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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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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

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

 راهنمای مجزا 15شامیدنی سالم، بهسازی محیط و بهداشت فردی که از آمین آب أمجموعه راهنما تحت عنوان راهنمای فنی ت

کند به نحو موثری شرایط اضطراری بعد از وقوع بالیای کارکنان بهداشتی کمک می ه است بهو مستقل تشکیل شد )فصل(

با نمودارها، جداول و اشکال واضح تدوین شده است صفحه  16در کمتر از که هر یک  راهنماهاطبیعی را مدیریت کنند.این 

 و ستتهیه شده ا ،مبتنی بر شواهد و تجارب کارشناسان زبده سازمان جهانی بهداشت و مرکز مهندسی آب و توسعه ،و روشن

 تر باشد.کاربرد آن در شرایط اضطراری آسانهای جداگانه نیز تهیه شده است تا عالوه بر یک مجموعه بصورت راهنما

های واگیر وزارت ، به سفارش مرکز مدیریت بیماری1398بهار  این راهنما بدنبال وقوع سیل در مناطق وسیعی از کشور در

مین که که بدینوسیله از گروه مترج شده است ترجمهتوسط پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران  ،بهداشت

تشکر و است،  های کشور هستند و به تناسب در مقدمه هر راهنما از آنان نام برده شدهدانشگاه اعضای هیات علمیهمگی از 

 که با دقت و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، آقای دکتر محمدصادق حسنوندجناب از  گردد.قدردانی می

 شود.صمیمانه سپاسگزاری می ،حوصله در ویرایش و هماهنگی بین متون ترجمه شده کمک موثری به انتشار این اثر نمودند

 گردد.  می تشکر و قدردانیدفتر یونیسف در ایران بخاطر حمایت از انتشار بموقع این اثر،  از همچنین 

 دکتر محمد مهدی گویا                                                       دکتر کاظم ندافی                               

 واگیر                                     رییس پژوهشکده محیط زیستهای رییس مرکز مدیریت بیماری                   

 مقدمه
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 صفحه                    عنوان 

 1-1                   های دستیپاکسازی چاه

 1-2                  ایهای متهپاکسازی و تعمیر چاه

 1-3                 آبپاکسازی و گندزدایی مخازن و تانکرهای ذخیره 

 1-4                مقیاس کوچکدر کشی های توزیع آب لولهسیستم بازسازی

 1-5                اضطراریدر شرایط  تصفیه آب آشامیدنی در نقطه مصرف

 1-6                 بازسازی تاسیسات تصفیه آب بعد از بحران

 1-7                  مدیریت پسماندها در شرایط اضطراری

 1-8                   اجساد در شرایط اضطراریدفن 

 1-9                 مقدار آب مورد نیاز در شرایط اضطراری

 1-10                 ارتقاء بهداشت در شرایط اضطراری

 1-11               گیری میزان کلر درآب آشامیدنیاندازه

 1-12               وسیله تانکرتحویل آب آشامیدنی سالم به 

 1-13              ریزی برای دفع مدفوع در شرایط اضطراریبرنامه

 1-14              دفع مدفوع در شرایط اضطراریهای فنی برای گزینه

 1-15               ها پس از وقوع سیالب دریاییبهسازی چاه 

 

 فهرست مطالب
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ی آب آسیب ی دستهاچاهساخت اغلب به و بسیاری دیگر از بالیای طبیعی و انسان ، زلزلهیالبس

دهد. ی دستی را ارائه میهاچاهزنند. این راهنمای فنی اقدامات الزم برای تعمیر و بازسازی می

موقتی بوده و باید با انجام در این راهنما  شده  ارائه اضطراریهای تعمیرات و بازسازی

 های دائمی تکمیل شود.بازسازی

 

 مراحل پاکسازی

ی دستی پس از رخداد بالیای طبیعی و هاچاهگندزدایی و برای پاکسازی را ای چهار مرحله یروش 1-1شکل 

جهت دستیابی به کیفیت آب مشابه به وضعیت قبل از رخداد بالیا  . این اقدامات اضطراریدهدارائه می ساختانسان

 را ببینید(.  1-1 در نظر گرفته شده است )نکته

 های دستیپاکسازی چاه
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 ی آلوده شده با آب دریا آورده شده است.هاچاهراهنمای فنی اطالعات بیشتری در رابطه با این  15فصل در 

 

های دستی پس از رخداد بالیای ای برای پاکسازی و گندزدایی چاهروش چهار مرحله .1-1شکل 

 ساختانسانطبیعی و 

 ی موجودهاچاهتهیه فهرست  :1مرحله 

را  هااهچرخداد بالیا ممکن است موجب آلودگی و یا تخریب تعداد زیادی چاه شود. در چنین وضعیتی در ابتدا باید 

و  هستنداده گیرند که بیشتر مورد استفباید در اولویت تعمیر قرار  ییهاچاه. کردبندی برای تعمیر و بازسازی اولویت

 کند:کمک می هاچاهانتخاب آگاهانه به  ذیلتر است. اقدامات  تعمیر آنها راحت

 : 1مرحله 

 های موجودتهیه فهرست چاه

 : 2 مرحله

 هاچاه پاکسازی و تعمیر

 : 4مرحله 

 تخلیه آب چاه و پایش غلظت کلر

 

 سوال:
 است؟ NTU 5آیا کدورت آب کمتر از 

 گندزدایی چاه :3 مرحله

 خیر

 بله
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 در مورد منطقه تحت پوشش هر چاه مالقات با معتمدین و روئسای اجتماع و سوال 

  یی که کاربرد بیشتری در تأمین آب آشامیدنی و آبدهی باالتری دارند.هاچاهانتخاب 

  و کسب اطمینان از عدم وجود منابع آشکار آلودگی نظیر نزدیکی به توالت، برکه، آبهای  هاچاهبازرسی

وان بعنای از مناطق دامداری )محل پرورش گوسفند، گاوداری، مرغداری و...( سطحی، همچنین ترسیم نقشه

 منابع بالقوه آلودگی آب با فضوالت دامی.

  هاچاهتعیین نوع و میزان خسارات وارده به سر و دیواره داخلی 

 سوال از مردم در مورد عمق اصلی چاه و تخمین میزان گل و الی و یا آوار موجود در چاه 

  باید تعمیرات ده،شآزمایش عملکرد پمپ )در صورتی که وجود دارد(، در صورتی که پمپ دچار خرابی 

 .گرددالزم تعیین 

 .)تعیین منابع موردنیاز جهت تعمیر و بازسازی )نیروی انسانی، تجهیزات، زمان و مواد 

 ی دستیهاچاهکیفیت آب  .1-1 نکته

های غیربهداشتی برداشت آب، کیفیت ی دستی اغلب به علت ساختار ضعیف اجزای روی زمین چاه و روشهاچاهآب 

تواند کلیه مشکالت کیفیت آب را برطرف نماید و تنها کیفیت د، لذا مراحل ذکر شده در این راهنما نمیپایینی دار

فصل  ی دستی در انتهایهاچاهگرداند. منابع برای اطالعات بیشتر در مورد بهبود و ارتقاء آب را به حالت اولیه برمی

 ارائه شده است.

 هاچاهو پاکسازی  تعمیر :2مرحله 

بازسازی و پاکسازی مورد نیاز بستگی به حجم خسارت وارد شده در بالیا دارد. بازسازی و پاکسازی معموالً میزان 

 شود:شامل موارد زیر می

 جداسازی و تعمیر یا تعویض سیستم پمپاژ یا وسیله باال آورنده آب )نظیر دلو( -1
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ی هاچاهتخلیه آب آلوده و آوار از چاه با استفاده از پمپ یا سطل، در استفاده از پمپ جهت تخلیه آب از  -2

فنی  یات بیشتر به راهنمایئ)جهت اطالع از جز باید در نظر گرفته شودمالحظات ویژه آلوده شده با آب دریا 

 مراجعه شود(. 15شماره 

 های زیرسطحیمنظور کاهش آلودگیهای چاه به بازسازی یا پوشش مجدد دیواره -3

 را ببینید(. 2-1 نکتهپاکسازی دیواره چاه با استفاده از برس و آب کلرزنی شده ) -4

نشین متر در کف چاه به منظور جلوگیری از ورود مجدد مواد تهمیلی 150از سنگریزه به عمق  ایایجاد الیه -5

 شده به داخل آب.

 (.2-1از خاک رس متراکم شده )شکل  بندی باالی چاه با استفادهآببهسازی و  -6

محوطه زهکشی و دیوار در سر چاه و پوشش چاه با سرپوش به منظور جلوگیری از ورود آبهای سکو، ساخت  -7

 سطحی، حشرات و جوندگان به داخل چاه.

 pHسنجش کدورت و 

آب را  pHبعد از تعمیر و پاکسازی، اجازه دهید تا سطح آب در چاه به وضعیت طبیعی برگردد، سپس کدورت و 

روشهایی ساده جهت سنجش کدورت و  3-1 نکتهگیری کنید تا کفایت اثربخشی کلرزنی مشخص شود. در اندازه

pH .ارائه شده است 

ها بوسیله مواد معلق موجود در آب محافظت شده و مزارگانیهرگز آب با کدورت باال را کلرزنی نکنید، زیرا میکرو

و روشهای ساده کنترل آنها جهت رعایت سطوح  pHشود. دالیل اهمیت کدورت و گندزدایی به خوبی انجام نمی

 آورده شده است. 1-1رهنمودی در جدول 

دیگر آب موجود در چاه را تخلیه  باشد، یک بار NTU 5پاکسازی و تعمیر، کدورت آب بیشتر از اگر بعد از مرحله 

 گیری کنید.اجازه دهید تا چاه دوباره آبگیری شود و مجدداً میزان کدورت را اندازه کنید.

 اگر در این مرحله آب هنوز کدر باشد، علل احتمالی شامل موارد زیر است:
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 سازی آب در کف و دیواره چاهاختالل در صاف 

 سطحی آلوده حفاظت ضعیف باالی چاه و ورود آبهای 

توان به سرعت برطرف نمود. با این حال اگر کیفیت آب چاه مشابه کیفیت آن قبل هیچ یک از این مشکالت را نمی

 استفاده مردم محلی از آب چاه احتماالً خطرناک نیست.از رخداد بالیا باشد، 

 

 کلسیم یتهیپوکلر از استفاده با چاه یک گندزدایی مورد نیاز برای کلر مقدار محاسبه -2-1 نکته

  1 (HSCH)قوی

 مورد نیاز تجهیزات

 لیتر 20 حجم با سطل 

 پودری یا گرانولهقوی  کلسیم هیپوکلریت 

 

 روش

 :زیر فرمول از استفاده با چاه در موجود آب حجم محاسبه

𝑉 =
𝜋𝐷2ℎ

4
 

 که در آن:

V: ( 3حجم آب موجود در چاهm) 

D( قطر چاه :m) 

h :( عمق آب در چاهm) 

π( 142/3: عدد پی) 

                                                           
1 High strength calcium hypochlorite: HSCH 

 چاه

 سطح آب

 کف چاه



 
 

ر دفردی و بهداشت  محیط آب آشامیدنی، بهسازی تأمینفنی  راهنمای

 شرایط اضطراری
 

 

 

 دستی هایچاه پاکسازی  1-6

1 

 پر کردن سطل با آب زالل چاه 

  اضافه کردن مقدارg 300  ازHSCH  به سطل و همزدن تا انحالل کامل آن 

 ( به ازای هر مترمکعب آب موجود در چاه، نیمی از محلول کلر تهیه شده در سطلL 10 به داخل چاه اضافه )

 شود.

  چاه، از محلول با قدرت دو برابر )با اضافه کردن  اطراف سکویبرای گندزدایی دیواره وg 600  ازHSCH 

 ( استفاده شود. L 20به هر سطل با حجم 

 

ای سمی و خطرناک است. سعی کنند که مادهگاز کلر آزاد می HSCHنکته: ترکیبات کلر از جمله 

کنید دیواره چاه را از بیرون با یک برس دسته بلند پاکسازی نمایید. اگر ورود به داخل چاه ضروری 

باشد، از لباسهای حفاظتی و ماسک تنفسی استفاده کنید و همچنین یک دمنده قوی بکار ببرید تا 

 ل چاه را تخلیه نماید.گاز کلر تولید شده در داخ
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 بندی سر چاهآب .2-1شکل 

 گندزدایی چاه :3مرحله 

ندزدایی کلر این گگندزدایی شود.  ،استخراج آب برای مصرف به منظور اطمینان از وضعیت بهداشتیقبل از چاه باید 

ن تصفیه سازی و همچنیکند، بنابراین رعایت نکات بهداشتی در برداشت، انتقال و ذخیرهباقیمانده در آب ایجاد نمی

 آشامیدنی، آب تأمین فنی راهنمای 5 فصلآب در محل مصرف ضروری است. لطفاً جهت اطالع از جزئیات بیشتر به 

 مراجعه کنید. اضطراری شرایط در فردی بهداشت و محیط بهسازی

شود. از جمله معایب این ماده مزایای کلر شامل دسترسی باال، سنجش و استفاده آسان و انحالل سریع در آب می

 اط و در نظر گرفتن مالحظات ایمنی انجامسازی و حمل و نقل باید با احتیتوان به خطرناک بودن )ذخیرهگندزدا می

یوم را حذف تواند کیست کریپتوسپوریدکلر نمیها )برای مثال  شود( و عدم کارایی مؤثر در از بین بردن برخی پاتوژن

 کند( اشاره نمود.

 m 5/3-5/2سکو با قطر 

m 1 
ساخته شده  تخته

 نرم بتناز 

 خاک رس متراکم

 مواد پرکننده پی

کانال زهکشی 

 فاضالب

 بندیآب

 mm 150ضخامت 

 گیری شده در محل()قالب
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باشد. هیپوکلریت درصد کلر می 60-80بصورت پودری یا گرانوله است که حاوی  HSCH ،متداولترین ترکیب کلر

فاوت گیرد. مقدار کلر موجود در ترکیبات کلر متسدیم نیز به شکل پودر و مایع سفیدکننده مورد استفاده قرار می

د. وش تولید دارسازی، مدت زمان قرار گرفتن در معرض هوا و ربوده و بستگی به نوع ترکیب، مدت زمان ذخیره

پس آورده شده است.  2-1 نکتهگرانوله در  HSCHروش محاسبه دوز مناسب کلر برای گندزدایی چاه با استفاده از 

ه دهید آب بیک میله بلند هم بزنید و اجازه  از افزودن محلول کلر، آب موجود در چاه را بطور کامل با استفاده از

 داخل چاه باقی بماند.دقیقه  30مدت 

 آب pHگیری کدورت و اندازه. 3-1 تهنک

ین کیفیت گیری کدورت در تعیشود. اندازهیا عدم شفافیت آب است که بوسیله ذرات معلق ایجاد می کدورت تیرگی

تجهیزات میدانی  ،1(NTUآب اهمیت زیادی دارد. جهت سنجش دقیق کدورت با مقیاس واحد کدورت نفلومتریک )

میدانی یا آزمایشگاهی خاصی به نام نفلومتر مورد نیاز است، اما اگر این وسیله آزمایشگاهی در دسترس نباشد، با 

 توان کدورت آب را با تقریب قابل قبول برآورد نمود:استفاده از وسایل معمولی در دسترس به شرح زیر می

 مورد نیاز تجهیزات

  یک ظرف تمیز با سطح داخلی تاریک مانند سطل زباله یا بشکه با عمق حداقلcm 50 

 کوچکتر یک سطل 

  یک سکه برنزی یا مسی مات با قطر تقریبیcm 5/2 

 یک میله بلند یا متر نواری فوالدی 

 روش

 سکه را داخل ظرف قرار دهید. -1

                                                           
1 Nephelometric turbidity unit: NTU 
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کنید، )ب( در فواصل زمانی معین، صبر  )الف( به آرامی مقداری آب برداشت شده از چاه را به ظرف اضافه -2

کنید تا سطح آب آرام شده و سکه را در ته ظرف رویت کنید، )ج( این کار را تا زمانی که سکه قابل رویت 

 گیری کنید:نیست، ادامه دهید، )د( در زمانی که سکه قابل رویت نیست، عمق آب در ظرف را اندازه

  اگر عمق آب کمتر ازcm 32 آب بیشتر از  باشد، کدورتNTU 20 .است 

  اگر عمق آب بینcm 32  وcm 50  باشد، کدورت آب در محدودهNTU 20-10 .است 

  اگر عمق آب بیشتر ازcm 50  باشد، کدورت آب کمتر ازNTU 10 .است 

3- pH  آب را با استفاده از نوار کاغذpH گیری کنید.اندازه  

 

 )ج(

 )ب(

 )هـ( )د(

 )الف(
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 تخلیه آب چاه :4مرحله 

یک پمپ یا سطل تخلیه نمایید. بعد از پر شدن مجدد بعد از پایان مدت تماس، کل آب موجود در چاه را با استفاده از 

 mg/Lگیری کنید. اگر غلظت کلر باقیمانده کمتر از صبر کنید و سپس غلظت کلر را اندازه min 30چاه، به مدت 

باشد، چاه به حالت اولیه خود بازیابی شده است، اما این به معنی کیفیت مناسب آب برای آشامیدن نیست. اما اگر  5/0

 باشد، آب موجود در چاه باید تخلیه شود و این چرخه تکرار شود. mg/L 5/0غلظت کلر باقیمانده بیشتر از 

 شت:در زمان تخلیه آب چاه باید به دو موضوع توجه ویژه دا

 داخل جریان آب سطحی یا تاالب تخلیه شود.ه آب با غلظت باالی کلر نباید ب (1

 15فصل ، در زمان تخلیه آب چاه باید از نفوذ و پیشروی آبهای شور جلوگیری شود )در مناطق ساحلی (2

 راهنمای را ببینید(.

و روشهههای سههاده کنترل آنها جهت ر ایت سههطو   pHدالیل اهمیت کدورت و . 1-1جدول 

 رهنمودی

 پارامتر
 رهنمود کیفیت آب

 WHO آشامیدنی
 روش اصالحی دلیل اهمیت

pH 8-6 

 pH 2/7-8/6در محدوده 

مقدار کلر مورد نیاز کاهش 

 یابد.می

باشد،  6کمتر از  pHدر صورتی که  -

باید قبل از کلرزنی با استفاده از آهک 

 افزایش داده شود.آب  pHهیدراته 

 NTU 5کمتر از  کدورت

کدورت باال مقدار در 

مصرف کلر افزایش و 

کارایی گندزدایی کاهش 

 یابد.می

کدورت آب نفوذی به بررسی  -

 داخل چاه از دیواره و کف

 ازاطمینان حاصل شود که آلودگی  -

 سطح وارد چاه نشود.

 

 استفاده شود.از آب چاه در زمان انجام فرایند پاکسازی نباید 

 کند و خطرناک است.نامطبو ی ایجاد می غلظت باالی کلر در آب طعم و بوی
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یسات مقاوم هستند. اگر چه تأس ساختانساندر مقابل بسیاری از بالیای طبیعی و ای ی متههاچاه

دیدگی د، اما دهانه باریک چاه مانع از آلودگی منبع آب یا آسیبنپذیرآسیبنسبتاً روی زمین چاه 

باشد در این مورد آسیب ناشی از زلزله میشود. مهمترین استثناء پمپاژ داخل چاه میسیستم اجزای 

که ممکن است در زیر زمین شدیدتر از روی زمین باشد. این راهنمای فنی اقدامات الزم جهت 

 دهد.ای را ارائه میمتهی هاچاهتعمیر و بازسازی 

 

 ایی متههاچاهانواع 

ای که قطر کمتری داشته و با راندن کوبشی ی نقطههاچاه( 1)ای با پمپ )تلمبه( دستی دو نوع هستند: ی متههاچاه

ل )شک ی حفر شده با مته چرخشی که قطر بیشتری دارندهاچاه( 2)و ( 3-2)شکل شوند غالف به داخل زمین ایجاد می

های جدید جایگزین شوند، اما ای به صرفه نیست و بهتر است با احداث چاههای نقطهتعمیر و بازسازی چاه. (2-4

ی حفر شده با مته چرخشی به صرفه بوده و به تجهیزات حفاری نیز نیاز ندارد، لذا در این راهنما هاچاهتعمیر و بازسازی 

 شود.شده با مته چرخشی ارائه میی حفر هاچاهنکات فنی تعمیر و بازسازی 

 ایهای متهپاکسازی و تعمیر چاه
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های ساحلی بعلت احتمال پیشروی و نفوذ آب دریا در آبهای زیرزمینی ای نزدیک به دریا یا باتالقی متههاچاهبازسازی 

ی هاچاهای برای پاکسازی و تعمیر سه مرحلهیک روش  1-2. شکل در نظر گرفتن مالحظات ویژه انجام شودبا باید 

 دهد. این روش فوریتی بمنظور تولید آب با کیفیت مشابه قبل از رخداد بالیا طراحی شده است.میای ارائه مته

 

  :3مرحله  ایهای متهای برای پاکسازی و تعمیر چاهسه مرحلهروش  .1-2شکل 

 
 بندی بهداشتی و سکوی چاهآب .2-2شکل 

 : 1مرحله 

به چاه و پمپ وارد شده برآورد خسارت 

 دستی
 

 : 2مرحله 

 ای و پمپ دستیتعمیر چاه مته
 

 : 3مرحله 

 اندازی مجدد چاهگندزدایی و راه

 m 5/3-5/2سکو با قطر 

 

 گیری شده در محل()قالب mm 150ضخامت 

 
ساخته تخته 

 نرم بتنشده از 

 

 بندی بهداشتیآب

 بندی بهداشتیآب

کانال زهکش 

 فاضالب

 

 مواد پرکننده پی

 

کانال زهکش 

 فاضالب
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 ایی متههاچاهکیفیت آب  .1-2 نکته

ایی با منبع آلودگی شیمی در این آبها دردر برخی مواد، اما نبطور کلی آبهای زیرزمینی آلودگی میکروبی پایینی دار

 هااهچای با پمپ دستی متغیر است. عدم بهسازی این ی متههاچاهدهد. کیفیت آب استخراج شده از روی میطبیعی 

ه میزان ب سکوبندی سر چاه و با آب هاچاهتواند باعث آلودگی میکروبی آب برداشتی از سر چاه شود. بهسازی می

هسازی در خصوص بدهد. منابع برای مطالعه بیشتر قابل توجهی آلودگی میکروبی آب از سطح زمین را کاهش می

 ای در انتهای فصل ارائه شده است.ی متههاچاه

 : برآورد خسارت1مرحله  

 آوری سوابق موجود مالقات با معتمدین و روئسای اجتماع و سوال در مورد منطقه تحت پوشش هر چاه، جمع

 و مواد مورد استفاده در پوشش دیواره، عمق کل و عمق برداشت آب آنها. هاچاهاز حفر 

 رآب آشامیدنی، میزان آبدهی و سهولت تعمیبر اساس میزان استفاده بعنوان منبع تأمین  هاچاهبندی اولویت. 
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اژ ای با پمپشمایی از یک چاه نقطه .3-2شکل 

 مستقیم

شمایی از یک چاه حفر شده با مته  .4-2شکل 

 چرخشی

 

 غربال ریز

لوله باال 

 آورنده آب

 سطح آب زیرزمینی

 

 سکوی بتنی

 پیستون

 میله

لوله باال 

 آورنده آب

 غالف چاه

 سطح آب زیرزمینی
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 ای با جت آبی متههاچاهشستشوی  .2-2 نکته

از کف جداسازی و معلق نمود. تجهیزات الزم برای این توان با جت آب قوی در کف چاه را می چسبیدهگل و الی 

شده است. جت آب گل و الی را در جریان آب معلق کرده و با پر شدن میله چاه از نشان داده  6-2کار در شکل 

شوند. پمپاژ آب به داخل چاه باید تا شفاف شدن آب خروجی آب، گل و الی به همراه آب از دهانه چاه خارج می

زدیک الیه ن وپایینتر رود شیلنگ جت آب باید به داخل چاه  ،از دهانه چاه ادامه یابد. به مرور با شسته شدن گل و الی

 باقیمانده قرار گیرد تا گل و الی باقیمانده سریعتر شسته شود.

 های آسیب دیده،  در مناطق شهری، منابع بالقوه آلودگی آبهای زیرزمینی باید بررسی شوند. سپتیک تانک

ها به داخل یندهالتأسیسات صنعتی و شکستگی فاضالبروها از جمله منابع آلودگی هستند که در نتیجه آنها آ

کنند. در صورت وجود کمترین احتمال آلودگی، تعمیر چاه را رها نموده و با متخصصین امر زمین نفوذ می

 مشورت نمایید.

  برآورد نوع و میزان خسارت وارد شده به سر چاه شامل خرابی پمپ، اتصاالت پمپ به لوله باالآورنده آب

 چاه. سکویو  ییباالقسمت بندی و غالف چاه، آب

 جداسازی پمپ دستی و لوله باالآورنده آب از چاه و بررسی آسیب یا گرفتگی احتمالی آنها با گل و الی 

 واند تتعیین سطح آب در چاه، سوال از مردم در مورد عمق آب در چاه قبل از رخداد بالیا. زلزله بطور ویژه می

سطح آبهای زیرزمینی به میزان قابل توجهی  منجر به تغییرات زیادی در سطح آبهای زیرزمینی شود. اگر

در بدترین حالت با افت شدید سطح آب چاه قابل  ،کاهش یابد، باید بر طول لوله باالآورنده آب افزوده شود

 استفاده نبوده و باید رها شود.

 توان در زمان خارج نمودن بررسی خسارت وارد شده به غالف و شبکه برداشت آب چاه: این خسارات را می

بررسی نمود. اگر دیواره چاه آسیب دیده باشد، لوله باالآورنده آب به سختی خارج لوله باالآورنده آب 

چاه به وضوح قابل مشاهده  در مواردی در زمان خارج کردن لوله باالآورنده آب، آسیب به دیوارهشود. می
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زینه دیدگی دیواره چاه، بهترین گاست. بطور کلی تعمیر دیواره چاه کار مشکلی است، لذا در صورت آسیب

 توقف عملیات و جستجو برای منابع آب دیگر است.

 
 لوله باال آورنده آب خارج کردن .5-2شکل 

  انتهای لوله باالآورنده آب و عمق فرورفتگی آن داخل برآورد مقدار گل و الی و آوار در چاه، بدین منظور

دهد گل و الی ورودی به داخل چاه در سطحی گل و الی را بررسی کنید. اگر لوله کامالً تمیز باشد، نشان می

 پایینتر از لوله باالآورنده آب قرار گرفته است.

  قسمتهای داخلی.باز کردن پمپ و لوله باالآورنده آب جهت بررسی خسارات وارد شده به 

 .)تعیین منابع موردنیاز جهت تعمیر و بازسازی )نیروی انسانی، تجهیزات، زمان و مواد 
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 ای با جت آبشستشوی گل و الی از چاه مته .6-2شکل 

 ای و پمپ دستی: تعمیر چاه مته2مرحله 

ترین آنها استفاده از جت شستشوی رسوبات از چاه: چندین روش برای انجام این کار وجود دارد که ساده -1

 ای دارد.ه مهارت و تجهیزات ویژه. سایر روشها نیاز برا ببینید( 2-2 نکته ) آب است

خسارات وارد شده به غالف باالی چاه: اگر غالف باالی چاه کج شده و یا تاب برداشته باشد، بررسی  -2

توان پمپ را به درستی بر روی چاه نصب نمود. در این صورت باید قسمت آسیب دیده بریده شده و نمی

 قطعه جدیدی به جای آن جوش داده شود.

 غربال

 سطح آب

 غالف

 پمپ آب

 L 5000تانکر آب با حجم 

   شیلنگ آب

 شیلنگ آب فشار قوی

m 3 

 سرریز آب از چاه به سیستم فاضالب
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عمیر یا ت وه آب، قسمتهای داخلی نیز باید بررسی شده های وارد شده به پمپ و لوله باالآورندتعمیر آسیب -3

 تعویض شوند. 

بستن و نصب مجدد اجزای چاه، بررسی عملکرد درست پمپ، بررسی عدم وجود گل و الی در آب استخراج  -4

. اگر آب حاوی گل و الی باشد، پمپ را جدا کنید و مجدداً چاه را با آب شده و مناسب بودن میران جریان

ه آلود است، احتماالً شبکو دهید. اگر بعد از شستشوی مجدد آب استخراج شده هنوز گلجت آب شستش

 پذیر نیست.برداشت آب آسیب دیده و تعمیر بیشتر امکان

اطراف چاه بمنظور جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی  سکویو بازرسی زهکشی بندی سر چاه تعمیر آب -5

 (.2-2از سطح زمین )شکل 

 
 بررسی وجود گل و الی در آب .7-2شکل 

  



 
 

ر دفردی و بهداشت  محیط آب آشامیدنی، بهسازی تأمینفنی  راهنمای

 شرایط اضطراری
 

 

 

 ایمته هایچاه تعمیر و پاکسازی  2-9

2 

 اندازی مجدد چاهراهگندزدایی و  :3مرحله 

پس از تعمیر و بازسازی، چاه و کلیه اجزاء باید گندزدایی شوند تا از تأمین آب سالم اطمینان حاصل شود. به منظور 

آن با جت آب، پمپ بالیا و آب ورودی به چاه جهت شستشوی تخلیه آبهای زیرزمینی آلوده شده در اثر رخداد 

 دستی را به مدت یک ساعت بکار بیندازید.

( HSCHمتداولترین روش گندزدایی کلرزنی و متداولترین ترکیب کلر مورد استفاده هیپوکلریت کلسیم قوی )

درصد است. بدین منظور از هیپوکلریت سدیم به صورت مایع سفید کننده  60-80گرانوله یا پودری با محتوای کلر 

ای با استفاده روش گندزدایی چاه مته 3-2 نکتهدرصد است.  5توان استفاده کرد، اما میزان کلر آن کم و حدود نیز می

 دهد. از هیپوکلریت کلسیم قوی را ارائه می

 پوکلریتهی از استفاده با ایچاه مته یک گندزدایی مورد نیاز برای کلر مقدار محاسبه .3-2 نکته

  (HSCH) قوی کلسیم

 مورد نیاز تجهیزات

 لیتر 20 حجم با سطل 

 پودری یا گرانولهقوی  کلسیم هیپوکلریت 

 روش

 :زیر فرمول از استفاده با چاه در موجود آب حجم محاسبه

𝑉 =
𝜋𝐷2ℎ

4
 

 که در آن:

V: ( 3حجم آب موجود در چاهm) 

D( قطر چاه :m) 

h( عمق آب در چاه :m) 

 ایچاه مته

 سطح آب

 کف چاه
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π (14/3): عدد پی 

  تا تبدیل به لیتر شود. 1000ضرب حجم بدست آمده در 

  تقسیم حجم آب موجود در چاه به حجم سطل، بدین ترتیب تعداد سطل حاوی محلول گندزدا جهت

 آید.جایگزینی کل آب موجود در چاه بدست می

  چاه تمیزپر کردن سطل با آب 

 لیتر( و همزدن تا  10گرم به ازای هر  5/0قوی به سطل آب ) کلسیم اضافه کردن یک گرم هیپوکلریت

 انحالل کامل

 ریختن محلول گندزدا به داخل چاه 

  تکرار تهیه محلول گندزدا در سطل و انتقال به چاه به تعداد دفعاتی که کل آب چاه با محلول گندزدا

 )مطابق محاسبه باال( جایگزین شود

 

 هایی از پمپ را از روی چاه پیاده کنید(. پمپالزم باشد بخشمحلول کلر را به داخل چاه بریزید )برای این کار شاید 

 دهد، پمپاژ را ادامه دهید.را بر روی چاه نصب نموده و آنرا بکار بیندازید و تا وقتی که آب خروجی بوی کلر می

لیه خساعت به چاه استراحت بدهید و مجدداً پمپ را بکار بیندازید تا کل آب حاوی کلر از چاه ت 12-24به مدت 

گیری کنید. در غیر این توانید غلظت کلر را در آب خروجی اندازهشود. در صورت وجود کیت کلرسنجی، می

 فنی راهنمای 11فصل دهد، ادامه یابد. جزئیات سنجش کلر در صورت پمپاژ آب باید تا زمانی که آب بوی کلر می

 آورده شده است.اضطراری  شرایط در فردی بهداشت و محیط بهسازی آشامیدنی، آب تأمین

سازی کند، بنابراین رعایت نکات بهداشتی در برداشت، انتقال و ذخیرهاین گندزدایی کلر باقیمانده در آب ایجاد نمی

 فنی راهنمای 5فصل و همچنین تصفیه آب در محل مصرف ضروری است. لطفاً جهت اطالع از جزئیات بیشتر به 

 مراجعه کنید.اضطراری  شرایط در فردی بهداشت و محیط بهسازی آشامیدنی، آب تأمین
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دهند که ترکیبی بسیار خطرناک است. ، گاز کلر انتشار میHSCHترکیبات کلر از جمله  خطر:

ریان کنید )و نه آب را به ترکیبات کلر(. همچنین در محلی با جاضافه  بهمیشه ترکیبات کلر را به آ

ه ماسک های حفاظتی بویژهوای مناسب کار کنید تا از مواجهه با گاز کلر در امان بمانید. از لباس

سی از آب ک ندهیدچشم و صورت و دستکش استفاده کنید. در طی مراحل پاکسازی و تعمیر اجازه 

 چاه استفاده کند.
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در شرایط اضطراری، اغلب الزم است به سرعت یک منبع تأمین آب اولیه برای جمعیت آسیب 

ترین  تخریب شده است. متداول دیده فراهم شود، زیرا سامانه اصلی تأمین آب آسیب دیده و یا

یه مخازن های دیگر و یا تهله با کاربرییحل استفاده از مخازن و تانکر وسایل نقترین راه و سریع

جمع شونده از انبار شرایط اضطراری )در صورت وجود( است. در هر صورت مخازن و تانکرها 

ای برای فنی روشی چهار مرحلهاین راهنمای باید قبل از استفاده پاکسازی و گندزدایی شوند. 

 دهد.پاکسازی و گندزدایی مخازن و تانکرهای آب ارائه می

 

 مراحل روش

سازی ایمن آب برداری جهت انتقال و ذخیرهگندزدایی مخازن آلوده و یا خارج از مدار بهره ،در شرایط اضطراری

 دهد.و گندزدایی مخازن آب ارائه میجهت پاکسازی را ای روشی چهار مرحله 1-3آشامیدنی ضروری است. شکل 

نکته: مقادیر زیادی آب جهت پاکسازی و گندزدایی مخازن قبل از استفاده جهت انتقال یا 

 سازی آب الزم است.ذخیره

 پاکسازی و گندزدایی مخازن و تانکرهای ذخیره آب
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 ای جهت پاکسازی و گندزدایی مخازن آبروش چهار مرحله .1-3شکل 

 : انتخاب مخازن جهت استفاده1مرحله 

نوع کاربری اصلی، سهولت پاکسازی و بهداشتی بودن جهت ذخیره  شود:انتخاب مخازن بر اساس سه معیار انجام می

 آب.

یعات خوراکی نظیر شیر، روغن آشپزی، آب میوه، سرکه و... استفاده باید فقط برای نگهداری مامخازن انتخاب شده 

ه هیچ بسوخت، فاضالب و... حالل، شده باشند. مخازن بکار گرفته شده جهت نگهداری مایعات غیرخوراکی نظیر 

 ندزدایی شوند.برداری نیز باید پاکسازی و گقابل استفاده نیستند. مخازن آب خارج از بهره وجه

های مخازنی باید انتخاب شوند که پاکسازی آنها آسان باشد؛ بدین معنی که دسترسی به داخل آنها راحت بوده و گوشه

سازی ایمن است. مخازن باید دارای سرپوش با در حفظ کیفیت بهداشتی آب در گروی ذخیره تیز نداشته باشند.

 برداشت قفل شونده باشند.

 

و تانکرها  مخازن انتخاب :1 مرحله

 استفاده جهت

و  مخازن پاکسازی :2 مرحله
 تانکرها

و  مخازن گندزدایی :3 مرحله

 تانکرها

 هایمحلول ایمن دفع: 4 مرحله

 شستشو
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 پاکسازی: 2مرحله 

 تخلیه مخزن

آوری شیر برداشت یا تخلیه مخزن را باز کنید تا باقیمانده مایع موجود در مخزن خالی شود. مایع خروجی را جمع

 را ببینید(. 4نموده و بصورت بهداشتی دفع نمایید )مرحله 

ر یک سطح رار دادن تانکر ددر تانکرها شیر تخلیه معموالً در پشت مخزن قرار گرفته است، بنابراین پارک خودرو یا ق

 را ببینید(. 2-3شیبدار موجب تخلیه کامل خواهد شد )شکل 

کند. در مخازن ذخیره دائمی دارای شیر شستشو )زیرآب( هستند که مایعات موجود در مخزن را بطور کامل تخلیه می

 برای تخلیه به جای شیر خروجی از شیر شستشو استفاده کنید.این مخازن 

 

 ح داخلی مخزنشستشوی سطو

برای شستشو و پاکسازی سطوح داخلی مخزن از مخلوط دترجنت )مواد پاک کننده نظیر پودر لباسشویی خانگی( و 

توانید از یک برس زبر و یا جت آب )آب با فشار زیاد( استفاده نمایید. آب داغ استفاده کنید. برای انجام این کار می

 (.3-3ید بدون ورود به مخزن عملیات شستشو را انجام دهید )شکل توانبا تهیه یک دسته بلند برای برس می

خزن باقی داخل م ،ها و زوایای داخل مخزن توجه بیشتری کنید تا کمترین مقدار از محلول اولیهجهت پاکسازی گوشه

 آن منصرفکرده و مردم را از مصرف تواند طعم نامطبوعی در آب ایجاد نماند. حتی مقادیر کم از محلول اولیه می

 آوری و بصورت بهداشتی دفع نمایید.کند. در زمان شستشو شیر خروجی را باز بگذارید و آب شستشو را جمع
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 تخلیه مایعات از مخازن و تانکرها .2-3شکل 

 

 شستشوی مخزن با فشار آب

رفتن  شود. پاشیدن آب را تا از بیناین کار به راحتی و با استفاده از یک شیلنگ آب فشار قوی یا جت آب انجام می

کامل اثر مواد پاک کننده در آب ادامه دهید. اگر تجهیزات پاشیدن آب در دسترس نیست، مخزن را با آب )در 

 لوله شستشو

 شستشو شیر

 برداشت آب از مخزن شیر

تانکر دو چرخ کج شده به 

 سمت عقب جهت تخلیه آب

تانکر پارک شده بر روی 

 سطح شیبدار جهت تخلیه آب



 
 

ر دفردی و بهداشت  محیط آب آشامیدنی، بهسازی تأمینفنی  راهنمای

 شرایط اضطراری
 

 

 

 آب ذخیره تانکرهای و مخازن گندزدایی و پاکسازی           5 -3

3 

قرار دهید، سپس شیر شستشو را باز کرده و مخزن صورت دسترسی آب داغ( پر کنید و به مدت چند ساعت در تماس 

 و پساب خروجی را بصورت بهداشتی دفع نمایید.را بطور کامل تخلیه نمایید 

پاکسازی مخازن باید در محیط باز و به دور از اماکن مسکونی انجام شود تا از مشکالت بهداشتی مربوط  نکته مهم:

 به دفع فاضالب جلوگیری شود.

 

 هاپاکسازی شیلنگ

کننده های مورد استفاده در پر و خالی کردن مخزن باید پاکسازی شوند. مخلوطی از مواد پاکها و لولهها، پمپشیلنگ

 و آب را داخل شیلنگ و پمپ بپاشید تا مواد زائد و چسبیده به داخل آنها خارج شود.

 بزدایید.را با پاشیدن آب تمیز بعد از پاکسازی، باقیمانده مواد پاک کننده 
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 پاکسازی سطوح داخلی مخزن با برس .3-3شکل 
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 : گندزدایی3مرحله 

متداولترین روش گندزدایی مخازن آب کلرزنی و متداولترین ترکیب برای کلرزنی هیپوکلریت کلسیم قوی است که 

 درصد کلر است. 60-80حاوی 

 محاسبه حجم مخزن

 کته نمقدار کلر مورد نیاز برای گندزدایی به حجم مخزن بستگی دارد. نحوه محاسبه حجم اشکال متداول مخازن در 

 توضیح داده شده است. 3-1

 افزودن ماده گندزدا

گرم گرانول هیپوکلریت  80لیتر حجم کل مخزن،  1000به ازای هر یک چهارم حجم مخزن را با آب تمیز پر کنید. 

 24افه کنید. سپس بقیه حجم مخزن را با آب تمیز پر نمایید. در مخزن را ببندید و اجازه دهید مدت کلسیم قوی اض

 8و مدت زمان تماس را به ساعت در این حالت بماند. اگر مخزن فوراً مورد نیاز است، مقدار کلر را دو برابر کنید 

 ساعت کاهش دهید.

 گندزدایی شیلنگ و پمپ

اگر مخزن مجهز به پمپ است، شیلنگ را به پمپ متصل نموده و داخل مخزن پر شده از آب و ماده گندزدا قرار 

را (. این کار 4-3دهید، سپس پمپ را به مدت یک ساعت روشن کنید تا آب به داخل مخزن بازچرخش شود )شکل 

 تکرار کنید.از آب تمیز پر شده مخزن  بادر مرحله بعد 

ت داخل شیلنگ تا ظرفیبه به پمپ نیست، مقداری محلول گندزدایی از مخزن بردارید و به آرامی  اگر مخزن مجهز

کامل پر کنید. برای این کار باید یک طرف شیلنگ را بسته و از طرف دیگر محلول گندزدایی را وارد نمایید و اجازه 

یی را از شیلنگ خالی کنید و شیلنگ ساعت تماس یابد. بعد از گذشت مدت تماس، محلول گندزدا 24دهید به مدت 

سپس شیر مخزن را برای تخلیه باز نموده و اجازه دهید آب مخزن محتوی آب تمیز متصل نمایید، را به خروجی 

 شود.خروجی از شیلنگ عبور نماید. بدین ترتیب شیلنگ آماده استفاده می
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 سازی مخزن برای استفادهآماده

امل بطور کمحلول گندزدا بعد از گذشت مدت تماس مخزن با محلول گندزدا، شیر خروجی مخزن را باز کنید تا 

محلول گندزدایی حاوی غلظت باالیی از کلر است و باید با در نظر گرفتن مالحظات ایمنی دفع گردد. تخلیه شود. 

دقیقه با مخزن تماس داشته باشد، سپس  30مدت در ادامه مخزن را از آب آشامیدنی پر کنید و اجازه دهید آب به 

 شود.مخزن را خالی کنید. بدین ترتیب مخزن آماده استفاده می

 

 محاسبه حجم مخزن .1-3 نکته 

ل دیگری گر مخزن به شکامخازن ذخیره معمولی آب به یکی از سه شکل مکعب مستطیل، استوانه یا بیضی هستند. 

 نید.زفرمول شکل دیگری که به آن شباهت بیشتری دارد، تخمین ببود، حجم آن را با استفاده از 

 

 مخزن مستطیلی

𝑉 = 𝐿 ×𝑊 × 𝐷 × 1000 

 که در آن:

V( حجم مخزن بر حسب لیتر :L) 

L( طول مخزن :m) 

W( عرض مخزن :m) 

D: ( عمق مخزنm) 

 ایمخزن استوانه

𝑉 = 𝜋 × 𝐷2 × 𝐿 × 250 

 که در آن:

π( 14/3: عدد پی) 
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D ،قطر مخزن :m 

L ،طول مخزن :m 

 مخزن بیضی شکل

     𝑉 = 𝜋 × (𝐷 +𝑊)2 × 𝐿 × 62.5 

 

 که در آن:

D ،عمق مخزن :m 

W ،عرض مخزن :m 

L ،طول مخزن :m 

 

 پمپبه داخل مخزن به منظور گندزدایی شیلنگ و بازچرخش محلول کلر  .4-3شکل 
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 های شستشودفع ایمن محلول: 4مرحله 

ها های تولید شده در پاکسازی و گندزدایی مخازن باید با دقت انجام شود. تخلیه ناگهانی این محلولدفع کلیه محلول

ال مطمئن های شستشو در کانشود. قبل از تخلیه محلولو یا آبگرفتگی میدیدگی سطوح و آسیبموجب فرسایش 

 شود.محل دفع نهایی هدایت میکانال تا نقطه دفع نهایی باز است و آب به شوید که مسیر 

 
 وسایل حفاظت فردی برای پاکسازی .5-3شکل 

 

ها دفع شوند، زیرا حاوی غلظت باالیی از مواد آلی و کلر هستند و حیات ها و برکههای شستشو نباید به رودخانهمحلول

یه شده و از آوری فاضالب تخلجمعهای شستشو باید به شبکه کنند. محلولماهیان، سایر آبزیان و گیاهان را تهدید می

هایی است که خانه فاضالب هدایت شوند. گزینه قابل قبول دیگر تخلیه به سپتیک تانکاین طریق به تانکر یا تصفیه

 گردد.خروجی آنها به سیستم نفوذ در زیرزمین دفع می
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 عرضه آب سالم با تانکر آب .6-3شکل 

 

 سایر نکات بهداشتی و ایمنی .2-3 نکته 

دسترسی و کار داخل مخازن آب سخت و خطرناک است. تنها یک دریچه کوچک در باالی مخزن برای ورود و 

خروج تعبیه شده است. کارگران باید مطلع باشند که برخی مایعات نگهداری شونده در مخازن گازها و بخارات 

مکن است حتی پس از تخلیه مایعات در فضای داخلی مخزن وجود کنند. این گازها و بخارات مخطرناک منتشر می

داشته باشد. مایعات داخل مخزن ممکن است با ایجاد لغزندگی در سطوح خطرآفرین شوند. مایعات خورنده همچنین 

 شوند.باعث سوختگی می

لباسهای حفاظتی شامل همیشه باید قبل از ورود کارگران هوای تازه به داخل مخزن دمیده شود. کارگران باید از 

دستکش، چکمه، کاله و عینک استفاده نمایند. در تمام مدت انجام کار داخل مخزن، باید فردی خارج از مخزن و 

 شود.نزدیک دریچه مراقب اوضاع باشد. برای کار در مخازن استفاده از ماسک گاز و دمنده سیار بسیار توصیه می
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 منابع برای مطالعه بیشتر

Davis, J. and Lambert, R. (2002) Engineering and Emergencies: A practical guide to fieldworkers, 

2nd Edition, Practical Action Publishing, UK. 

Massachusetts Department of Environmental Protection (Undated) Procedures for Emergency 

Tank Truck Bulk Water Haulage. http://www.mass.gov/dep/water/drinking/blkwfct.doc. 

Louisiana Department of Health and Hospitals (Undated) Instructions for Emergency Tank Truck 

Bulk Water Hauling in Louisiana. http://www.dhh.louisiana.gov/offices/publications/pubs-

204/Bulk%20Water%20Hauling%20Instructions.pdf. 

 

http://www.mass.gov/dep/water/drinking/blkwfct.doc
http://www.dhh.louisiana.gov/offices/publications/pubs-204/Bulk%20Water%20Hauling%20Instructions.pdf
http://www.dhh.louisiana.gov/offices/publications/pubs-204/Bulk%20Water%20Hauling%20Instructions.pdf
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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
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 .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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 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 



 
 

ر دفردی و بهداشت  محیط آب آشامیدنی، بهسازی تأمینفنی  راهنمای

 شرایط اضطراری
 

 

 

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

5 

 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.
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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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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 

آب بعد از بحران هیتصف ساتیتاس یبازساز  
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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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ساله در هنگام وقوع بال  ست. این م ضروری ا شت جامعه امری  سماند برای حفظ بهدا دفع ایمن پ

ستم فعلی جمع ای پیدا میاهمیت ویژه سی شکلکند، چرا که نه تنها  سماند دچار م  آوری و دفع پ

شتری تولید می سماند بی شود بلکه در اثر وقوع بال، پ سکان ها و محلبرای اردوگاه شود.می  های ا

شده، معموالً سماند وجود  مردم بی خانمان و آواره  سبی برای مدیریت پ ستم منا سی در ابتدا هیچ 

 و عث مخاطرات جدی بهداشتی شدهندارد. اگر پسماند در اسرع وقت مدیریت نشود می تواند با

سیب دیده ی شتری مواجه می کند. مطالبی که در این  این امر جامعه ی آ شکالت بی از بال را با م

بخش می آید نکات کلیدی استتت که باید در شتترایط اضتتطراری برای مدیریت پستتماند تولیدی 

 ار داد.مورد توجه قر

 

 پسماند چیست؟   

ستردهگ در هنگام وقوع بال، دامنه .غیر مایعی است که در اثر فعالیت های انسان تولید می شود مواد زایدی همه پسماند

 ای از پسماند تولید می شود که شامل:

  ناشی از بسته بندی ها مواد زایدانگی شامل: پسماند غذایی، خاکستر و خپسماندهای عادی 

 فضوالت انسانی 

 در شرایط اضطراری هامدیریت پسماند     

 



 
 

ر دفردی و بهداشت  محیط آب آشامیدنی، بهسازی تأمینفنی  راهنمای

 شرایط اضطراری
 

 

 

 اضطراری شرایط در هاپسماند مدیریت 7-2           

7 

  مربوط به بسته بندی اقالم مورد نیاز آسیب دیدگان موادزایدبطری های پالستیکی آب آشامیدنی و 

 ساختمانی ناشی از تخریب  مواد زاید 

 گل و الی رسوب کرده پس از وقوع بال 

 روی جاده ها و خانه هار درختان افتاده و سنگ های بزرگ ریزش کرده ب 

ه ماندهای ناشی از صنایع نیز وجود دارد کمانند پسماندهای عفونی ناشی از بیمارستان ها و پس مهمیالبته پسماندهای 

همچنین دفع اجساد نیز در هنگام وقوع بال و پس از  ت ویژه است، اما ما در اینجا به آنها نمی پردازیم.ینیازمند مدیر

 اخت.د( به آن خواهیم پرراهنما 8 فصلآن حائز اهمیت فراوان است که در بخش دیگر )

 

 

 

 

 

 

 هدف از مدیریت پسماند

افراد باید در محیطی زندگی کنند که توسط پسماند )مانند پسماندهای  ،(sphere) اسفیربراساس استانداردهای 

پزشکی( آلوده نشده باشد و همچنین بتوانند با روش ها و یا وسایلی پسماندهای عادی خود را به نحو مناسبی دفع 

 نمایند.

و فراهم کردن راه های دسترسی به خدمات مختلف برای  از اهداف دیگر مدیریت پسماند ایمن سازی محیط زیست

 مردم است.
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 : مخاطرات بهداشتی مرتبط با مدیریت نامناسب پسماند7-1 نکته

در شرایط آب و هوایی گرم می توانند جذب  ویژهها، موش ها، سگ ها، مارها و سایر حشرات و ناقلین، ب مگس

پسماند شوند. در شرایطی که غذا کم است مردم ممکن است برای تامین غذای خود توده های پسماند را جستجو 

کنند که این امر باعث افزایش بیماری های گوارشی می شود. تجمع آب در محل های تلنبار پسماند می تواند 

ثیر پشه ها ایجاد کند. بیماری هایی  چون ماالریا، تب دنگ و تب زرد از طریق پشه محیطی مناسب برای رشد و تک

موادی چون پالستیک  ،ها منتقل می شوند. در توده های زباله خطر آتش سوزی وجود دارد. اگر در پسماندها

عوامل  ند، رشدوجود داشته باشد مخاطرات بهداشتی ناشی از سوزاندن آنها بسیار جدی است. در تلنبارهای پسما

ها به هوا می تواند مشکالت تنفسی برای مردم ایجاد کند.  قارچمیکروبی مانند قارچ ها اتفاق می افتد. ورود این 

وجود اشیاء نوک تیز و برنده مانند شیشه های خرد شده میتواند برای مردمی که در آن محل رفت و آمد می کنند 

ع آب ن شده و احتمال آلودگی منابآباعث افزایش شیرابه  ،های پسماند مشکل ایجاد کند. بارش باران بر روی توده

را بیشتر می کند. در نهایت اینکه وجود تلنبارهای پسماند در محل زندگی مردم باعث افزایش مشکالت روحی و 

 روانی می شود.
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 ارزیابی

در ابتدا ارزیابی مناسبی از شرایط موجود انجام شود  است تاجهت مدیریت مناسب پسماند در شرایط اضطراری الزم 

 باید مورد توجه قرار گیرد. ذیلو قبل از آغاز کار، اولویت بندی مناسب اقدامات صورت پذیرد. موارد 

 جریان پسماند تولیدی

  ؟حجم هر کدام و میزان تولیدی روزانه آنها چقدر استانواع پسماند تولیدی و 

  ؟دفع می شوندچگونه  حاضر حال دراین پسماندها 

 چه کسی یا چه سازمانی مسئول جمع آوری پسماندهاست ؟ 

 چه نوع پسماندی با چه میزانی و در چه شرایطی در اثر وقوع بال تولید شده است؟ 

 مشکالت پسماند

 آیا سیستم دفع فعلی می تواند این حجم پسماند تولیدی را بپذیرد؟ 

  ؟دارد  ، وجوداست توجه ویژهکه نیازمند آیا پسماند خطرناکی 

 آیا سازمان های مسئول برای جمع آوری پسماند می توانند از عهده وضعیت فعلی برآیند؟ 

 آیا تسهیالت دفع مناسبی برای پسماندهای تولید شده وجود دارد؟ 

 دفع پسماندهای تولیدی در اثر وقوع بال

د. این نحجم زیادی از پسماندهای ساختمانی تولید کنبالیا همچون سیالب، زلزله و طوفان های دریایی می توانند 

مثال باعث بسته شدن جاده ها شود، تعدادی از مردم را  :را برای مردم ایجاد کند متعددیمساله می تواند مشکالت 

محبوس کند و کانال های زهکشی را مسدود نماید. همچنین می تواند ارائه خدمات اضطراری به آسیب دیدگان را با 

 .(1-7) شکل  ت عدیده ای مواجه کندمشکال
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روز است(.  7ابتدا باید افراد محبوس شده زیر پسماندهای ساختمانی را نجات داد )احتمال زنده ماندن افراد حداکثر 

پس از آن باید این پسماندها را از محیط جمع آوری نمود. اگر محل مناسبی برای دفع آنها وجود ندارد باید آنها را 

قت تلنبار نمود. نکته ی حائز اهمیت این است که همه این پسماندها دفع شدنی نیستند، بخشی از آنها قابل در محلی مو

پتانسیل  ،بازیابی هستند. اگر امکان پذیر باشد باید بخش قابل بازیابی جداسازی شود. با توجه به اینکه تلنبارهای پسماند

 های محافظ کشیده شود تا دسترسی مردم به آنها قطع گردد. فنس ،آتش گرفتن را دارد باید اطراف این تلنبارها

 

 

 تواند حجم زیادی از پسماندهای ساختمانی تولید نمایدبالیا می .1-7شکل 
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 های اجتماعیاستفاده از همیاری

مردم آسیب دیده مشکالت متعددی دارند. حل هر کدام از این مشکالت  ،جامعه ای که بال در آن اتفاق افتاده است در

الً ثمی تواند بخشی از آسیب های وارده را کمتر کند. بدین منظور می توان از پتانسیل خود مردم نیز کمک گرفت. م

ار باعث می ک، می توان از گروه هایی که در همسایگی آن محل هستند استفاده کرد. این یک منطقهبرای تمیز کردن 

 شود هم ارتباطات بهتری شکل بگیرد و هم از لحاظ مسائل مالی، جامعه  تقویت شود.

 ایمنی در محل کار

استفاده از وسایل حفاظتی شامل ماسک، دستکش، چکمه و لباس مناسب برای افرادی که در زمینه جمع آوری و دفع 

-7ه بیماری هایی همچون کزاز واکسینه شوند )شکل یلچنین باید برعمپسماند فعالیت می کنند ضروری است. آنها ه

2). 

 

 استفاده از وسایل حفاظتی .2-7شکل 
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 پسماندهای خانگی

یر کند. اگر مردم کمی تغی ترکیب آن ممکن است ،اگر بالیی اتفاق بیفتد ،پسماندهای خانگی همیشه تولید می شود

می  در مناطق روستایی آسیب دیده در نزدیکی خانه هایشان هستند می توان از روش های قدیمی استفاده کرد، مثالً

 توان پسماندها را در زیر زمین دفع کرد یا همراه با همسایه ها پسماندها را درون یک گودال مشترک قرار داد.

بال دارای یک سیستم جمع آوری پسماند هستند باید پس از وقوع بال جهت تامین  در مناطق شهری که قبل از وقوع

 وسایل جمع آوری مناسب و کارگران مورد نیاز پشتیبانی مالی کافی صورت پذیرد.

 جمع آوری و حمل و نقل

ایدار شد (. وقتی شرایط پ3-7در ساعات اولیه پس از وقوع بال باید سطل های نگهداری پسماند فراهم شود )شکل 

لیتری می تواند  100تعداد سطل ها باید متناسب با تراکم جمعیت افزایش یابد. بالفاصله بعد از وقوع بال یک سطل 

نفر مناسب خواهد بود. بسته به  50نفر مناسب باشد، اما در دراز مدت این سطل برای  200برای پسماندهای تولیدی 

  ،سماند و فضای موجود برای دفع، نوع وسایل نقلیه جمع آوری کنندهمیزان پسماند تولیدی و فاصله تا محل دفع پ

 تعدادی از این وسایل شرح داده شده است. 7-2 نکتهمتفاوت خواهد بود. در 
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 جمع آوری و حمل و نقل پسماند .2-7 نکته

سیرهای قابل م ،پسماندو دانسیته وسیله مناسب برای جمع آوری و حمل پسماند، باید نرخ تولید  انتخاببرای 

 دسترسی موجود و فاصله تا محل دفع نهایی در نظر گرفته شود.
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 پس از وقوع بال اولیهماند در مراحل سسطل های نگهداری موقت پ .3-7شکل 

 دفع

اهم نشود مکان فردر مناطق شهری، محل های دفع فعلی می تواند گزینه ی مناسبی در هنگام وقوع بال باشد. اگر این 

 نشان داده شده است استفاده کرد. 7-4باید از محل های موقت مانند گودال هایی که در شکل 
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 ی عمومی دفن پسماندگودال ها .4-7شکل 

 

 هااردوگاه

مانند مناطق روستایی بهترین روش دفع، استفاده از  ،برای اردوگاه های کوچک که جمعیت کمی را درون خود دارد

گودال های کوچک است. اگر امکان حفر گودال در محل اردوگاه وجود ندارد باید این گودال ها در خارج از 

 اردوگاه حفر شود.

 

 

تپه ای از خاک جهت 

جلوگیری از ورود آبهای 

 سطحی

 فنس محافظ

 الیه های پسماند
سانتی متر خاک پوششی  10

 روی هر الیه از پسماند

توریهای اهنی جهت 

 روی پسماندپوشاندن 

پوشش گودال پر شده با 

 سانتی متر خاک 50حداقل 
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 سایر مسائل حائز اهمیت

ه مشورت های الزم با استفادبرای یک سیستم مدیریت پسماند الزم است که قبل از طراحی، ساخت و استفاده، 

کنندگان از این سیستم انجام شود. اهمیت این مساله در زمان وقوع بال بیشتر می شود. جمعیت آسیب دیده که آواره 

 شده اند باید بتوانند به راحتی از سیستم مدیریت پسماند استفاده کنند.

 بازیافت

عی است و همچنین می تواند منبع درآمدی برای مردم بازیافت گزینه ی مناسبی برای کاهش میزان پسماندهای دف

 باشد.

 سایر روش های دفع

گزینه هایی مانند تولید کود کمپوست، سوزاندن و دفع بهداشتی می تواند برای شرایطی که آرامش بر جامعه حکم 

 رند.توجه قرار بگی فرما شده استفاده شود. روش های فوق به ندرت می توانند در مراحل اولیه پس از وقوع بال مورد

 مدیریت

مدیریت خوب عنصر کلیدی برای جمع آوری و دفع مناسب پسماند است. حمایت مالی و پرسنلی از سازمان ها و 

 موسسات محلی جهت افزایش مسئولیت پذیری آنها، می تواند یک راهکار مدیریتی مناسب به حساب آید.
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 آسیب دیده جامعهاعضاء مشاوره با . 5-7شکل 

 

 

 

 

 

 

 مشارکت کارکنان حرفه ای. 6-7شکل 
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 از یناشدشواری  نی. ااست یعیطب یایبال  یهابخش نیترمشکلاز  یکافراد یبه اجساد  یدگیرس

 اثراتتواند به یباشند، اما م یتواند جزئیماین خظرات  زیرا ستیخطرات مربوط به سالمت ن

مربوط  یداشتبه میمفاه نکات فنی ارائه شده در این فصل،مربوط باشد.  یاسیو س یاجتماع ،یروان

 یزیردر هنگام برنامه دیرا که با دارتیو اقدامات اولو یدسته جمع یرهایبا مرگ و م مواجههبه 

 ارایه می شود. رد،یاجساد مورد توجه قرار گ نو دف یآورجمع یبرا

 

 یدسته جمع یرهایمرگ و م مرتبط با یخطرات بهداشت

شوند، یم یدمیپا ای یماریسبب ب ،ییاجساد، به تنها ادیتعداد ز نکهیبر ا یمبن یشواهد پزشک چیعامه، ه برخالف باور

. ندارند سالمت یبرا یجنگ( خطر ایتصادفات و  ،یعیطب یای)بال یاز حوادث تهاجم افتهیوجود ندارد. افراد نجات 

سالمت خطرناک  یبوده است، برا یدسته جمع یرهایمرگ و م علت یمسر یهایماریکه ب یطیافراد تنها در شرا نیا

 .باشندیم

یاضطرار طیاجساد در شرا ندف  
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 اضطراری شرایط در اجساد دفن 8-2           

8 

 .است شده دیتاک اند،امدهین بوجود پزشکی هایدمیاپکه بر اثر  یاجساد با مرتبط هیانجام اقدامات اول بر فصل نیا در

در  .است شده مطرح 2006 سال در همکارانش و مورگانتوسط  ،فصل نیاز اطالعات ارائه شده در ا یعمده ا بخش

توجه قرار  موردالب این فصل را مط شودیم هیتوص دا  یشد ،دندارشرکت  اجساد ندفعملیات  صورتی که افرادی در

 .دهند

 هاتیاولو

اهد مرگ و ش زانیاز دست دادن عز یروان بیآس ،فاجعه کیبازماندگان  یسالمت یبرا هیاول ینگران ب،یاز آس فراتر

است، اما عجله  تیاجساد در اسرع وقت حائز اهم یآورجمع لیدل نی(. به هم1-8است )شکل  عیوس اسیدر مقبودن 

 .شودینم هیو توص ستین یآنها ضرور ندر دف

 

 زانیعز مرگاز  یناگوار ناش طیشرا. 1-8 شکل
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 شود یدگیرس زنده افراد به ابتدا

ها یانبه خاطر نگر دینبا برای افراد زنده نجاتعملیات به افراد زنده داده شود. جستجو و  دیبا تیموارد، اولودر همه 

مقابله با آنها  ی( که برامارستانیب یهاو تخت آمبوالنس)مانند  یبهداشت خدماتمنابع  ایو  شدهفوت در مورد  افراد 

 .بیفتدصورت نگیرد و یا به تعویق شود، یاستفاده م

 کار یرویحفاظت از ن

جستجو و نجات  یهامیت جامعه نجات، داوطلبان، و از ییهاتوسط گروه یاغلب به صورت خود به خود اجساد یابیباز

 دیبا نیو چکمه بپوشند. آنها همچن مانند دستکش فردی تمحافظ زاتیتجه دیبا یابیباز یهامیت شود.یانجام م

 .ندیبه اجساد با صابون بشودست زدن  را بعد از شانیدستها

 

شود کارکنان را در برابر  یسع شوند. یمواجه م یخطرناک با خطرات یهاطیکار در مح لیبدل نیهمچن یابیباز یهامیت

 (.2-8)شکل  شودحاصل  نانیاطم ب،یآس طیدر شرا یپزشک یهاو درمان هیاول یهاکمک وجودو از  نهیکزاز واکس
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 هیاول یهاکمک تی. ک2-8 شکل

یات ماثر نیداشته باشد. ا یابیباز میت یاعضا یبر سالمت روان یجد ریتاث تواندیم ،اجساد ادیتعداد ز ییجا به جا

 سیستمنابراین ببعد از حادثه رخ دهد.  یلیخ ایاست بالفاصله بعد از وقوع و  ممکنداشته باشد و  یتوانند انواع مختلف

 (.3-8)شکل  آماده باشد افتد،یمکه اتفاق  در زمانیکه اثراتاین  با مقابله یبرا دیبا یبهداشت

 

 یابیباز می. مراقبت از ت3-8 شکل
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 اجساد یابیباز

 یهاشوند. کمک یابیباز ،به بازماندگان یکمک رسان یهاتیفعالوقفه در  جادیبه سرعت و بدون ا ستیبایم اجساد

مربوطه  یهاسهیکدر  ستیبایماجساد  بر بازماندگان کاهش داده شود. یروان اثراتو  ییشناسا عا  یسر بخش بهبود

مواد موجود در محل  ریسا ایکفن و  ،یکیپالست یهاورقه از ،نباشنددر دسترس  هاسهیک نیا اگر قرارداده شوند و

د. نگرفته شو نظر مجزا در جسد بعنوان ستیبایمو پاها  هادستبدن مانند  شده جدا اعضای .(4-8)شکل  استفاده شود

 . اده شوددمطابقت  در محل حادثه با هم هابدنشده  قطع اعضای بایستنمیالزم به ذکر است که 

 

 یا کفن های مخصوصاجساد پوشیده شده در کیسه. 4-8 شکل

 

 یامدهایکمک کرده و ممکن است پاجساد  ییبه شناسا نیا شود. ینگهدار خودشان کنار در دیبا افراد یشخص لیوسا

 بازماندگان داشته باشد. یبرا یو قانون یروان

محل  اتیجزئ ،نشان داده شده است 1-8نکته آنچه که در  مشابه یفرم از ، با استفادهشودمی افتی جسدیکه  یهنگام

نموده  یضد آب کپ یهابرچسب یآن را رو ،داده جسدشماره منحصر به فرد به  کیهمچنین  .دیینما ثبترا  خیو تار
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 جسدکه  یبرداشته شود تا زمان دیها نبابرچسبالزم به ذکر است که . دییآن متصل نما یو آن را به بدن و ظرف حاو

 گرفته شود. لیتوسط بستگان تحوفرد فوت شده 

 اجساد موقت ینگهدار

تا زمان حداقل در صورت امکان . کندیم شدن هیتجز به شروع ساعت 48 تا 12 جسد طی گرم، یهوا و آب در

دار مخصوص خچالی هاینریکانت .داری کردنگه گرادیدرجه سانت 4تا  2 نیب یرا در دما آنبایست می ،جسد ییشناسا

 امکان نیکه ا ی. درصورتکنند نگهداریرا  جسد 50تا توانند می یرانیکشت یهامورد استفاده شرکت ،حمل و نقل

متر از هر منبع  200حداقل با فاصله ، متر 5/1با عمق  ایترانشهبدین منظور است.  یبعد نهیگز نینباشد، دفن موقت بهتر

از یکدیگر قرار متر  4/0با فاصله  را اجساد و دییحفر نما ینیزمریز آبهای ایستابی سطح تر ازباال متر 2آب و حداقل 

متفرد به طور واضح عال منحصر به ییشناسابا شماره  نیسطح زم در جسدهر  تیموقعبایست می(. 5-8)شکل دهید 

 1شود. یگذار

                                                           
 .از احکام فقهی اسالمی تبعیت شود یرداموباید در چنین ، در جاییکه مسلمانان زندگی می کنند از جمله کشور ما -1 
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 اجساد دفن موقت یبرا سازی محل. آماده 5-8شکل 

 

 تحویل اجسادو  ییشناسا

 ییشناسا یابیبه محض باز ستیبایگرم، م یهوا د به خصوص در آب ونشویم هیبه سرعت تجز اجسادکه  ییاز آنجا

یژگیکرده تا و زیتم یرا به اندازه کاف بایست جسدمیبدین منظور . (2-8نکته ) شود گرفته جسد از یعکس و شوند

ت. لباس اس تیروهر عکس قابل  در ییکه برچسب شناسا دیعکس قابل مشاهده باشد و مطمئن شو در یدیکل یها

 لی( تکم2006مورگان ) 1 مهیمانند ضم یی. فرم شناسادیکن رهیتعلقات ذخمتمام  باو آن را  داده قراربدن  یرا بر رو

 شود.
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اجساد یبرا. شماره ارجاع منحصر به فرد 1-8 نکته  

شود. یم هیتوص ریموارد ز منحصر به فرد داشته باشد. ارجاعشماره  دیاز آن با یهر بخش ایهر جسد و   

+ محل یابنده/ شخص  میجسد + ت شماره  

 

:مثال  

 A - 001میت -سنجوان ایکلون

ای  

 P. Sribanditmongkol-001 -ییما انگیش مارستانیب

 

 یابید که نشان دهنده محل بازنشماره ارجاع منحصر به فرد داشته باش دی: در صورت امکان، تمام اجساد بامحل

ن قرارگرفته در آ نگهداری ای ییشناسا یکه جسد برا یآن، از مکان یناشناخته است، به جا یابیاست. اگر مکان باز

 .، استفاده شوداست

 

 .جسد یرو میت ای: شماره فرد یابیباز/فرد میت

 (کیشماره  جسد=  001اجساد در هر محل )به عنوان مثال،  یبیجسد: شمارش ترت شماره

 فرمدر  دیبا زیناند، کرده دایکه آن را پ یسازمان ایو فرد  هشد دایدر مورد زمان و مکان جسد پ شتری: اطالعات بنکته

 ثبت شود. جسد به مربوط

 .(2006) همکاران و مورگان: منبع

 

 حداقل به را یعاطف استرس دیکن یسع. است کننده ناراحت اریبس اجساد ادیز تعداد انیم از دوست کی ییشناسا

 یبصر ییاشناس. دیینما استفاده شناسایی یندآفر یمقدمات مرحله یبرا خوب تیفیک با ییهاعکس از ابتدا،. دیبرسان
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 ای داده دست از را خود شکل جسد کهیزمان بخصوص ،ستین روش نیمعتبرتر شهیهماگرچه  است، روش نیترساده

 .شودیم جامان ژهیو عالئم ییشناسا ای و یشخص لیوسا از استفاده با ییشناسا اتمام شهیهم. است شدن هیتجز حال در

 مانند علمی هایروش توسط ستیبایم باشند،یم هیتجز حال در ای اندداده دست از را خود شکل بشدت که یاجساد

 .شوند ییشناسا یدندانپزشک سوابق به ارجاع ای و DNA آزمایش

 دنشو داده لیحوت ی که سند شناسایی رسمی ارائه نمایندبستگان به تنها دیبا اجساد شد، انجام یرسم ییشناسا کهیزمان

 دیبا ند،ه انمود یآورجمع را خود بستگان اجساد که یافراد اطالعات بایست گواهی فوت صادر شود. همچنینو می

 .شود ثبت

 آنها ندف و اجساد مدت یطوالن ینگهدار

 هر یانسان هیاول حقوق از (.6-8 شکل) 2باشد هیتوج قابل تواندیم ناشناس اجساد یگروه دفن نادر، موارد در تنها

 موارد نیا انجام عدم. گردد دفن یمحل رسوم و آداب با مطابقباید  واست  فوت یگواه او و صدور ییشناسا یمتوف

 .شود مدت بلند یروان مشکالت به منجر تواندیم و شده بستگان یشانیپر سبب

 

 

 

                                                           
 .احکام فقهی اسالمی تبعیت شوداز  یرداموباید در چنین ، در جاییکه مسلمانان زندگی می کنند از جمله کشور ما -2 
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اجساد یگروه دفن. 6-8 شکل  
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اجساد یبصر ییشناسا یبرا ازین مورد ریتصو حداقل. 2-8 نکته  

 

  
 

   
 

 

بدن کل صورت  

 باالتنه

 هتن نییپا
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 یاجساد یراب مدت یطوالن ینگهدار. دنشو داده لیتحو بستگان به یینها دفن یبرا دیبا شده ییشناسا اجساد تمام

 رفتن نیب از سبب هاروش ریسا رایز شودیم محسوب ارجح روش عنوان به دفن. است ازین مورد اند،نشده ییشناسا که

 .شوندیم ندهیآ در ییشناسا یبراالزم  مدارک و شواهد

. شوند مدفون یمحل سنت و رسوم طبق و شده یگذارنشانه یگورها در ی زمینمتر 5/1-3 عمق در ستیبایم اجساد

 1-8 دولج در آب منابع از فاصله حداقل. رندیگ قرار استفاده مورد دیشد عیفجا در دیبا فقط یجمع دسته یگورها

 .است شده داده نشان

 خاک به است، لمتص آن محفظه و جسد به که خود به منحصر شماره با دیبا جسد د،یباش داشته ادی به

 .شود سپرده

 بستگان از یبانیپشت

 مطلع زانشانیعز سرنوشت از دهید بیآس یهاخانواده نکهیا. رندیگ قرار احترام مورد شهیهم دیبا سوگوار و یمتوف

 اما ،ضروری است یمذهب و یفرهنگ یازهاین توجه به. شود انجام دیبا یدلسوز و مراقبت .است تیاهم حائز باشند،

 .شود داده دیبا شود، شتریب اندوه و غم سببچه  اگر یحت مرگ، طیشرا مورد در صادقانه و قیدق اطالعات

 

 آب منابع تاگورهای دسته جمعی  فاصله حداقل. 1-8 جدول

  اجساد تعداد آب منبع تا فاصله

 متر 200

 متر 250

 متر 350

 متر 350

 کمتر ای 4

 60 تا 5

 شتریب ای 60

 مترمربع100 هر در جسد 120

 .باشد ینیرزمیز یآبها ایستابی سطح تر ازباال متر 2 حداقل دیبا قبر کف: توجه
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 ناشی از مسائل بهداشت عمومی یاضطرار طیشرا

، اما افتدیم اتفاق ندرت بهشود یم یدسته جمع ریکه باعث مرگ و م یبهداشت عمومناشی از  یاضطرار طیشرا

-8 دولج انجام شود. در دیخطر انتقال عفونت با لیهنگام دست زدن به جسد به دل دی، مراقبت شدرخ دهدکه  یزمان

 یبرا ازیشود، ارائه شده است. اقدامات مورد نیاجساد منتقل م قیکه در آنها عفونت از طر ییهایماریب ستیل 2

 :یاما به طور کل ،متفاوت است یماریهر ب یاز عفونت برا یریشگیپ

 محافظ بپوشند یهادستکش، ماسک، چکمه و لباس دیکارکنان سردخانه با. 

 شوند یمناسب نگهدار هیخنک با تهو طیدر شرا ستیبایاجساد م. 

 3اجتناب شود دیجسد با یسازکردن و آماده زیتم یمذهب فاتیاز انجام تشر. 

 دبه آن دست بزنن دیشده و بستگان نبا یبندضد آب بسته یهاسهیدر ک دیاجساد با.  

 محدود باشد. دیبه محل مرگ انجام و تعداد افراد حاضر با کینزد ییدر جا دیبا نیتدف 

 شده مفقودافراد 

زنده در نظر گرفته شوند، مگر  دیخانواده از هم جدا شوند. افراد گم شده با یممکن است اعضا ،یاضطرار طیدر شرا

 رد،یگیو دفن اجساد انجام م یآورجمع یکه برا یاز مرگ آنها باشد. در کنار اقدامات یکه حاک دیبدست آ یشواهد

ر د شتریبستگان خود وجود داشته باشد. اطالعات ب یدارمحل نگه افتنیها جهت خانواده یهم برا یاقدامات دیبا

 باشد.یموجود م (www.icrc.org) هالل احمر سازمانو  یالملل نیسرخ ب بیصل تیشده در سا مفقودخصوص افراد 

 

 

 

 

                                                           
 .از احکام فقهی اسالمی تبعیت شود یرداموباید در چنین ، در جاییکه مسلمانان زندگی می کنند از جمله کشور ما -3 
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 پیشگیرانه برای کاهش خطر انتقال عفونت از طریق اجساد اقدامات. 2-8جدول 

 یائیاجازه موم

 کردن

رویت اجازه 

 جسد

 استفاده از

 نبد سهیک

استفاده از 

PPE (1) 
 یماریب

 وبا بله بله بله بله( 2)

 روسیهانتاو ریخ ریخ بله بله
 

 

 

 

 

 

 

 کیهموراژ تب

 (3) یروسیو

 ابوال / ماربورگ بله بله بله ریخ

با تمام ) بله

PPE)) 
 بله بله بله

 کیهموراژ تب

 کنگو-مهیکر

با تمام بله )

PPE)) 
 بله بله بله

روسی/ آرنا وسا تب ال

 ها

با تمام بله )

PPE)) 
 فتیتب دره ر ریخ ریخ بله

 دانگتب  ریخ ریخ بله بله

 بله
)با ماسک /  بله

 (نکیع
 آنفلوانزا بله ریخ

 ،کمهچ ،یدستکش، ماسک پزشک ،محافظ صورتکاله ایمنی همراه با و  مانند فردی تمحافظ زاتیتجه (1)

خون:  طریقانتقال از  (3. ) % 5/0محلول کلر کردن بدن به عنوان مثال با  یضد عفون( 2. )شبندیپ گان،/لباس

 بافت، استفراغ، خون

 



 
 

ر دفردی و بهداشت  محیط آب آشامیدنی، بهسازی تأمینفنی  راهنمای

 شرایط اضطراری
 

 

 

 اضطراری شرایط در اجساد دفن 8-15           

8 

 

 دیشد یهابه اجساد با مراقبت انتقال. 7-8شکل 

 

 زانیمورد عز. به دنبال اطالعات در 8-8شکل 

 

 

 

 

 

 



 
 

ر دفردی و بهداشت  محیط آب آشامیدنی، بهسازی تأمینفنی  راهنمای

 شرایط اضطراری
 

 

 

 اضطراری شرایط در اجساد دفن 8-16           

8 

 منابع برای مطالعه بیشتر

Morgan, O., Morris, T. B. and Van Alphen, D.(ed.) (2006) Management of Dead Bodies after 

Disasters: A Field Manual for First Responders. Pan American Health Organization 

(PAHO), USA. http://www.paho.org/english/dd/ped/DeadBodiesFieldManual.pdf. 

Pan American Health Organization (PAHO) (2004) ‘Management of Dead Bodies in Disaster 

Situations’, in Disaster Newsletter, Disaster Manuals and Guideline Series No 5. PAHO, 

USA. http://www.paho.org/english/dd/ped/DeadBodiesBook.pdf. 

WHO, 2004. Cholera outbreak: assessing the outbreak response and improving prepardness. 

World Health Organization, Geneva. http://apps.who.int/iris/handle/10665/43017. 

 

 

 

http://www.paho.org/english/dd/ped/DeadBodiesFieldManual.pdf
http://www.paho.org/english/dd/ped/DeadBodiesBook.pdf
http://apps.who.int/iris/handle/10665/43017


 
 

فردی و بهداشت  محیط آب آشامیدنی، بهسازی تأمینفنی  راهنمای

 در شرایط اضطراری
 

 

 

 بحرانی شرایط در نیاز مورد آب مقدار 9-1

9 

 

 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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ارای مشکالت دبهسازی محیط تسهیالت تامین  آب سالم و بالیا، اغلب در  اغلب جوامع تحت تاثیر

وزمره اختالل در فعالیتهای ر قرار دارند. یماریو ب بیدر معرض آس بدون شکآنها . متعدد هستند

درستی انجام  هو رفتن به یک محیط جدید برای زندگی، می تواند باعث شود رفتارهای بهداشتی ب

 .شدخواهد  ها منجربیماری اپیدمیو  یماریانتقال ب  رخط شیبه نوبه خود، به افزا ،مسئله نیا نشود.

 حینحوه انجام آن را توضهمچنین و  یاضطرار شرایطارتقاء بهداشت در  اهمیت یفن راهنمای نیا

 دهد. یم

 

 

 

 

 

 پیشگیری از انتشار بیماری

ذیرفته پ بالهای اسهالی بعد از وقوع بهداشت به عنوان یکی از ابزارهای با ارزش به منظور کاهش بار بیماری ارتقاء

تصاص توجه کمتری را به خود اخ آب و بهداشت نیتام مانند ییبرنامه ها این مساله در مقایسه با وجود نیبا اشده است. 

وط به آب مرب یها یماریدر انتقال ب یاتیح ریتأث یبهداشت هایرفتار از موانع عفونت، یمجموعه ا جادیبا ا. است داده

ی به کارگیری اارتقا بهداشت یک اصطالح کلی به معن نشان داده شده است. 2-10و بهداشت دارد که در شکل 

 بهداشت در شرایط اضطراری ءارتقا
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 اهنمایرهای مختلف با هدف بهبود رفتارهای بهداشتی مردم و در نتیجه پیشگیری از انتشار بیماری است. این استراتژی

 بر روی رفتارهای مرتبط با تامین آب و بهسازی محیط متمرکز است.فنی 

 های مرتبط با این هدف شامل موارد ذیل است:مهمترین فعالیت

 داشتیاستفاده مناسب و نگهداری از تاسیسات به 

  فضوالتدفن ایمن، 

 (3-10مدفوع و قبل از آماده سازی غذا )شکل دفع ها بعد از شستن دست 

  (1-10استفاده و نگهداری صحیح از آب آشامیدنی سالم )شکل 

  هاجوندگان و سایر ناقلین بیماری پشه، مگس،کنترل 

 

 

 

 

 نگهداری آب درب دار ظروف .1-10شکل 
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 انتقال بیماری ها از مدفوع در برابر موانع بهداشتی . 2-10شکل 

 حداقل استانداردها

کاری همبر  یقو دیبا تاک یاضطرار طیارتقاء بهداشت در شرا یبرا از حداقل استانداردها ایمجموعه ( Sphere) اسفیر

گرفته  در نظرکه امکانات و منابع  این استانداردها بر این اصل استوار است. مشخص کرده استرا جامعه و مشارکت 

 امکاناتی هدارو نگ تیریدر مد افرادی کهو تحت تاثیر بال افراد  حاتیو ترج ازهاین ،یریپذ بیآس بتواند  دیبا شده،

 را پاسخ دهد. همکاری کنند یبهداشت
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 چگونه است؟ هاشستشوی صحیح دست

مانده ای به باقیباید توجه ویژهها ثانیه شسته شود. در شستشوی دست 20ها باید با آب و صابون به مدت حداقل دست

ی حرکت صحیح دست در زمان دهندهها و البه الی شیارهای دست شود. شکل زیر نشانهای زیر ناخنها و جرم

 شستشو است.

     
اغشته کردن دست با  .1

 آب

آغشته کردن کامل  .2

 دست با صابون

مالیدن کف دستان به  .3

 همدیگر

مالیدن کف یک . 4

پشت دست  دست به

 دیگر

 

ها مالیدن کف دست. 5

 با انگشتان در هم

     

مالیدن روی ناخنهای . 6

یک دست به کف 

 دست دیگر

. شستن انگشت شست 7

با چرخاندن ان بر کف 

 دست دیگر

ا تمیز کردن انگشتان ب. 8

حرکت چرخشی بر 

 روی کف دست

شستن کامل دست با . 9

 آب

خشک شدن کامل  .10

دست قبل از انجام هر 

 کار دیگر

 نحوه شستن دست ها به طور کامل .3-10شکل 
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 سطح بهداشت ءاصول ارتقا

 .دیاقدامات کاهش خطر را هدف قرار دهتعداد محدودی از  .1

 .وع استمدف صحیحشامل شستن دست با صابون و دفع  می باشد که یماریگسترش ب کاهش اقدامات نیاز ا هدف

 های هدفشناسایی گروه .2

 کنند.بهداشت دریافت می ارتقاء بارا  تاثیر نیشتریکه ب هدف یگروه هاشناسایی 

 شناسایی انگیزه برای تغییر رفتار .3

وما نه به خاطر های بهداشتی را لزد را شناسایی کنید. اغلب افراد عملکردنهایی که منجر به تغییر رفتار می گردانگیزه

 دهند.خاطر احترام به حرف مردم و حس سرافرازی انجام میحفظ سالمت بلکه به 

 .دیمثبت استفاده کن یبهداشت یها امیز پا .4

های ما گوش فرا دهند باید از شیوه یادگیری لذت  اگر می خواهید مردم خوب یاد بگیرند و به مدت طوالنی به حرف

 د شد.خواه شماهای  انها به حرفباعث توقف گوش دادن  مردمترساندن ببرند و همراه آن لبخند بزنند. 

 .دیکن ییارتباط را شناسا یراه برقرار نیبهتر .5

 هستند. دیجد هایروشمعموال مؤثرتر از  وبوده ارتباط آسان تر  ی برقراریو موجود برا یسنت یها روش

 از روش های ارتباطی مقرون به صرفه استفاده کنید. .6

وجود،  نیبا ا بخشد. یرا بهبود م آن رشیکند و پذ یم تیرا تقو امیارتباط با مخاطب، پ یاستفاده از چند روش برقرار

 گرفته شود.در نظر  آن  یکل ریو تأثین روش ارتباطی استفاده از چندی  نهیهز

 .ی کنیدابیاجرا، نظارت و ارز ،یزیبرنامه ربا دقت  .7

شوند.  یحجامعه خاص طرا کی یازهایبه ن ییپاسخگو یبرا دیجامعه است. برنامه ها بامختص به یک بهداشت  جیترو

 است. یابیها قابل دست تیفعال یابینظارت و ارز ق،یدق یزیتنها با برنامه ر مهم نیا



 
 

ر دفردی و بهداشت  محیط آب آشامیدنی، بهسازی تأمینفنی  راهنمای

 شرایط اضطراری
 

 

 

 اضطراری شرایط در بهداشت ءارتقا 6 -10 

10 

 یک پویش )کمپین( ارتقاء بهداشتیریزی برنامه

 ارزیابی اولیه

واالت س سریع اهمیت زیادی دارد.برای انجام یک پویش ارتقاء بهداشتی و بهبود یافتن شرایط، انجام یک ارزیابی 

در مرحله اول از شرایط  نشان داده شده است. 10-1 نکتهپاسخ داده شوند در  یابیارز در مرحله دیکه با یدیکل

از  ینقشه برداراین ارزیابی شامل مواردی چون:  توان انجام داد. یم زیهمه چاولیه از  عیسر یابیارز اضطراری، یک

ی استقرار و بازرس ،اولیه مورد نیاز اجتماعمهم مانند منابع آب، توالت ها و امکانات  ینشان دادن مکان ها یجامعه برا

 دهید بیآس ردمم های مسئول و نمایندگان سازمان ای متشکل از نمایندگانتشکیل کمیتهو توسط کمیته ناظر منطقه از 

 می باشد.

 برای انجام پویش یزیبرنامه ر

 عبارتند از: پویش کی تشکیل و توسعهدر  یاصل یها گام

 (.مرگ و میرکاهش  ای) است یزندگ تیفیهدف معموال بهبود ک هدف. تعیین •

 شود. ییشما شناسا هیاول یابیبا ارز دیبا بخش نیا ی.مشکالت بهداشت ییشناسا •

دفع  ایدست  یستشومانند ش ییها تیتواند به فعال یمامر  نیا مرتبط با مشکالت. یدیکل یرفتارها ییشناسا •

رش اشتباه به نگ ای یاز تکنولوژ یدرستناتواند به درک  یبه همان اندازه م در حالی کهمربوط باشد،  فضوالت انسانی

 مرتبط باشد. نیز ستیز طیمح ای یتیمسائل جنس

ساده تر به خود به به نو این امر کرد که ییتوان شناسا یرا م ت مشکالتعل ،قیدق بصورت. علت مشکالت نییتع •

 پویش منجر خواهد شد. فاهداکردن مسیر رسیدن به 

 تیاولو وزن سنجیبه  یبستگ این امر. دیکن یبند تیاولومشکالت و اقدامات مهم را اقدامات.  یبند تاولوی •

 .داردمنابع موجود توجه به  با شرایط بهداشتیبهبود  به منظورها 
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ه جدول رجوع شود ب) دیانتخاب کن دیرا که قصد استفاده از آنها را دار ییو ابزارها روشها. راهکار گسترش یک •

 (.زیر

 سواالت کلیدی به منظور ارزیابی سریع شرایط بهداشتی  .1-10نکته

  چه مواردی هستند؟ جامعهعمده ترین رفتارهای پرخطر در 

  به چه اندازه و توسط چه کسانی اتفاق می افتد؟ جامعهرفتارهای پرخطر در 

  می تواند تغییر یابد؟ جامعهکدام یک از رفتارهای پرخطر در 

 ود؟ش یو استفاده از آنها م زهیباعث انگ یزید و چه چنکن یاستفاده م منیا یها وهیاز ش انیچه کس 

 ماد هستند؟بهداشت قابل اعت یارتقا یدر دسترس هستند و برا یارتباط یچه کانال ها 

 به منظور تشویق به سوی عملکرد صحیح وجود دارد؟مردم  یبرا یچه امکانات و چه مواد 

  همکاری خود را در جهت رساندن امکانات/مواد به افراد در شرایط  ایزمان، پول تمایل دارند چقدر افراد

 اضطراری در اختیار قرار دهند؟

   خواهد بود؟قابل دسترس امکانات / مواد موجود در کجا این 

  می تواند باعث ارتباط بهتر با آنها شود؟امکانات / مواد  این بهمردم ی دسترس 

 

 

 

 

 

 بهیاران ازیالزم و دانش مورد ن یمهارت ها .2-10نکته

 اسبمن یریشگیپ یو راهکارهای اضطرار شرایطدر  بهسازی اب مرتبط یاز مشکالت بهداشت یآگاه 
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 یسنت یها وهیدرک باورها و ش. 

 شود یانجام م کودکانبزرگساالن و خصوص که در  یارتقاء بهداشت یاز روش ها یآگاه. 

 آنها. یها تیو محدود یبهداشتاولیه  یها امیپ شناخت و فهم 

 تبلیغاتها،  شیاستفاده مناسب از آهنگ ها، نما ی داشتن درخصوصآگاه. 

 ی.تیدرک مسائل جنس 

 درون منطقه ریپذ بیآس قشر ژهیبه و مختلف های ارتباط با گروههای روشاز  یآگاه. 

 یارتباط یمهارت ها. 

 یابینظارت و ارز یمهارت ها. 

 بهیار

از جامعه آسیب دیده وجود داشته باشد. نفر  1000هر  به ازایبهداشت  مروج بهیار کی دیدهد که با یم پیشنهاد اسفیر

 در بهیاران یو آموزش اختصاص کارگیریب یبرا یوقت کاف دو برابر شود. دیبا یاضطراری هیتعداد در مراحل اول نیا

روه گ مانندموجود  یداوطلبان سازمان هااز  بدین منظور لذا می توان داشتنخواهد وجود  یاضطرارشرایط  اولیهفاز 

 در صورتآموزش دیده استفاده نمود. کارگران  ای درمانی-یبهداشت یمراقبت هامراکز کارکنان  ،هالل احمر یها

ط کنند و توس یرا درک م یمشکالت محل آنهاچرا که  دیاستفاده کن دهید بیداخل جامعه آس از بهیارانامکان، 

 شوند. یم رفتهیجامعه پذ

 است را بهیارن آموزش یبرگیرنده که در یموضوعات فهرست 2-10 نکته (.4-10)شکل  نندیآموزش بب دیبا بهیاران

 رتقاءا یها کیتکنخصوص در  هی. با آموزش پاودش انجامجا کیکه  ستیالزم نتمامی این موارد شود، اما می شامل 

 ، مهارتهای آنها را بتدریج افزایش دهید.و منظم کوتاه مدت یارائه برنامه هاشروع کنید و سپس با  سطح بهداشت
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 کنندگانلیتسهآموزش  .4-10شکل 

 یارتباط یها و روش یغاتیتبل یابزارها

 ین ارتباطا. استاز مردم  یادیبه تعداد ز دستیابی یبراو سریع روش موثر  کی .ویراد اطالع رسانی از طریق •

 ای شیمان کیمخلوط در قالب  یصدا کید. از باش قابل قبولکوتاه، آموزنده و ی ماندن ادیلحن به  ایبا شعار  دیبا

 .دیمصاحبه استفاده کن

 آسیب دیده هیاحن در صورتی که تواند یم گزینه نیاهای صوتی. اطالع رسانی از طریق بلندگو و سیستم •

و منطقه  یدیکل یها مکان درمی تواند . بلندگوها استفاده شود در دسترس نباشد ییویرادامکانات  او یکوچک باشد 

 مورد استفاده قرار گیرد. هینقل لهیوس کی ا دری
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 پوسترها •

 امیپد که پوستر باید به گونه ای باشجامعه آماده شوند.  یبا همکار حایترجو  یتوانند به سرعت و به آسان یپوسترها م

 می تواند رپوست بررسیشود.  ی طراحیزبان محل و بهتوسط چند کلمه ساده می تواند  و داده شود شینماآن در  یاصل

 .(5-10)شکل  ، انجام شودنندک یرا درک م امیآنها پ ایآ نکهیا یبررس و هدف، یجامعه یبه اعضا آن مایشبا ن

 

 

 آزمودن پوستر برای کودکان. 5-10شکل 

 یها تیصساده با شخ یداستان است. امیپ افتیدر یروش قدرتمند برا کی نمایش. و تئاتر خیابانی نمایش •

 .آل است دهیا ، بسیارو مشارکت مخاطبانمعروف 

 .یو باز یعروسک یها شینما •

 هایی. سرگرممی باشدگروه هدف کودکان برای ارتباط برقراری از  یعال فرم کی یعروسک یها شیو نما بازی

 د بود.نموثر خواه شتریب مرتبط
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 .دئویو و لمیف د،یاسال از طریق شینما •

ی از وسیعگروه  زمان کوتاه به کیدر  می توان، باشد در دسترس و امکانات مناسب یبصر وسایل سمعی و اگر

 منتقل شود. یدیکل نکاتبرجسته شده و  یگروه یتواند توسط بحث ها یم آن راتی. تاثمخاطبین اطالع رسانی کرد

 های گروهیبحث •

 جدول) جامدبیانآنها  انجامبهبود  لیدالو  یفعل یرفتار یالگوها بهتر درکبه تواند  یمشده تیهدا یگروه هایبحث

10-3.) 

10-3. 1PHAST  

PHAST ( از طیمشارکت بصورتبهداشت تغییر وضعیت )رک کمک به جوامع در د یاز ابزارها برا یعیوس فی

 کند. یاستفاده مبه آن رفتار و عمل  رییبه تغ آنها ازین

PHAST  وامع ج در جاهایی که یاضطرار طیدر شرا آمیزی تیموفقبطور که  است ایتوسعه کردیرو کیعمدتا

 در کنار هم قرار می گیرند استفاده شده است.

 

 ایخانه یدهایو بازد نفربه  نفر یبحث ها •

افراد ا توان ب یم در این مورد. بر خواهد بودزمانبسیار که  یدر حالدانند، میموثر  اریبسرا  نهیگز نیاماهر  بهیاران

 توسعه دهند. یفرد یازهایرا با توجه به ن یخاص یها وهیتا ش کردخانواده کار 

 

                                                           
1 Participatory Hygiene and Sanitation Transformation 
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از آنجا که کیفیت آب  می تواند تا حدد زیادی در اثر بالی طبیعی و شرایط اضطراری تحت تاثیر 

ه است. متداول ترین روش گند زدایی استفاد شامیدنیآب آبهترین اقدام گندزدایی  ،قرار گیرد

از کلر است. این راهنما توضیح می دهد که چرا کلر مورد استفاده قرار می گیرد. چگونه عمل می 

چگونه حضور کلر در آب آشامیدنی مورد آزمایش قرار می گیرد و کی و کجا باید این  .کند

 ؟آزمایش انجام شود

 

 اضطراری گند زدایی شود؟  چرا باید آب اشامیدنی در شرایط

ط با کیفیت خاصی دسترسی دارد، تحت تاثیر قرار می دهد، شرای شامیدنیآاجتماعی را که به آب  ،وقتی بالی طبیعی

 به دالیل زیر تغییر می کند:

  بالی طبیعی اغلب به سیستم آبرسانی موجود آسیب وارد می کند که منجر به آلودگی یا آلودگی بیشتر آن

 می شود.

  گاهی مردم باید به محل های جدید نقل مکان کنند و مجبورند آب آشامیدنی خود را از منابع جدیدی تامین

 کنند که نسبت به الودگی آن دارای ایمنی طبیعی نیستند.

 آشامیدنی              آبگیری میزان کلر دراندازه



 
 

ر دفردی و بهداشت  محیط آب آشامیدنی، بهسازی تأمینفنی  راهنمای

 شرایط اضطراری
 

 

 

              آشامیدنی درآب کلر میزان گیری اندازه  11-2

11 

  شرایط اضطراری اغلب سالمت فیزیکی و روانی مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و آنها را نسبت به عفونت

  ذیر می سازد.و بیماری آسیب پ

م دسترسی به آب آشامیدنی سال بنابراین بسیار مهم است که همه مردمی که تحت تاثیر بالی طبیعی قرار می گیرند

و  4های  ها در بخش آن از بسیاری که دارد وجود داشته باشند. روش های متنوعی برای بهبود کیفیت آب آشامیدنی

تر این فرایند های تصفیه برای این طراحی شده است که آب را برای گند این راهنما مورد بحث قرار گرفته است بیش 5

 ، آماده نمایدوان آخرین مرحله در فرایند تصفیهزدایی، بعن

 گندزدایی چیست؟

آب  م های منتقله اززبسیاری از بیماری ها که اجتماعات را بشدت تحت تاثیر قرار می دهد توسط میکرو ارگانی

بنابراین به آن ها بیماری های منتقله توسط آب می گویند. گندزدایی فرایندی است که این  آشامیدنی، ایجاد می شود

و از ایجاد عفونت پیشگیری می کند. روش های مختلفی برای گندزدایی آب وجود دارد  م ها را از بین می بردزارگانی

محدودیت های استفاده از کلر را مزایا و  1-11اما کلر زنی تا کنون متداول ترین روش محسوب می گردد. جدول 

 برای گندزدایی آب، نشان می دهد.
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 مزایا و محدودیت های استفاده از کلر بعنوان گندزدا .1-11جدول 

 .Lambert (2002)و  Davisاقتباس از 

 چگونه عمل می کند؟کلر

م ها را نابود می کند و آن ها را می کشد هر چند بر زوقتی کلر به آب اضافه می شود غشاء بسیاری از میکرو ارگانی

هر چند بدلیل  ایی با کلر مقاوم است، موثر نیستعلیه بعضی کیست ها مانند کریپتوسپوریدیم، که در برابر گندزد

گر آب دارای گذار است ا رم ها قرار گیرد تاثیزدیواره بیرونی ضخیمی که دارند اگر کلر در تماس مستقیم با ارگانی

 لر قرار نمی گیرند کلر آب را گندزدایی می کند اما آنسیلت باشد باکتری های پوشیده شده توسط آن در معرض ک

 .را ببینید( 1-11)نکته  را خالص نمی سازد و بعضی از آالینده های آن توسط کلر قابل حذف نیست

 محدودیت ها مزایا

  ،کلر به شکل های مختلف پودر

 گرانول، قرص، مایع و گاز وجود دارد.

  کلر به آسانی در اشکال مختلف

 در دسترس است.بصورت ارزان 

 .به آسانی در آب حل می شود 

  در آب باقیمانده بجای می گذارد) نکته

 راببینید( 11-2

  بر علیه گستره وسیعی از میکرو

 م های بیماری زا موثر است.زارگانی

  کلر یک عامل اکسید کننده قوی است که باید با

احتیاط جابجا شود و باید از استنشاق بخارات آن 

 اجتناب شود.

 به نحو موثری به ذرات سیلت و مواد آلی معلق  کلر

 در آب نفوذ نمی کند

 می تواند در مقادیر باال مزه نامطبوعی به آب بدهد 

 ظت م ها نیاز به غلزتاثیر آن بر علیه بعضی از ارگانی

 های باالتر و زمان های تماس بیشتر است.

  در حذف کریپتوسپوریدیم غیر موثر است و در

پاتوژن مورد نظر است سایر مواردی که حذف این 

روش ها باید در ترکیب با کلر مورد استفاده قرار 

 گیرد) مثل فیلتراسیون(
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دقیقه با آب در  30و باالتر کلر باید حداقل به مدت  C  o 18م ها به زمان نیاز دارد در دمای زکشتن ارگانی برایکلر 

باشد. اگر آب سردتر باشد زمان تماس باید افزایش یابد بنابراین طبیعی است که کلر وقتی که آب وارد مخزن  تماس 

ذخیره یا خط لوله طوالنی دریافت آب می شود فرصت می یابد تا قبل از اینکه به دست مصرف کننده برسد قدرت 

 گندزدایی خود را اعمال کند.

 

 

  NTUاثر معنی داری  روی راندمان کلر بعنوان یک ماده گند زدا دارد کدورت آب باید کمتر از  آب pHو  کدورت

فصل اول آب  و اندازه گیری کدورت به   pHباشد برای چگونگی تغییر میزان  2/7تا  8/6باید بین  pHو میزان  5

 فنی مراجعه کنید.راهنمای 

 کلر باقیمانده

ب اضافه می شود به مواد آلی موجود در آب حمله می کند وسعی می کند تا آن ها را نابود کند. اگر آوقتی کلر به 

ماند که  م های اضافی از بین رفتند، باقی میزکلر باندازه کافی به آب اضافه شود بخشی از آن بعد از آنکه همه ارگانی

 .(1-11کلر آزاد می گویند)شکل  به آن

کلر آزاد در آب تا زمانی که برای نابود کردن آالینده های جدید مورد استفاده قرار گیرد، باقی می ماند بنابر این اگر 

ر آب م های خطرناک دززاد باشد موید آن است که بیشتر ارگانیآآبی مورد آزمایش قرار گیرد و حاوی مقداری کلر 

 .کامل نیستحل  هکلر زنی آب یک را .1-11نکته 

اما تاکنون بعنوان موثر ترین گندزدای موجود برای شرایط  م ها را نابود نمیکندزاگر چه کلر همه میکروارگانی

کلر آالینده های شیمیایی را از آب حذف . م ها را از بین می بردزاضطراری شناخته شده است زیرا عمده ارگانی

 .و تجهیزات بیشتری است فنی و مستلزم داشتن دانشنمی کند حذف آلودگی های شیمیایی دشوار تر است 
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-11شکل ) د و آب برای آشامیدن سالم می باشد. این فرایند اندازه گیری کلر باقیمانده نامیده می شوداز بین رفته ان

2.) 

 آزمایش کلر باقیمانده

توسط یک مقایسه    DPD1روش آزمایش کلر باقیمانده، آزمایش با استفاده از اندیکاتور  و ساده ترین سریعترین

ب می شود شدت این آبه نمونه آب اضافه می شود که باعث قرمز شدن رنگ  DPDکننده چشمی است. یک قرص 

دارد سنجیده می شود تا غلظت کلر باقیمانده تعیین شود شدت رنگ بیشتر نشان نرنگ در مقایسه با رنگ های استا

صورت ب دهنده غلظت بیشتر کلر باقیمانده در آب است. انواع مختلفی از کیت ها برای سنجش کلر باقیمانده آب

 نشان داده شده است. این کیت ها کوچک و قابل حمل است. 2-11تجاری موجود است مانند نمونه ای که در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 نگهداری کلر باقیمانده .2-11نکته 

ای م ها را می کشد اما هیچکونه حفاظتی در برابر آلودگی هزبیشتر روش های گند زدایی بطور موثری میکرو ارگانی

آبرسانی ایجاد نمی کند کلر دارای این مزیت است که هم یک گند زدای موثر است هم باقیمانده بعدی در سیستم 

 آن می تواند سیستم آبرسانی را در پایین دست نقطه کلر زنی حفاظت کند.
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 CDC)اقتباس از گزاره برگ آزمایش کلر باقیمانده، پروژه  بآافزودن کلر به  .1-11شکل 

SWS). 

 

 کلراضافه شده

 غلظت کلر اولیه که به آب اضافه شده است

 کلر مورد نیاز

فلزات و سایر واکنش با مواد آلی، 

 ترکیبات موجود در آب قبل از گندزدایی

 کلر کل

 غلظت کلر باقیمانده بعد از اعمال کلر مورد نیاز

 کلر ترکیبی

غلظت کلر ترکیب شده با نیتروژن موجود در اب 

 که برای گند زدایی در دسترس نیست

 کلر آزاد

 غلظت کلر موجود برای گندزدایی
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 کی و کجا آزمایش شود؟آب باید 

 کلر زنی مداوم متداول ترین روش در سیستم آبرسانی از طریق لوله کشی است.

د توجه نگهداری و تعمیر موردایی بعد از زمنظم سایر سیستم های آبرسانی مشکل است و معموال برای گند کلرزنی

 قرار می گیرد. معمول است که کلر باقیمانده در نقاط زیر اندازه گیری شود:

 آیا فرایند کلر زنی درست کار می کند اینکه درست بعد از اینکه کلر به آب اضافه شد برای بررسی.  

 مانده در شررود کلر باقی در خروجی نزدیک ترین مصرررف کننده به نقطه کلرزنی برای اینکه اطمینان حاصررل

 سطح قابل قبول است.

  در دورترین نقطه شررربکه، جایی که احتمال دارد میزان کلر باقیمانده در کمترین حد باشرررد. اگر میزان کلر

را ببینید( ممکن اسررت الزم باشررد کلر زنی در نقاط میانی  3-11)نکته  باقیمانده از حداقل الزم کمتر باشررد

 شبکه نیز صورت گیرد.
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 مراحل تعیین کلر باقیمانده آب با استفاده از مقایسه کننده چشمی. 2-11شکل 
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-11نکته ) مقدار کلر باقیمانده در طی روز و شب تغییر می کند. با فرض اینکه شبکه آبرسانی همواره تحت فشار است

سیستم می  به مدت طوالنی تری در در طول روز کلر باقیمانده نسبت به شب بیشتر است زیرا آب در شب را ببینید( 4

اقیمانده آلوده بدلیل کاهش کلر ب که   فرصت بیشتری برای آب وجود دارد ماند)زمانی که تقاضا کمتر است( بنابراین

 شود و باعث می شود کلر آزاد باقیمانده از طریق واکنش با آالینده ها کاهش یابد.

کلر باقیمانده باید بطور منظم بررسی شود اگر سیستم نو باشد یا بازساری شده باشد کلر باقیمانده را روزانه بررسی 

ررسی ن حداقل هفته ای یکبار آن را بآکنید تا زمانی که مطمئن شوید فرایند کلر زنی بخوبی عمل می کند بعد از 

 کنید.

  

 

 

 

 میزان کلر باقیمانده توصیه شده .3-11نکته 

باالتر در سیستم آبرسانی باعث حفاظت بهتر و طوالنی تر سیستم در برابر آلودگی می شود گر چه  باقیماندهکلر 

مقادیر باالی کلر به آب بو و مزه بدی می دهد و ممکن است مردم از نوشیدن آن رویگردان شوند برای استفاده 

 میلی گرم در لیتر است. 5/0تا  2/0خانگی در شرایط عادی میزان کلر باقیمانده در نقطه مصرف 

باقیمانده نزدیک به نقطه کلر زنی و مقادیر پایین تر در نقاط انتهایی شبکه آبرسانی مورد انتظار  باالترکلر مقادیر

 .است
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 آبرسانی نوبتی یکلر زنی و شبکه ها .4-11نکته 

های لوله کشی ندارد. همه سیستم  وجود ی کلر زنی برا اطمینان بخشی در سیستم های آبرسانی نوبتی هیچ نقطه

وده از لآافت می کند و آب  در آندارای نشت هستند و وقتی جریان آب در سیستم آبرسانی قطع می شود فشار

ول کلر آزاد باقیمانده، که برای مصرف کنندگان قابل قب شکسته وارد سیستم می شود هیچ میزانی از طریق نقاط

اند با چنین میزان باالیی از آلودگی مقابله کند. همه سیستم های آبرسانی نوبتی باید آلوده در نظر وباشد، نمی ت

  گرفته شوند و اقدامات الزم برای گندزدایی آب در نقطه مصرف انجام شود.
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 چک لیست کلر زنی

دقیقه زمان تماس با آب نیاز دارد تا بتواند آن را گندزدایی کند بهترین زمان برای افزودن کلر  30حداقل به  کلر

 .ذخیره سازی و مصرف است زبعد از همه فرایندهای تصفیه و قبل ا

فید م هرگز کلر را قبل از صافی شنی کند یا هرفرایند بیولوژیکی تصفیه دیگر بکار نبرید زیرا کلر باکتری های

 برای تصفیه را از بین می برد و تصفیه را غیر کارآمد می نماید.

هرگز هیچ یک از اشکال جامد کلر را مستقیماً به سیستم آبرسانی اضافه نکنید زیرا بخوبی مخلوط و حل نمی

ستم تزریق محلول غلیظ تهیه کنید وسپس آن را به سی ،شود. همیشه ابتدا با افزودن ترکیبات کلر به مقدار کمی آب

 کنید.

باید همه اقدامات الزم بمنظور حفاظت از منابع آب در برابر  .گندزدایی تنها یک سد دفاعی در برابر بیماری است

 آلودگی انجام شود و از آلودگی های بعدی آب در مراحل انتقال و ذخیره سازی پیش گیری شود.

رعایت شود و سیستم های آبرسانی باید بطور روش صحیح کاربرد یک ماده گندزدا در آب باید بطور کامل 

اطمینان حاصل شود. از طرف دیگر مردم ممکن است به اشتباه  آن بودن از باکتری منظم پایش شوند تا از عاری

 شامیدن سالم است که چنین اشتباهی می تواند خطرناک باشد.آمان برند که آب برای گ

 میلی گرم در لیتر است. 2/0-5/0اجتماعات کوچک در گستره  کلر باقیمانده مطلوب در یک سیستم آبرسانی در
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های سریع آبرسانی در فاز اول شرایط اضطراری به مناطقی است انتقال آب با تانکر یکی از روش

در این فصل بر است. که نیاز به آب دارند. اگر چه، عملیات انتقال آب با تانکر نسبتا گران و زمان

نکات کلیدی در مورد استفاده موثر و اثربخش استفاده از تانکر برای آبرسانی در  ،فنی راهنمایاز 

 دهد.شرایط اضطراری را شرح می

 

 انواع تانکرها

تواند بوسیله ظروف مختلفی انتقال یابد که برخی از آن ها برای این کار طراحی شده و برخی دیگر هم برای آب می

 (.2-12و  1-12شوند )اشکال  استفاده در شرایط اضطراری ساخته می

له تانکرآشامیدنی سالم به وسیتحویل آب   
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 شده هدفمندتانکر ساخته .1-12شکل 

 

تر و قابل اعتمادتر در صورت امکان، سعی کنید که از تانکرهای مخصوص آبرسانی استفاده نمایید. آن ها ایمن

 های کفی ساخته می شوند، در صورتی که مخزن هستند. تانکرهایی که با نصب مخازن ذخیره موقت روی کامیون

های بطری شده نیز در کوتاه مدت به به طور محکم روی کامیون بسته نشده باشد، خطرناک هستند. تحویل آب

های خالی مقادیر زیادی پسماند عنوان یک گزینه مطرح است، اما روشی گران و ناکارآمد است. به عالوه، بطری

 جامد تولید می کند.

 

 ایط اضطراریتانکر موقتی مورد استفاده در شر .2-12شکل 
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 تدارکات

تعداد تانکرهای مورد نیاز برای تامین آب آشامیدنی در شرایط اضطراری به فاکتورهای گوناگونی بستگی دارد. در 

یک مثال برای محاسبه تعداد تانکرهای مورد نیاز آورده شده است. سایر عوامل تدارکاتی که باید مدنظر  1-12 نکته

 قرار گیرند، عبارتند از:

 :یکک مخکزن ذخیکره تسوخت به طور منظم باید تامین شود. اگر تامین منظم سوخت مشکل اس سوخت ،

 سوخت پیش بینی کنید.

 :وسایل نقلیه وقتی توسط یک راننده باتجربه رانده شوند، بیشتر قابل اعتمکاد هسکتند. همیشکه میکزان  راننده

زش تکمیلی پیشکرفته راننکدگی بکرایش مهارت راننده را قبل از استخدام امتحان کنید و در صورت نیاز آمو

 بگذارید.

 :همه وسایل نقلیه نیاز به نگهداری دارند و در شکرایط اضکطراری حتکی ایکن مسکهله اهمیکت  لوازم یدکی

 بیشتری دارد. لوازم یدکی مورد نیاز را خریداری و در انبار نگه دارید.

 :بنابراین ممکن است الزم باشد این در مناطق دوردست، پیدا کردن تعمیرکار ماهر مشکل است تعمیرکار .

 افراد از جای دیگر آورده شوند.

 مدیریت تانکر

تواند به وسیله خود سازمان دولتی یا از طریق پیمانکار انجام شود. در هر صورت، برنامه ریزی و آبرسانی با تانکر می

می گیرید، باید به موارد زیر توجه نظارت دقیق باعث می شود عملیات به خوبی انجام شود. زمانی که از پیمانکار 

 داشته باشید:

 .اساس قیمت قرارداد را بر کمیت و کیفیت آب تحویل داده شده بگذارید نه زمان کار 

 کار به توافق برسید. روی روش ارزیابی عملکرد پیمان 

 کنید. مسهولیت مواد مصرفی از جمله سوخت، بیمه، نگهداری وسایل، دستمزد راننده ها و غیره را شفاف 
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جایی که عملیات آبرسانی با تانکر توسط خود سازمان دولتی انجام می شود، باید به مدیریت ناوگان مانند نگهداری 

وسیله نقلیه، تامین سوخت و در دسترس بودن وسایل نقلیه آماده به کار توجه شود. مدیریت راننده کار سختی است. 

های رانندگی آنها را پایش کنید و مرتب دفترچه نباشند. همیشه مهارترانندگان ممکن است قابل اعتماد و مطمن 

ثبت اطالعات آن ها را کنترل و آن را با اطالعات ایستگاه سوخت گیری مطابقت دهید. کنترل های ناگهانی مکرر 

 به ویژه در شروع برنامه آبرسانی با تانکر مفید است.

 عملیات

 تجهیزات

مخازن آب باید از جنس فوالد ضد زنگ یا سایر مواد مناسب برای نگهداری آب آشامیدنی ساخته شده باشند. 

مخزن باید یک دریچه بازدید داشته باشد و ترجیحا اندازه آن طوری باشد که یک فرد بتواند برای تمیز کردن وارد 

ته باشد. همچنین یک لوله خروجی هوا روی آن شود. دریچه باید یک درب  ضد گردو غبار و قابل قفل شدن داش

آن نصب شود و به منظور جلوگیری از ورود گرد و خاک، حشرات، پرندگان و سایر جانوران موذی، دهانه لوله با 

 توری پوشانده شود. 

بیشتر مخازن، به منظور تسریع بارگیری و تخلیه، مجهز به یک پمپ آب هستند. پمپ ها باید به طور منظم و به 

 نظور اطمینان از درست کارکردن، بررسی شوند. وسیله نقلیه به یک مخزن ذخیره ایمن برای سوخت نیاز دارد. م

شیلنگ ها و اتصاالت مربوطه باید در داخل یک جعبه بدون درز نگهداری شوند تا از آلوده شدن آن ها جلکوگیری 

 ان روش استفاده از آن را آموزش ببینند.لرسنجی باشند و رانندگکشود. وسایل نقلیه باید مجهز به یک کیت 

 تمیز سازی

ها بایستی قبل از استفاده، بعد از تعمیر و نگهداری، و حداقل هر سه ماه یکبار تمیز شوند. جزییات مخازن آب و پمپ

 فنی آورده شده است. راهنمای 3فصل های تمیز سازی در روش
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 . محاسبات تعداد تانکر مورد نیاز1-12نکته 

لیتر آب در روز توسط تانکر به یک اجتماع که در آن زلزله آمده است، منتقل شود. آب از  200000ضروریست 

شود. تعداد تانکرهایی که برای تحویل این مقدار آب الزم است کیلومتری جامعه برداشت می 10یک چاه در فاصله 

 را محاسبه نمایید.

 فرضیات:

  لیتر است. 5000ظرفیت هر تانکر 

  شرایط جاده ضعیف و تجهیزات قدیمی ایجاب می نماید که بیشتر وسایل نقلیه باید هر هفته کنترل شکوند و

 هر سه هفته یکبار سرویس نگهداری شوند.  

  دقیقه طول می کشد. 120سرویس هفتگی هر وسیله نقلیه 

 .سرویس سه هفته یکبار هر وسیله نقلیه یک روز زمان می برد 

 ساعت در روز با استفاده از دو راننده کار کند. 14د هر تانکر می توان 

 زمانهای فعالیت:

  :دقیقه 20پرکردن تانکر 

  :دقیقه 30زمان سفر از محل چاه تا اجتماع مورد نظر 

  :دقیقه 20تخلیه تانک 

  :دقیقه 30زمان برگشت تانکر به محل چاه 

  :دقیقه 100زمان خالص یک دفعه آبرسانی 

  دقیقه 30بینی نشده: های پیشدرصد برای فعالیت 30اضافه کردن 

  :دقیقه 130زمان ناخالص یک دفعه آبرسانی 

 محاسبات:

 تعداد دفعات آبرسانی توسط هر تانکر در روز:

14 ×
60

130
= 6.5  (6) 

 حجم آب منتقل شده توسط هر تانکر در روز:

5000 × 6 =  لیتر 30000
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 آب به مورد نیاز عبارتند از: بنابراین تعداد تانکرهای الزم برای تحویل
200000

30000
=  (تانکر 7) 6.7

فرض کنید که سرویس هفتگی در شرایط کاری نرمال تاثیری بر انتقال آب ندارد. برای سرویس سه هفته یکبار نیاز 

ی است تا هر ماشین حداقل برای یک روز کار نکند. برای این شرایط نیاز است که یک ماشین اضافی برای جایگزین

 عدد خواهد شد. 8ها برابر با ماشین خارج از خط، در نظر گرفته شود. بنابراین تعداد کل کامیون

 کلرزنی

تجمع مواد آلی در تانک و نیز اطمینان از اینکه آب تحویل داده شده برای آشامیدنی سالم جلوگیری از به منظور 

 است، آب داخل تانکر باید کلر زنی شود. کلرزنی معموال زمانی که تانکر در حال پرشدن است، انجام می شود. 

اضافه شود تا غلظت کلر باقیمانده  مقدار کلری که باید به اضافه شود به کیفیت آب بستگی دارد، اما باید به مقداری 

 میلیگرم بر لیتر باشد.  5/0

گرم بر لیتر باشد، باید مقداری کلر  میلی 2/0مقادیر کلر باید قبل از تخلیه آب اندازه گیری شود. اگر مقادیر کلر زیر 

 به آب اضافه شود.
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 ایستگاه پرکردن تانکر آب .3-12شکل 

 

 وسیله تانکرهای آبه جاده ب های وارد شده بهآسیب .4-12شکل 
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 ثبت اطالعات

هر تانکر باید یک دفتر جهت ثبت عملیات داشته باشد. این کار به برنامه ریزی آتی برای عملیات آبرسانی با تانکر و 

فهرست انواع اطالعاتی که باید ثبت گردد را  2-12 نکتهنیز پایش راندمان وسیله نقلیه و راننده کمک خواهد کرد. 

 نشان می دهد.

 . دفتر ثبت اطالعات تانکر2-12نکته 

 در دفتر باید موارد زیر ثبت گردد:

 تاریخ 

 نام راننده 

 زمان شروع و پایان فعالیت 

 شروع مسافت 

 مکان، زمان و مسافت در نقطه پر کردن تانکر 

  تخلیه تانکرمکان، زمان و مسافت در نقطه 

 کیفیت آب تحویل داده شده 

 های استراحتزمان 

 مقدار سوخت، تاریخ سوخت گیری و مسافت 

 های تعمیر و نگهداریتاریخ 

 امضای شخص دریافت کننده آب 

 امضای شخص تحویل دهنده آب 
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 سایر مالحظات 

 نقاط پر کردن تانکر

سعی کنید که نقطه پر کردن به نقطه تحویل نزدیک باشد. کنترل کنید که منبع مورد نظر مقدار آب کافی برای نیاز 

کمی زمان می برد، یک نقطه پرکردن  رشما داشته باشد و کیفیت آب قابل قبول باشد. اگر فرایند پر شدن تانک

شود لذا تانکر به زمین ریخته می یات پر شدن(. مقدار زیادی آب در طی عمل3-12مشخص در نظر بگیرید )شکل 

 محل بارگیری را به خوبی زهکشی نمایید. 

 های دسترسیجاده

-12سریعا آسیب بزنند )شکل  ،هایی که ضعیف ساخته شده اندجادهبه توانند تانکرهای آب بسیار سنگین بوده و می

سازی و در صورت نیاز مقاوم (. قبل از شروع آبرسانی با تانکر جاده های دسترسی به محل مورد نظر را بررسی4

 نمایید.

 نقاط تحویل

افراد مستقیما آب را از تانکر  نسبت به حالتیکهاگر آب از تانکر به مخازن ذخیره موجود در محل تخلیه شود 

(. یک مخزن ذخیره متصل به شیر ایستاده 5-12)شکل  است تر کارآمد بسیار تانکر با آبرسانی ،دبرداشت نماین

 باشد.های رایج میعمومی یکی از روش
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 نقطه ذخیره و توزیع ساده آب تحویل داده شده توسط تانکر .5-12شکل 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر

Davis, J. and Lambert, R. (2002) Engineering in Emergencies A practical guide for relief 

workers, 2nd edition, ITDG Publishing, UK. 

Potable Water Hauler Guidelines, http://www.hamilton.ca/NR/rdonlyres/3C2443DF-80FA-4708-

8486-5F6935246FD1/0/Apr10PH06012WaterHaulerInspectionProgram.pdf. 

 

http://www.hamilton.ca/NR/rdonlyres/3C2443DF-80FA-4708-8486-5F6935246FD1/0/Apr10PH06012WaterHaulerInspectionProgram.pdf
http://www.hamilton.ca/NR/rdonlyres/3C2443DF-80FA-4708-8486-5F6935246FD1/0/Apr10PH06012WaterHaulerInspectionProgram.pdf
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فشار برای کمک به مردم بالفاصله بعد از وقوع یک بالی طبیعی اغلب منجر به شروع اقداماتی 

ریزی مناسبی نشده است. تجربه نشان داده است که نتیجه شود که از قبل برای آن  ها برنامهمی

این کار منجر به هدررفت منابع و خدمات رسانی ضعیف می شود و به ندرت فواید بلند مدت 

برای  راهنمای فنیاجتماع مورد نظر داد. دفع مدفوع یکی از این مشکالت است. این برای 

طراری است. گزینه های فنی در دفع مدفوع طی دو فاز اول شرایط اضریزی در مورد برنامه

 فنی ارائه شده است.این راهنمای  14فصل 

 

 

 

 

 فازهای شرایط اضطراری

 عبارتند از:سه فاز در شرایط اضطراری وجود دارد که 

 ی اضطرار 

 تثبیت 

 بازیابی 

اریریزی برای دفع مدفوع در شرایط اضطربرنامه  
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 ی اضطرارمرحله 

تواند باال بوده و خطر وقوع یک اپیدمی بزرگ ممکن است وجود داشته باشد. این در این فاز، نرخ مرگ و میر می

از شرایط اضطراری و چند هفته بعد از آن طول می کشد. هدف اصلی برای یک پس  ی  فاز معموال برای دوره

های پرخطر و کاهش مواجهه و انتقال بیماری مدفوعی برنامه دفع مدفوع، به حداقل رساندن آلودگی مرتبط با فعالیت

 دهانی است. مداخالت معموال سریع بوده و برای کوتاه مدت طراحی می شوند.ـ 

 تثبیتمرحله 

اجرا شود. عموما زیرساختهای اجتماع  تر طی این فاز، مداخالت پایدارتری می تواند برای استفاده طوالنیدر 

ست. این فاز بسته به ا ها همچنان باالنماید. ولی ریسک اپیدمیبازسازی شده و نرخ مرگ و میر شروع به کاهش می

 ل بکشد.تواند از چندین ماه تا چند سال طوپیچیدگی شرایط اضطراری می

 ریزیمراحل برنامه

دهد. یکی از اشکاالت ی را نشان میاضطرارریزی برای دفع مدفوع در شرایط مراحل اصلی برنامه 1-13شکل 

نشان می دهد، همیشه این  13-1بر بودن آن است، اما همان طور که شکل ریزی زمانعمومی در مورد فرایند برنامه

 نفر را نشان می دهد. 10000برای هر مرحله برای اجتماعی با جمعیت حدود طور نیست. این شکل زمان تقریبی 

 ارزیابی سریع

مداخالت فقط در صورتی نیاز است که نیاز واقعی برای آنها وجود داشته باشد. هدف از این مرحله جمع آوری 

 سریع و تحلیل اطالعات کلیدی به منظور ضرورت انجام مداخله است.  
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 آوری اطالعاتجمع

اطالعات مورد نیاز برای ارزیابی مشکالت و نیازهای جامعه بحران زده باید به سرعت اما با جزئیات کافی جمع 

چک لیستی از  1-13 نکتهآوری شود تا بتوان براساس آن تحلیلی مناسبی از وضعیت موجود اجتماع بعمل آورد. در 

ند ارزیابی به آن ها پاسخ داده شود. اطالعات سوال کلیدی ارایه شده است که باید به منظور تکمیل فرای 20

آوری شده گیری در مورد اقدامات بعدی استفاده خواهد شد. اثربخشی اطالعات جمعآوری شده برای تصمیمجمع

عالوه بر چگونگی جمع آوری آن ها، به میزان زیادی به کیفیت سواالت پرسیده شده بستگی دارد. حتی در شرایط 

اطالعات ارایه شده اطمینان داشت. در شرایط بحرانی حتی دالیل بیشتری برای تشکیک در  عادی، نمی توان به

را دنبال کنید تا مطئن شوید که  2-13 نکتهآوری شده وجود دارد. اصول ارایه شده در اعتبار اطالعات جمع

 آوری شده تا حد امکان صحیح است.اطالعات جمع

 

 سریع. بیست سوال برای ارزیابی 1-13نکته 

 جمعیت حدودی و تراکم جمعیت چقدر است؟ -1

نفـر در روز  چقـدر اسـت و علـل اصـلی مـرگ و میـر  10000نرخ مرگ و میر خام )تعـداد مـرگ در هـر  -2

 چیست؟

عقاید و سنت های مردم که دفع مدفوع را تحت تاثیر قرار می دهد، چیست )آیا مردان و زنان یا همـه افـراد  -3

کننـد، آیـا فکـر ای اسـتفاده میکننـد، آیـا کودکـان از توالـت کاسـهاستفاده میخانواده از توالت مشترک 

 تواند ایمن باشد ؟کنند که مدفوع کودکان میمی

 روش مرسوم برای پاکسازی مقعد چیست؟ آیا آب یا مواد پاک کننده در دسترس هستند؟ -4

 آیا صابون دردسترس است؟ -5

د است آیا قابل استفاده بـوده و اسـتفاده مـی شـوند؟ آیـا آیا تسهیالت بهسازی دردسترس است؟ اگر موجو -6

 امکان گسترش آن ها وجود دارد؟  آیا همه گروه ها دسترسی برابر و یکسان به این تسهیالت دارند؟

 های موجود دفع مدفوع سالمت را تهدید می کنند؟ اگر بلی چگونه؟آیا روش -7

 از بهسازی چقدر است؟سطح فعلی آگاهی در مورد خطرات بهداشت عمومی ناشی  -8
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 شود؟آیا هیچ فعالیتی درخصوص ارتقاء بهداشت انجام می -9

 چه بستری برای ارتقای بهداشت افراد بحران زده در دسترس است؟ -10

اند؟ آیا افراد ناتوان و های عمومی یا خانوادگی آماده شدهآیا زنان، مردان و کودکان برای استفاده از توالت -11

 تسهیالت استفاده نمایند؟کهنسال قادرند از این 

 آیا فضای کافی برای دفع ادرار یا گودال توالت وجود دارد؟ -12

 وضعیت توپوگرافی و زهکش منطقه چگونه است؟ -13

 عمق و نفوذپذیری خاک چقدر است و آیا به راحتی توسط دست قابل کندن است؟ -14

 های زیرزمینی چقدر است؟سطح آب -15

 چه نوع مصالحی در محل برای عملیات ساخت و ساز وجود دارد؟  -16

 آیا مردم با نحوه ساخت توالت آشنا هستند؟ -17

 زنان با بحث پریود خود چگونه برخورد می کنند؟ آیا مواد یا تسهیالتی که نیاز دارند، موجود است؟ -18

 دهند؟های فصلی چه زمانی رخ میباران -19

 هاست؟پاکسازی توالتچه کسی مسئول ساخت، نگهداری و  -20

 مشارکت جامعه

ها و نظراتی دارند. دلیلی وجود ندارد که با آن  مشابه همه مردم، افرادی که دچار شرایط اضطراری شده اند، دیدگاه

به جز ارائه کمک به خاطر آسیبی که دیده اند. مشارکت دادن جوامع ـ  ها متفاوت تر از سایر جوامع برخورد شود

برنامه ریزی و طراحی، در بازیابی آنها بسیار موثر بوده و حس احترام به خود و اعتماد به نفس را در آن ها در فرایند 

 باال می برد. جامعه بحران زده باید در مداخالتی که قرار است انجام گیرد، مشارکت داده شود.
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 مراحل برنامه طرح بهسازی در شرایط اضطراری .1-13شکل 
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 آوری اطالعاتاصول جمع. 2-13نکته 

 آوری اطالعات در شرایط اضطراری مورد توجه باشند، عبارتند از:چیزهای مهمی که باید در جمع

 .اطالعات را از منابع مختلف جمع آوری کنید تا میزان خطا کاهش یابد 

 نکنید. به ساختارهای سیاسی و اجتماعی جامعه توجه داشته باشید تا انتظارات غیرواقعی را ایجاد 

 آوری می کنید را بر تصمیماتی که گرفته می شود در نظر بگیرید.اثرات اطالعاتی که جمع 

 .آنچه را که به دست آورده اید و از کسی که بدست آورده اید را به دقت ثبت نمایید 

  متفاوت توجه داشته باشید که شرایط اضطراری به سرعت تغییر کرده و ممکن است وضعیت فردا با امروز

 باشد.

 کنند با زبان شما متفاوت است، از یک مترجم زبده استفاده نمایید. اگر زبانی که مردم صحبت می 

 

 چه کسانی باید مشارکت داده شوند؟

سازمان های خارجی فقط در صورتی باید مشارکت داده شوند که افراد و موسسات بحران زده قادر نباشد خود 

اطالعات  2-13و  1-13 .  جداول 2-13نمایند و سالمت مردم رو به وخامت برود )شکل وضعیت شان را مدیریت 

 کمک کننده باشد را ارائه می دهند.  ،تواند در تصمیم گیری برای شروعبهداشتی که می

 sphereرهنمودهای 

. در شرایط ام دهیدانجچه کاری  دگیریبتصمیم این است که  مداخله گرفته شده است، مرحله بعدزمانیکه تصمیم به 

گیری درباره اینکه چه تسهیالتی فراهم شود، کاربرد ندارد. در عوض؛ های عادی تصمیماضطراری، روش

المللی استفاده می شوند تا اطمینان حاصل شود که خدمات ارایه شده به مردم دچار ای از استانداردهای بینمجموعه

هایی برای دفع مدفوع در شرایط اضطراری را ارایه شاخص 3-13در تمام دنیا شبیه هم است. جدول  ،مشکل شده

نشان خواهد داد که آیا نیاز به انجام کار  3-13های ارایه شده در جدول می دهد. مقایسه تسهیالت موجود با روش

 اضافی است و آیا این کار ضروری است یا خیر؟
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 حداکثر نرخ عفونی پیشنهاد شده برای آوارگان .1-13جدول 

 نفر در هفته( 10000نرخ بروز )مورد بیماری در  بیماری

 60 کل بیماری اسهالی

 50 اسهالی آبکی حاد

 20 اسهال خونی

 وبا
در برخی کشورها، وبا جزو گروه اسهال آبکی حاد 

 شود.بندی میتقسیم
 

 نرخ مرگ و میر خام در شرایط اضطراری .2-13جدول 

 شدت شرایط اضطراری نفر در هفته( 10000نرخ مرگ و میر خام )مرگ در 

 عادی یا نرخ شرایط غیراضطراری 5/3تا 

 پایدار و تحت کنترل 7و کمتر از  5/3باالتر از 

 شرایط جدی 14تا  7

 اضطراری / خارج از کنترل 35تا  15

 فاجعه 35بیشتر از 
  

 هایی برای حداقل سطح خدمات برای دفع مدفوعشاخص .3-13جدول 

 فاز تثبیت اضطرارفاز  شاخص

 پوشش
 نفر به ازای هر کابین توالت 20 نفر به ازای هر کابین توالت 50

 باشد 1به  3نسبت کابین توالت زنان به مردان باید 

 محل
 رویمتر فاصله پیاده 25کمتر از  رویمتر فاصله پیاده 50کمتر از 

 سکونتمتر دور از محل  6حداقل  متر دور از محل سکونت 6حداقل 

 حریم خصوصی و امنیت

 باشند شدندرها باید قابل قفل 

 ها باید در شب روشنایی داشته باشندتوالت

 قابل شستشو و وسایل خشک کننده مانند دستمال توالت داشته باشند

 ها وجود داشته باشدتسهیالت شستشوی دست مانند صابون برای همه توالت بهداشت
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 فاز تثبیت اضطرارفاز  شاخص

 فراهم باشد مواد مناسب برای پاکسازی مقعد

 گروه های آسیب پذیر
توالت به تعداد کافی برای افراد ناتوان بخصوص افراد کهنسال که بیماری مزمن 

 دارند، دردسترس باشد

 

 

 های خارجیبدتر شدن سالمت مردم دلیلی برای مشارکت سازمان .2-13شکل 

 کلیات طرح

باید انجام شود، تهیه می شود. این طرح حاوی  در این مرحله یک طرح کلی از این که چه کاری، کی و چگونه

اطالعات کافی برای مسئوالن اصلی است تا برای اقدام الزم تصمیم گرفته و منابع مورد نیاز را تخصیص دهند.   

 های زیر باشد:طرح باید شامل بخش

 :این مهـم  هدف نهایی از همه مداخالت در شرایط اضطراری )مانند بقای زندگی و حفظ سالمت . آرمان

 معموال در منشور سازمانی وجود خواهد داشت.
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 :چه دستاوردی در نتیجه اجرای مداخله ی پیشنهادی بدست خواهد آمد )مثال دسترسـی همگـان بـه  هدف

 توالت بهداشتی 

 :هـای سـاخته شـده، ایجـاد سیسـتم اقدامات مورد نظر نهایتا چه بدست خواهد داد، مثال تعـداد توالت نتایج

 تغییرات ایجاد شده در امور بهداشتی. نگهداری یا

 اقدامات انجام شده برای دستیابی به خروجی ها، مثال خرید مواد، آموزش کارکنان، و غیره بـه  ها:فعالیت

 بندی برای هر کدام از اقدامات.همراه جدول زمان

 روی کار.منابع مورد نیاز برای تکمیل کارها، مثل پول، ابزار، تجهیزات، مواد و نی ها:ورودی 

 اقدام فوری

گاهی تهدید سالمت به قدری شدید است که باید فورا اقدامی انجام شود تا از شیوع بیماری و مرگ جلوگیری 

  تا زمانی 3-13شود.  هدف اقدامات فوری فراهم آوردن پاسخ سریع به یک وضعیت اورژانسی خواهد بود )شکل 

 که بتوان یک راه حل پایدارتر تهیه کرد. 

 

 

 ای ساده: یک اقدام فوری در شرایط اضطرارییک توالت ترانشه. 3-13ل شک
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 جزییات طرح

سازی مشخص شود. این فرایند مشابه سایر پروژه زمانی که کلیات طرح تایید شد، جزییات طرح باید قبل از پیاده

اضطراری داشته باشد. شکل های بهسازی است به استثنای این که باید انعطاف پذیری کافی برای تغییرات شرایط 

 مثالی از برنامه اقدام برای بهبود مدیریت پسماند در یک مرکز پزشکی را نشان می دهد. 13-4

 اجرا

به دنبال تهیه جزییات طرح، اجرای برنامه بلند مدت می تواند آغاز شود. این کار شامل تعیین مشخصات، پیاده سازی 

 و مدیریت موارد زیر است: 

 ساخت 

  بهداشتارتقای 

 برداری و نگهداریبهره 

 چه کاری باید انجام داد  دهد  رخ زیادی تغییرات اگرریزی برای شرایط احتمالی )برنامه 

 پایش و ارزیابی 

 MSFتوسط  تهیه شدهبرای مدیریت پسماند پزشکی اجرایی برنامه  .4-13شکل 

چارچوب 

 سطح/زمان
 تسهیل کننده فعالیت

 پزشکیمدیریت پسماند در مراکز 

 فوری

  ظروف پالستیکی یک شکل و برچسب خورده درب دار برای

 پسماند پزشکی تهیه کنید.

  ظروف پالستیکی یک شکل و برچسب خورده درب دار برای

 پسماند عمومی تهیه کنید.

  ظروف پالستیکی کوچک پزشکی را جمع آوری کنید، درب

های بهسازی و تیم

 MSFبهداشت 
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چارچوب 

 سطح/زمان
 تسهیل کننده فعالیت

 آن را با چسب بچسبانید، روی آن شکافی ایجاد کنید، برچسب

 مناسب بزنید و از آن برای دفع اجسام نوک تیز استفاده نمایید.

  ظروف پالستیکی یک شکل و برچسب خورده درب دار برای

 دفع ظروف شیشه ای تهیه کنید.

 های نزدیک مرکز بهداشت را پرکنید و گودال جدید با گودال

 متری از مرکز بهداشت حفر نمایید. 50پوشش در فاصله تقریبا 

 بند با دسترسی محدود مخصوص دفع اجسام نوک گودالی درز

 تیز و ظروف شیشه ای بسازید.

 .ظروف حاوی اجسام نوک تیز را در گودال دفع نمایید 

  زباله سوز را نزدیک گودال عمومی قراردهید و از آن فقط برای

 دفع پسماند پزشکی استفاده نمایید.

 زش دستورالعمل های جدید را به همه ی کارکنان بهداشتی آمو

 دهید.

  جمع آوری، حمل و نقل و دفع پسماند را به کارکنان بخش

 نظافت آموزش دهید.

 طوالنی مدت

 نمودن گودال  نوضعیت استفاده، مهر موم کردن و جایگزی

مخصوص پسماند پزشکی و گودال مخصوص اجسام نوک تیز را 

 پایش نمایید.

  منظور اطمینان از دفن مناسب و وضعیت خاک محل دفن را به

 استفاده نظام مند از منطقه، پایش و مدیریت نمایید.

  استمرار و ثبات روش های مدیریت پسماند را در همه تسهیالت

 بهداشتی پایش نمایید.

 MSFتیم بهسازی 
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 فعالیت
 شروع هفته

3/26 4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 

 MSFبهسازی   حفر گودال پسماندهای عمومی

 MSFبهسازی 

 MSFبهسازی 

 MSFبهسازی 

     

       ساخت گودال پسماند نوک تیز

       نصب زباله سوز

       پر کردن و پوشاندن گودال قدیمی

     MSFبهسازی    آموزش کارکنان دفع نهایی

    MSFبهسازی     تامین سطل و ظروف

آموزش کارکنان بهداشتی و نظافت 

 چی
   MSFبهسازی     

     MSFبهسازی    هاپایش سیستم
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عبارت است از دفع مناسب مدفوع، ادرار، زباله و فاضالب. دفع نامناسب مدفوع محیط بهسازی 

هایی فنی راه راهنمایشود. این معموال مهمترین خطر بهداشتی در اردوگاه آوارگان محسوب می

راه یک را برای مدیریت مدفوع و ادرار در مراحل اولیه وقوع شرایط اضطراری، تا زمان ایجاد 

را در مورد مدیریت پسماند جامد ببینید(.  7 شماره فنی راهنمایکند )ایه میحل بلند مدت، ار

های فنی برای دفع مدفوع در شرایط اضطراری بسیار ساده و محدود هستند. با این وجود، گزینه

اگر قرار است از این گزینه ها استفاده شود، آن ها باید به درستی مدیریت شده و مورد حمایت 

 . ندقرار گیرجامعه 

 

 

 

 

 

 های فوریروش

 کارهای فوری که باید بعد از وقوع یک بالی طبیعی انجام شود عبارتند از:

 .بر های مردم باشد تا بهسازی موثر باید بیشتر مبتنی بر نظرات و دیدگاه استفاده از یک مترجم خوب

مستلزم استفاده از یک مترجم زبده مهم فن آوری. وجود یک رابطه خوب با مردم بسیار مهم است که این 

 می باشد. 

های فنی برای دفع مدفوع در شرایط اضطراریگزینه   
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 های کمک رسان و از جمله نمایندگان مردم آسیب دیده، آژانس مندهای عالقهمشورت با همه بخش

 ادارات دولتی.

  آوری اطالعات در مورد تسهیالت بهسازی موجود، جانمایی محل، خوشه به منظور جمعبررسی محل

 ساختمانی دردسترس. مین و مصالحهای جمعیتی، توپوگرافی، وضعیت ز

  .بخصوص پرهیز از دفع مدفوع در محل هایی که احتمال آلوده کردن پرهیز از دفع نامناسب مدفوع

 زنجیره غذایی یا منابع آب وجود دارد. 

 .انتخاب مناطق مجاز برای دفع مدفوع 

 مدیریت دفع مدفوع در محل های رو باز

های مرسوم استفاده کنند، اما اگر این کنند که از روشمدفوع دارند! افراد سعی میمردم بحران زده نیز نیاز به دفع 

پذیر نباشد آن ها در هر جایی که بتوانند اجابت مزاج می کنند. اولین کار شما جلوگیری از آلوده شده کار امکان

 زیر جلوگیری نمایید:آب و زنجیره غذایی به مدفوع است. لذا شما باید از دفع مدفوع در محل های روباز 

 که ممکن است از آن ها بهه عنهوان منبهع آب اسهتفاده  ها، جوی ها یا برکه هاخانهوددر محدوده ر

شود )یا اگر قرار است آب از چاه های کم عمق برداشت شود، مطمئن شوید که این چهاه هها در باسدسهت 

 محل دفع مدفوع واقع شده باشند(. 

 محصوست کشت داده می شوند به ویژه زمانی که قرار است بزودی  که در آن هاهای کشاورزی زمین

 محصوست برداشت شده و به مصرف انسان برسند. 

دور نگه داشتن مردم از مناطق خاص کار ساده ای نیست، به ویژه در جایی چنین کارهایی طبق عادات سنتی انجام 

از ورود افراد به چنین محل هایی، موانع فیزیکی  می شود. بنابراین ممکن است ضروری باشد که به منظور ممانعت

می تواند بسیار موقتی باشد. تالش کنید هر چه سریعتر تسهیالت مناسب دفع دفوع  مانند حصار ایجاد شود. این روش

 بسازید و مردم را به استفاده از آن ها تشویق نمایید. 
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 حصوالت کشاورزیجلوگیری از دفع مدفوع در مناطق کشت شده با م .1-14شکل 

 

 های دفع مدفوعمحل

مدفوع باید در مناطقی در نظر گرفته شوند که دسترسی افراد به آن راحت بوده اما منابع آب و مواد  دفع های محل

غذایی را آلوده ننمایند. بهتر است که تعدادی محل های کوچکی با توزیع یکسان در منطقه بحران زده ایجاد شود 

تا رسیدن به محل دفع ماسب مدفوع را برای اغلب مردم کوتاه می کند. این کار همچین چون این کار فاصله 

 جداسازی محل های دفع مردان از زنان را میسر می سازد.

محل دفع مدفوع باید به نوارهای کوچکی تقسیم و هر نوار در روزهای مختلفی مورد استفاده قرار گیرد. محل های 

ده قرار گیرند تا افراد مجبور نباشند از داخل زمین های آلوده عبور نمایند و به محل دفع دورتر باید ابتدا مورد استفا

توانند با حفر یک ترانشه کم عمق در طول مرکز آن ها و ریختن (. وضعیت این نوارها می2-14مدفوع برسند )شکل 

ها برای دفع مدفوع استفاده رانشهداده شود. افراد تشویق می شوند که از این ت ءخاک در یک سمت آنها نیز ارتقا

نموده و پس از دفع، مدفوع را با خاک کنار ترانشه مدفون نمایند. محل های دفع مدفوع عمر کوتاهی داشته و 

 مدیریت آنها سخت است. آن ها باید سریعا با یک روش پایدارتر جایگزین گردند.
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 نقشه محل دفع مدفوع .2-14شکل 

 

 خانوادگیهای کم عمق توالت

ایجاد یک توالت برای هر خانواده مزایای زیادی دارد. اگرچه در برخی مناطق، استفاده مشترک از توالت بین 

های فامیل، نشان داده است که در حفظ بهداشت و به حدکثر رساندن استفاده از منابع محدود اثر بخش خانواده
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نشان داده شده است،  4-14سازه ساده که در شکل است. در روزهای ابتدایی رخداد شرایط اضطراری، از یک 

توان برای این منظور استفاده نمود. یک امتیاز کلیدی این کار این است که تنها با در اختیار گزاردن ابزارهای می

سزم برای ساخت و نگهداری توالت در اجتماع بحران زده، امکان آماده کردن این توالت وجود دارد. اگر ایجاد 

های عمومی های خانوادگی به هر دلیلی امکانپذیر نباشد )برای مثال به علت کمبود فضا(، باید ساخت توالتتوالت

 مورد توجه قرار گیرد.

 

 یک توالت خانوادگی کم عمق .3-14شکل 
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 ای کم عمقتوالت های ترانشه

شود )شکل های گرفته می وسیله حفاظ متر که به 4/1متر  و طول  5/1متر، عمق  3/0تا  2/0هایی با عرض دور ترانشه

که  خاک(. افراد با نشستن روی ترانشه اجابت مزاج می کنند. بعد از استفاده، افراد مدفوع خود را با مقداری 14-4

به کمک بیل می پوشانند. اگر زمین نرم یا مرطوب باشد یک تکه  ،طی حفر ترانشه در اطراف ریخته شده است

تر حفر شوند تا کودکان و افراد ها باید باریکترانشه قرار داده شود. برخی از ترانشه چوب می تواند در هر طرف

 مسن بتوانند از آن ها استقاده کنند. 

بو ایجاد کنند. همه  توانند سریعا  ای کم عمق به ویژه در مناطق با آب و هوای گرم و مرطوب میهای ترانشهتوالت

متر سطح زمین رسید، ترانشه باید  3/0ز  پوشانده شوند و وقتی محتویات آن به مواد دفعی باید حداقل یک بار در رو

 بسته شود.

 

 ایمناطق دفع ترانشه .4-14شکل 
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 ای عمیقتوالت های ترانشه

متر بوده که با کف  2متر و عمق حداقل  6متر، طول  9/0تا  8/0عمیق، ترانشه ای با عرض  ایترانشه توالت

متر باسیی دیواره ترانشه باید با  5/0(. 5-14اتاقک تقسیم شده است )شکل  6پالستیکی یا چوبی پوشانده شده و به 

جلوگیری شود. اتاقک ها و  هاصفحات پالستیکی پوشانده شود تا پاکسازی آن راحت بوده و از ریزش دیواره

دیوارهای دور توالت باید از پوشش پالستیکی باشند. سقف اتاقک در صورت نیاز می تواند پوشانده شود. یک 

 کانال زهکش باید در اطراف توالت حفر شده تا آب های سطحی به بیرون هدایت شوند. 

پوشانده شود. این کار تولید بو را کاهش داده و از  متر 1/0هر روز محتویات ترانشه باید با یک سیه از خاک به عمق 

 نماید.تولیدمثل مگس و حشرات جلوگیری می

شود. ساخت توالت متری سطح زمین باس آمد، ترانشه با خاک پر شده و توالت بسته می 3/0زمانی که کف ترانشه تا 

ازرسی شود. نه تنها باید محتویات هر توالت ترانشه ای عمیق نیازمند نیروی کاری زیادی بوده و باید به طور منظم ب

ها پر شوند. نگهداری ضعیف این های جدیدی باید آماده شده و قدیمیروزانه با خاک پوشانده شود، بلکه توالت

 ها مشکالت و بوهای ناخوشایندی را تولید کرده و باعث عدم استفاده از آنها می شود.توالت
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 قای عمیتوالت ترانشه .5-14شکل 

 

 استفاده از تسهیالت موجود

در مناطق شهری، استفاده از تسهیالت موجود مانند شبکه های فاضالبرو، توالت عمومی، توالت سطلی یا 

نشان داده شده است  6-14چه در شکل های موقتی مانند آنر است. توالتهای سطحی امکان پذیهای آبزهکش

واد دفعی به آب اضافی نیاز متوانند بر روی یک زهکش یا شبکه فاضالبرو ساخته شوند. ممکن است برای انتقال می

 باشد. 
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 وی یک فاضالبرور توالت موقتی بر .6-14شکل 

 

 توالت های سیار

ها شامل تعدادی اتاقک هستند که در در اروپا و آمریکای شمالی، استفاده از توالت  سیار مرسوم است. معموس، این

برای مخزن هر کدام یک سنگ توالت نصب شده است و گاهی مجهز به تجهیزات شستشوی دست هم هستند. یک 
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زایدات توسط یک تانکر خالء تخلیه  خزنمتامین آب تمیز و یکی دیگر برای جمع آوری مواد دفعی وجود دارد. 

های سیار مختص کشورهای صنعتی نیست. اگر چه، پیش بینی سزم برای دفع نهایی گردد. گسترش توالتمی

 باید بخشی از روند گسترش آن ها باشد. فضوست

 های چاهکیتوالت

شوند. این های چاهکی در مدت زمان کوتاه با استفاده از وسایل حفاری ساخته میدر مناطقی با خاک عمیق، توالت

گذاری (. باسی هر چاهک لوله7-14متر هستند )شکل  5تا  2متر و عمق  5/0تا  3/0چاهک ها معموس دارای قطر 

های چاهکی زمانی که قرار داده می شود. توالتشده و دو قطعه از تخته یا چوب به عنوان جای پا روی چاهک 

 متری سطح زمین برسد، باید بسته شوند.  5/0محتویات آنها به 

 

 توالت چاهکی .7-14شکل 
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 های پاکتی و پالستیکیکیسه

های توضیح داده چه ساخت هیچ کدام از توالتنتقال به جای دیگری است، یا چناناگر جمعیت بحران زده در حال ا

شده در باس امکانپذیر نباشد )مثال در مناطق سیالبی(، استفاده از کیسه پالستیکی ساده تنها گزینه دفع مدفوع است. 

خود را مدفوع ها باید محکم و مقاوم در برابر آب بوده و درب آن ها محکم بسته شوند. افراد باید دفع پالستیک

آوری شده و در محل ها باید به صورت منظم جمعها انجام داده و آنرا محکم ببندند. کیسهما داخل این کیسهمستقی

 های قابل تجزیه به دلیل سازگاری با محیط زیست ارجحیت دارد.مناسب دفن شوند. استفاده از کیسه

 های شیمیاییتوالت

یکای مرکزی و جنوبی استفاده شده اند. معموس، این های شیمیایی قابل حمل در شرایط اضطراری در آمرتوالت

نگهداشت  مخزنها اتاقک های سبک قابل حملی بوده که مجهز به یک کاسه توالت نصب شده روی یک توالت

شود. مخزن نگهداشت باید به مواد دفعی هستند. برای کاهش بو، مخزن قبل از استفاده با مواد شیمیایی کمی پر می

 لیه شود. طور دوره ای تخ

 توالت های شناور

های شناور برای شرایطی که سیالب منطقه را فرا گرفته باشد، مادامی که اگر گزینه دیگری دردسترس نباشد، توالت

استفاده هستند. یک سازه چوبی ساده که بر قابل برای دفع مدفوع  عملیآب جریان داشته باشد به عنوان یک روش 

( یا روی آب شناور می شود، این امکان را فراهم می آورد که افراد مستقیما 8-14شود )شکل روی آب ساخته می

در داخل آب جاری اجابت مزاج نمایند.  این کار به ندرت باعث ایجاد مشکالت بهداشتی خاصی می شود چون 

به حجم آب خیلی زیاد است. باید توجه داشت که در مجاورت محل دفع زمین کشاورزی وجود دارد یا از آب 

عنوان منبع تامین آب آشامیدنی استفاده می شود یا خیر. در هر دو مورد توالتهای شناور ممکن است باعث افزایش 

 مخاطرات بهداشتی شوند.
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 توالت شناور .8-14شکل 

 زمینی توالت رو

خواهند بود های توصیف شده نامناسب ای بوده یا سطح آب زیرزمینی باس باشد، بسیاری از گزینهاگر زمین صخره

چون آن روش ها نیازمند حفر چاهک هستند.  یک روش جایگزین در چنین شرایطی ایجاد چاهک روی سطح 

 (.9-14زمین است )شکل 

در این روش دیواره های چاه با استفاده از مصالح محلی از جمله چوب، بامبو یا سنگ روی سطح زمین ساخته می  

تا باعث استحکام آن شده و فضای سزم برای نصب اتاقک فراهم شود. سپس اطرف چاهک خاک ریخته می شود 

های متر وجود دارد. توالت های بلند تر   دیواره 5/1تا  1شود. در عمل، معموس فقط امکان ساخت چاهک تا ارتفاع 

وند. توانند بروی سطح زمین با استفاده از مواد محلی موجود مانند چوب، بامبو یا سنگ ساخته شاین گودال می
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متر  5/1گذاری صورت گیرد. در بسیاری از مواقع توالت را یک تا سپس به منظور جلوگیری از ریزش باید سیه

 های باستر بندرت مورد استقبال افراد قرار می گیرد. سازند. توالتباستر از سطح زمین می

 

 توالت رو زمینی .9-14شکل 

 

 های طوالنی مدتحلراه

حل جدیدشان برای مموقتی هستند. به محض این که مشخص شد افراد در  راهنماهای ارایه شده در این بیشتر راه

ر اغلب مواقع، نوعی از دمدتی ساکن خواهند بود، راه حل های بلند مدت برای دفع مدفوع باید اندیشیده شود. 

 منابعروش های بهسازی در محل مناسب ترین گزینه خواهد بود. جزییات طرح و ساخت گزینه های بلند مدت در 

 اند.آورده شده ذیل

 منابع برای مطالعه بیشتر

Harvey, P., Baghri, S. and Reed (2002) Emergency Sanitation: Assessment and programme 

design, WEDC, Loughborough University, UK. 

Harvey, P. (2007) Excreta disposal in emergencies – a field manual. WEDC, Loughborough 

University, UK http://wedc.lboro.ac.uk/publications/. 

http://wedc.lboro.ac.uk/publications/
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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
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 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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