مصرف نداشته باشند. چه بسا مصرف

تواند مشکالت پاش آب شود که خود می و تواند باعث اتالف و ریختحجم زیادی از آب در یک نقطه می

ظر دفع پساب به همراه داشته باشد. از اینرو الزم است مقدار واقعی، زمان، مکان و چگونگی مصرف دیگری از ن

 آب توسط جمعیت، به طور منظم بررسی و کنترل شود.
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