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پیشگفتار
یكي از برنامه هاي مرکز س��المت محيط و کار وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي تدوین 
و انتش��ار رهنمودهاي مرب��وط به حوزه ها و زمينه هاي مختلف بهداش��ت محيط و حرفه اي و س��ایر 
موضوعات مرتبط اس��ت که با بهره گيري از توان علمي و تجربي همكاران متعددي از سراسر کشور، 
انجام ش��ده اس��ت. در این راستا سعي شده اس��ت ضمن بهره گيري از آخرین دس��تاوردهاي علمي، 
از تجربه کارشناس��ان و متخصصين حوزه س��تادي مرکز س��المت محيط و کار نيز استفاده شود و در 
مواردي که در کش��ور قوانين، مقررات و دس��تورالعمل هاي مدوني وجود دارد در تدوین و انتش��ار 
این رهنمودها مورد اس��تناد قرار گيرد. تمام تالش کميته هاي فني مس��ئول تدوین رهنمودها این بوده 
اس��ت که محصولي فاخر و شایس��ته ارائه نمایند تا بتواند توسط همكاران در سراسر کشور و کاربران 
س��ایر س��ازمان ها و دستگاههاي اجرائي و بعضاً عموم مردم قابل اس��تفاده باشد ولي به هر حال ممكن 
اس��ت داراي نواقص و کاستي هایي باشد که بدینوسيله از همه متخصصين، کارشناسان و صاحبنظران 
ارجمند دعوت مي شود با ارائه نظرات و پيشنهادات خود ما را در ارتقاء سطح علمي و نزدیكتر کردن 
هر چه بيش��تر محتواي این رهنمودها به نيازهاي روز جامعه یاري نمایند تا در ویراست هاي بعدي این 

رهنمودها بكار گرفته شود.
با توجه به دسترس��ي بيش��تر کاربران این رهنمودها به اینترنت، تمام رهنمودهاي تدوین ش��ده بر روي 
تارگاه هاي وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي )وبدا(، معاونت بهداشتي، پژوهشكده محيط 
زیست دانشگاه علوم پزشكي تهران و مرکز سالمت محيط و کار قرار خواهد گرفت و تنها نسخ بسيار 
محدودي از آنها به چاپ خواهد رس��يد تا عالوه بر صرفه جویي، طيف گس��ترده اي از کاربران به آن 

دسترسي مداوم داشته باشند.
اکنون که با یاري خداوند متعال در آس��تانه سي و چهارمين س��ال پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي 
این رهنمودها آماده انتشار مي گردد، الزم است از زحمات کليه دست اندرکاران تدوین و انتشار این 
رهنمودها صميمانه تش��كر و قدرداني نمایم و پيشاپيش از کساني که با ارائه پيشنهادات اصالحي خود 

ما را در بهبود کيفيت این رهنمودها یاري خواهند نمود، صميمانه سپاسگزاري نمایم.

دکتر کاظم ندافي                             
               رئيس مرکز سالمت محيط و کار
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1- مقدمه
جوامع متأثر از بال اغلب فاقد آب وتجهيزات بهس��ازي هس��تند. آنها وحش��ت زده و مس��تعد ابتالء به 
بيماري مي باشند. تخریب روش هاي آشنا وتغيير مكان به محيط هاي جدید منجر به نابودي رفتارهاي 

بهداشتي موجود شده و افزایش خطر انتقال بيماري و اپيدمي در افراد را به همراه دارد)1(.
این راهنما به اهميت مدیریت آب و فاضالب ، بيماري هاي مرتبط با آلودگي آب و دفع غير بهداشتي 
مدف��وع، الگوي کلي برنامه عملياتي جهت تأمين آب در ش��رایط اضطراري، انتخاب و حفاظت منابع 
آب، گندزدایي آب و دفع صحيح مدفوع و فاضالب ها اش��اره دارد تا الگویي یكنواخت و ملي براي 
تأمين آب سالم و مدیریت فاضالب ها در زمان بروز بالیا را ارائه نماید. بدیهي است در کشور پهناور 
ما ایران، مناطقي با گستره شرایط آب و هوایي بسيار متفاوت وجود دارد. با توجه به تأثير دما بر رشد 
ميكروارگانيس��م ها و گس��ترش بيماري ها، س��رعت عمل مورد نياز جهت مدیریت فاضالب ها، دفع 
مدفوع و حفاظت کمي– کيفي منابع آب در مناطق با شرایط آب و هوایي سرد و گرم متفاوت خواهد 

بود که باید مورد توجه مسئولين و متوليان بهداشت و آب و فاضالب قرار گيرد.
براس��اس قانون، وزارت بهداش��ت درمان و آموزش پزش��كي موظف به کنترل کيفي آب آشاميدني 
از آبگير تا محل مصرف مي باش��د که  این وظيفه مهم در حيطه فعاليت هاي بهداش��ت محيط اس��ت. 
انجام صحيح این وظيفه مستلزم همكاري تنگاتنگ وزارت نيرو با  وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزش��كي  اس��ت. هماهنگي هاي بين بخشي و مش��ارکتهاي علمي و فني کارشناسان بهداشت محيط، 
دانش��گاه هاي علوم پزش��كي با کارشناسان شرکت هاي س��هامي آب منطقه اي، شرکت هاي آب و 
فاضالب ش��هري و روس��تایي، هالل احمر و سایر ارگان هاي ذیربط یكي از عوامل مهم در تحقق این 

هدف قبل، حين و بعد از بالیاي طبيعي و انسان ساز مي باشد.

2- اهداف
هدف از تهيه این راهنما، ارائه روش هاي مناس��ب جهت نظارت بر تأمين آب س��الم و دفع بهداش��تي 
فاضالب در شرایط اضطراري بوده تا پرسنل بهداشتي در زمان بروز بالیا و بحران ها بصورت هماهنگ 

و همگام با سایر ارگان ها، فعاليت هاي مرتبط با خود را به نحو مطلوب به انجام رسانند. 

3- دامنه کاربرد
این راهنما در راستای نظارت بر تأمين آب سالم و دفع بهداشتي فاضالب در شرایط اضطرار تهيه شده 



راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا 2صفحه

و براي همين منظور در کليه بالیا و بحران هاي طبيعي و یا انسان ساخت کاربرد دارد. با توجه به اینكه 
بس��ياري از وظایف کارشناسان بهداش��ت محيط نظارت بر بهداشت آب و فاضالب مي باشد بنابراین 
در این راهنما سعي شده است تا نكته هاي فني و بهداشتي مرتبط با نظارت بر تأمين آب سالم، کنترل 
کيفی آب و دفع فاضالب قبل، حين و بعد از بالیا ارائه گردد. به عالوه  قوانين و مقررات  ملی مرتبط 
با حفاظت کيفي آب و دفع بهداشتي فاضالب در پيوست الف  و شرح مختصری از مجموعه نشریات 
معاونت نظارت راهبردي ریاست جمهوري و وزارت نيرو مرتبط با بهداشت آب و فاضالب قبل، حين 

و بعد از بال در پيوست ب ارائه شده است.

4- اصطالحات و تعاریف
بحران )بال(: حوادثي است که در اثر رخدادها و عملكردهاي طبيعي و انساني بطور ناگهاني به وجود 
مي آید، مشقت و سختي را به یک مجموعه یا جامعه انساني تحميل مي کند و برطرف کردن آن نياز 

به اقدامات اضطراري، فوري و فوق العاده دارد.
مديري�ت بح�ران: فرایند عملكرد و برنامه ریزي مقامات دولتي و دس��تگاه ه��اي اجرائي دولتي و 
عمومي است که با مشاهده، تجزیه و تحليل بحرانها، بصورت یكپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از 
ابزارهاي موجود تالش مي کند از بحرانها پيش��گيري نمایند یا در صورت بروز آنها در جهت کاهش 

آثار، امداد رساني سریع و بهبود اوضاع تا سطح وضعيت عادي تالش نماید.

- مراحل مديريت بحران: مدیریت بحران شامل پنج مرحله است که تعاریف آن عبارتند از :
1- پيش بيني: مجموعه اقداماتي اس��ت که براساس مطالعات علمي و تخصصي با بررسي نشانه ها و 
عالئم هش��داردهنده، احتمال وقوع حوادث طبيعي و سوانح غير مترقبه را در ابعاد جغرافيایي، زماني و 

مكاني تعيين مي نماید.
2- پيشگيري: مجموعه اقداماتي است که قبل از وقوع بحران با هدف جلوگيري از وقوع مخاطرات 

یا کاهش آثار زیانبار آن انجام مي شود.
3- آمادگي: مجموعه اقداماتي است که توانائي جامعه )دولت و مردم( را در انجام مراحل مختلف 
مدیریت بحران افزایش مي دهد. آمادگي ش��امل جمع آوري اطالعات، پژوهش، برنامه ریزي، ایجاد 

ساختارهاي مدیریتي، آموزش، تامين منابع، تمرین و مانور است.
4- مقابله: ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران با هدف نجات جان و مال انسانها، تامين رفاه 
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نسبي براي آنها و جلوگيري از گسترش خسارات است، مقابله شامل امداد و نجات، بهداشت، درمان، 
تأمين امنيت، ترابري، ارتباطات،تأمين آب آشاميدنی سالم، تدفين، دفع مواد زائد جامد، دفع فاضالب، 

مهار آتش، کنترل مواد خطرناك، سوخت رساني، اطالع رساني و هشدار است.
5- بازس�ازي و بازتواني: بازسازي ش��امل اقداماتي اس��ت که با در نظر گرفتن ویژگيهاي توسعه 
پایدار، ضوابط ایمني و مس��ائل فرهنگي اجتماعي منطقه جهت بازگرداندن شرایط منطقه آسيب دیده 
از بحران به ش��رایط عادي انجام مي شود. بازتواني شامل اقداماتي جهت بازگرداندن شرایط جسمي و 

روحي رواني آسيب دیدگان از بحران به شرایط عادي است.
- مديريت مخاطرات: فرایندي اس��ت که س��طح تحمل یک خطر مشخص را در جامعه شناسایي 
مي کند و این اطالعات را در جهت تصميم گيري براي اقدامات مربوط به کاهش اثرات مخاطرات و 
مقابله با آنها به کار مي برد. این فرایند با توجه به منافع و هزینه هاي کاهش مخاطرات انجام مي گيرد. 
بالياي طبيعي: بالیاي طبيعي عملي از طبيعت اس��ت با چنان ش��دتي ک��ه وضعي فاجعه انگيز ایجاد 
مي کند در این وضع ش��يرازه زندگي روزمره ناگهان گس��يخته ش��ده و مردم دچار رنج و درماندگي 
مي شوند و در نتيجه به غذا، پوشاك، سرپناه، مراقبتهاي پزشكي و پرستاري و سایر ضروریات زندگي 
همچنين به محافظت در مقابل عوامل و شرایط نامناسب محيط محتاج مي گرداند. عمده ترین بالیاي 

طبيعي شامل سيل، زلزله، طوفان، آتشفشان، آتش سوزي جنگل ها و خشكسالي است.
بالياي انس�ان س�اخت: بالیاي انسان ساخت ممكن است عمدي و یا س��هوي اتفاق افتاده بيفتند و 
موجب ایجاد شرایط اضطراري شوند. بالیاي انسان ساخت ممكن است نتيجه خطاي انساني، حوادث 
حمل و نقل، خرابكاري، عدم دقت در پروژه هاي عمراني، آلودگي بيولوژیک، تروریسم، انتشار مواد 

شيميایي خطرناك، انفجار و آتش سوزي باشد.
بهداشت محيط: عبارتست از کنترل عواملي از محيط زندگي که به گونه اي روي سالمت جسمي، 

رواني و اجتماعي انسان تاثير ميگذارند. 
آب آش�اميدني: آب گوارایي است که عوامل فيزیكي، ش��يميایي، رادیولوژیكی و بيولوژیكي آن 
در ح��د اس��تانداردهاي مص��وب باش��د و مص��رف آن عارض��ه س��وئي در کوت��اه م��دت ی��ا دراز 

مدت در انسان ایجاد نكند. 
آلودگي آب آشاميدني: عبارتست از تغيير خواص فيزیكي، شيميایي و بيولوژیكي آب به گونه اي 

که آنرا براي مصرف انسان زیان آور سازد.
دفع بهداش�تی فاض�الب: یكی از اجزاء کليدی هر برنامه بهس��ازی در ش��رایط اضطراری بوده و 
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در برگيرن��ده مجموع��ه اقداماتی نظير جم��ع آوری و تصفيه فاضالب ها بوده به نحوی که از انتش��ار 
بيماری های مرتبط با مدفوع جلوگيری گردد.       

5- اهمیت آب و فاضالب درشرایط اضطراري
پس از بروز بالیا و حوادث غيرمترقبه، یكي از مهمترین مس��ائلي که در زمينه حفظ س��المت عمومي 
مورد توجه قرار مي گيرد، س��الم سازي آب آش��اميدني است. با اینحال دفع بهداشتي فاضالب داراي 
اولویت کمتري نسبت به مراقبت هاي بهداشتي و تأمين آب و غذاي سالم در شرایط اضطراري نبوده، 
چرا که بس��ياري از بيماري هاي ش��ایع در شرایط اضطراري ناشي از بهسازي ضعيف محيط و دفع غير 
بهداشتي مدفوع می باشد. دفع نامناسب و غير بهداشتي فضوالت انساني انتقال بيماري هاي مدفوعي– 
دهاني و آلودگي منابع آب سطحي و زیرزميني را به همراه داشته و مي تواند محيطي مناسب براي رشد 

و تكثير مگس و حشرات ناقل بيماري را فراهم آورد)2(.
ش��رایط اضطراري ممكن است در پي بروز حوادث طبيعي )س��يل، زلزله، سونامي( و یا انسان ساخت 
) عمداً یا سهواً( نظير آلودگي ميكروبي شبكه و منابع آب، ورود آالینده هاي شيميایي ، رادیواکتيو و 

سموم به منابع آب ایجاد شود)2(. 
 در شرایط اضطراري، منابع آب در دسترس جهت مصارف بهداشتي، شرب و طبخ غذا بسيار محدود 
اس��ت. لذا ضروري اس��ت تا با توجه به خطرات و فواید بهداش��تي کاربردهاي آب در کوتاه مدت و 
بلند مدت، حجم مناس��ب آب جهت مصارف بهداشتي در دسترس مردم باشد تا از بروز بيماري هاي 
ناشي از کم آبي جلوگيري شود. بدیهي است فاکتورهایي نظير کميت آب در دسترس، قابل اطمينان 
بودن ش��بكه تأمين آب، یكسان بودن دسترسي مردم به آب، کيفيت آب خام، منابع آالینده احتمالي، 
راهكارهاي حفاظت از منبع آب، فرایندهاي تصفيه مورد نياز براي تهيه س��ریع آب آش��اميدني سالم، 
امكان تأمين آب بطري شده و یا بسته بندي شده، مقبوليت آب و مالحظات اپيدميولوژیكي در مناطقي 

که تحت تأثير بالیا قرار گرفته اند، باید مد نظر قرار گيرد)2،3(.

يادآوري:
 عمل��ي و موثرتری��ن راه براي حذف آلودگي آب و کاهش اثرات آن، حذف منش��أ آلودگي و قطع 

ارتباط بين آالینده ها و منابع آب است.
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6- عناص�ر اصل�ي برنام�ه تأمی�ن آب س�الم قبل از ش�رایط 
اضطرار)4،5(

بط��ور معمول تدوی��ن، روزآمدنمودن و تهيه س��از و کارهای الزم در زمينه برنامه پاس��خ به ش��رایط 
اضط��راری، ابزار مفي��دی جهت اقدام به موقع در زمان بروز بالیا ب��وده و راحت تر می توان امكانات 
بهداش��تی مورد نياز اجتماع را تأمين نمود. برنامه پاس��خ به ش��رایط اضطرار در تأمين آب سالم دارای 

عناصر هشت گانه زیر بوده که قبل از بروز بالیا باید تهيه گردد.

1- جمع آوري اطالعات اختصاصي منبع تأمين آب 
- اطالعات سيستم تأمين آب

- نقشه و اطالعات پایه
- ویژگي منبع آب

2- تعيين مسئوليت ها و نقش افراد
- سلسه مراتب مسئوليت ها )چارت تشكيالتي(

- تعيين هماهنگ کننده جهت اقدام در شرایط اضطراري )مدیر بحران(
- تهيه سيستم مدیریتی جهت هماهنگي بين ارگان های تأمين کننده آب

3- روش هاي برقراري ارتباط با افراد
- ليس��ت کامل مش��خصات افراد مرتبط توأم با مس��ئوليت هاي آنها جهت افراد شاغل در ارگان هاي 

تأمين کننده آب
- ليست تماس با افراد مرتبط خارج از سيستم تأمين آب

- طرح و الگوي ارتباط بين ارگان ها در شرایط اضطراري
4- ایمني و حفاظت افراد

5- شناسایي منابع آب جایگزین
6- تجهيزات و لوازم یدکي جایگزین و تأمين مواد شيميایي مورد نياز

7- حفاظت از امكانات و تأسيسات موجود
8- برنامه نمونه برداري و پایش آب
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7- تأمین آب در شرایط اضطرار
این مرحله بالفاصله بعد از وقوع بالیا ش��روع ش��ده و از مشخصه هاي آن ناپایداري محيط و باالبودن 
ميزان مرگ و مير اس��ت. عموماً هدف این مرحله تأمين آب س��الم و کافي، شناس��ایي و حذف منابع 
انتش��ار بيماریها، ایجاد محل سكونت ایمن، به حداقل رساندن شيوع بيماري ها، دفن اجساد، مدیریت 
زباله ها و دفع بهداش��تي مدفوع اس��ت. مدت این مرحله با توجه به نوع بال ازچند هفته تا 3 ماه به طول 

مي انجامد. منابع تأمين آب در شرایط اضطرار را می توان به سه گروه عمده زیرتقسيم نمود:
1( آب باران : بطور کلی آب باران مطمئن نبوده و منبع کارآمد و بهداش��تی جهت تأمين آب به ویژه 

در اجتماعات بزرگ و در مواقع اضطراری نيست.
2( آب ه��ای س��طحی : این منابع عمدتاً ش��امل دریاچه ه��ا و رودخانه ها بوده ک��ه در بعضی مناطق 
در دس��ترس  می باش��ند. این منابع از نظر ميكروبی نا س��الم  و غير قابل اطمينان  بوده و نياز به تصفيه 

متداول دارند.
3( آب های زیرزمينی: آبهای زیرزمينی شامل چاه، چشمه و قنات می باشند. این منابع از نظر ميكروبی 
بدليل فيلتراس��يون طبيعی خاك در اغلب موارد دارای کيفيت مطلوبی می باش��ند. با اینحال اطمينان از 

عدم آلودگی این منابع و گندزدایی آنها قبل از بهره برداری جهت شرب ضروری است.
بطور کلی اولين اقدام در جهت تأمين آب س��الم جمع آوری اطالعات پایه و شناس��ایی خصوصيات 
منطقه مورد نظر بوده که بخشی از اطالعات مورد نياز در این رابطه را می توان در صورت دسترسی به 
برنامه پاسخ به شرایط اضطرار )عناصر اصلي تأمين آب سالم قبل از شرایط اضطرار(، از مستندات آن 

استخراج نمود. شكل1. مراحل تأمين آب در حين بال را نشان مي دهد.
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شكل1: فلوچارت مراحل تأمين آب در حين شرایط اضطرار)6(  
  

با توجه به شكل1، هدف مرحله 3 انتخاب منبع آب و فرایند تصفيه مناسب در شرایط اضطرار می باشد. 
بدیهی است عوامل متعددی نظير انواع منابع آب در دسترس، نوع بال، جمعيت منطقه و کيفيت آب در 

این فرایند مؤثر است که مراحل آن در شكل2 ارائه شده است)6(.
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  شكل2: انتخاب منبع و فرایند تصفيه آب براي تامين فوري آب)6( 
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7-1  جمع آوري اطالعات پايه و شناسايي خصوصيات منطقه)6(

7-1-1  جمع آوري اطالعات پايه:

- نقش��ه ها )توپوگرافيک، زمين شناس��ي، ج��اده، آبه��اي زیرزميني، پراکندگ��ي جمعيت، کاربري 
اراضي، بارش(

- تصاویر هوایي/ عكس هاي زميني
- جزئيات منطقه:

• آب و هوا )شامل اطالعات بارش(
• روش هاي اجرایي مرتبط با کشاورزي و صنعت 

• جمعيت )فرهنگ، مذهب(
• اقتصاد

• وضعيت سياسي
- مطالعات و بررسي هاي قبلي )پایگاه هاي اطالعاتي سازمان ها یا کتابخانه ها(

- سایر مؤسسات شاغل در منطقه
- ساختار سازماني موسسات

- اطالعات خاص مشاغل مرتبط با تأمين آب:
• توصيف کار

• وظایف و سلسله مراتب
• سایر افراد سازماني

• محدودیت هاي تدارکاتي و اقتصادي
• روش هاي مكاتبه

- ساختار تشكيالت دولتي مرتبط با تصميم گيري
- ارتباط با ارگان هاي کليدي )آب و فاضالب، منابع آب، نقشه کشي، نقشه برداري، هواشناسي(

- سياست هاي ملي و پروژه هاي توسعه
- طرح هاي اضطراري ملي موجود

- توانایي دولت براي تامين آب مورد نياز جمعيت آسيب دیده
- سابقه بحران و پروژه هاي مطرح شده در منطقه
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- س��اختار س��ازماني ارگانه��اي مرتبط )سلس��له مراتب، پش��تيباني، اج��را، فني، آموزش بهداش��ت، 
کارکنان پزشكي(

- حوزه مسئوليت خود و دیگران
- کارکنان سایر سازمانهاي مشغول بكار در زمينه آب یا بهسازي منطقه 

- تدوین ساختار عملي براي هماهنگي با سازمانها و دولت و نهاد هاي مردمي  
- تدوین ساختار مناسب جهت تصميم گيري و انتخاب منبع آب

- تعيين روش هاي برقراري ارتباط با جمعيت آسيب دیده و وساختارهاي جامعه 
- شناسایي سياست سازمانها براي حمایت از مردم منطقه

- تعيين تجهيزات مورد نياز 
- روش هاي پرداخت هزینه ها

7-1-2  بازديد از منطقه

7-1-2-1  آشنايي با منطقه:

- خصوصيات فيزیكي )مناطق بلند وپست، گياهان، منابع آب(
- مكان و نوع منبع آب 

- ویژگي جوامع انساني )مسكن، صنعت،کشاورزي، جاده(
- فاصله بين مصرف کنندگان و منابع آب

- فاصله و ارتفاع تقریبي بين پستي وبلندي ها
- مناطق آسيب پذیر با بالیاي طبيعي )سيكلونها، طوفان شن، زلزله و....( 

7-1-2-2  بررسي از نظر امکان اسکان:
- مرزها،تقسيمات موجود )شامل تقسيمات قومي یا قبيله اي (، مناطق ممكن براي انتقال و جابه جایي 

- تراکم جمعيت در مناطق مسكوني 
- شيب زمين و کانال هاي زهكشي موجود

- منابع آب ومناطق مستعد به سيالب یا سایرتهدیدات فيزیكي
- مناطق با ساختمان ها/ پناهگاه ها، فضاهاي باز و مناطق عمومي
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- دسترسي به جاده
- تجهيزات بهسازي شامل دفع فضوالت، توده زباله/ مناطق جمع آوري وقبرستان ها

- مراکز ذخيره و تأمين مواد غذایي
- مخازن شيميایي

- روشنایي
- وضعيت ایمني منطقه در مقابل بالیای انسان ساخت

7-1-3  پراکندگي جمعيت، آب مصرفي موجود و نيازهاي آبي
- تعداد مصرف کنندگان آب- جمعيت آسيب دیده

· افراد
· دامهاي بزرگ و کوچک )عدد متوسط به ازاي هر خانواده(

· سایر مصرف کنندگان و مصارف مثاًل مراکزبهداشت )درمان سرپایي و بستري(، مراکز تغذیه
- تعداد مصرف کنندگان آب- جمعيت محلي

· جميت آسيب دیده 
· مصرف صنایع و کشاورزي

- منبع آب موجود )نوع، محل، سطح شبكه، فاصله تا نقطه جمع آوري(

يادآوري: 
روش ها و منابع آبی که مردم منطقه آب آنها را بصورت کنترل نش��ده مصرف می نمایند را باید 

شناسایي و استفاده از آنها را متوقف نمود.

- مصرف رایج آب
- آیا جمعيت آسيب دیده ظروف کافي براي جمع آوري آب دارند؟

- آیا جمعيت ساکن هستند یا متحرك؟
- بيم��اري هاي ش��ایع در جمعيت آس��يب دیده یا محلي )نظير وبا، اس��هال خون��ي، تيفوئيد، ماالریا، 

فلئوروزیس، اسهال براي افرادي که تازه وارد محل شده اند()6(.
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7-1-4  تدارکات و دسترسي به منابع 

7-1-4-1  تدارکات

- ش��رایط جاده ها در حال حاضر و در فصل آینده )تعيين مناطق مس��تعد به سيالب یا سایر تهدیدات 
فيزیكي(

- ایمني )در دسترسي به جاده و درون مسكن(
- دسترسي به حمل و نقل ملي )هواپيما ،کشتي ، قطار، جاده هاي مرتبط(

- فرودگاه/ کشتي حمل کننده تجهيزات
- فرایندهاي رایج تصفيه

- موجود بودن اعتبار حمل و نقل بار
- زمان سفر براي حمل بار با کشتي

7-1-4-2  منابع:
- مواد وتجهيزات

- منابع انساني )موجود در محل: افراد مغازه دار، متخصصين فني آب، سرپرست ها، مربيان بهداشت/
کارمندان توسعه جامعه (

- روش هاي ساخت و ساز محلي
- روش هاي تصفيه آب مورد استفاده)جزئيات(

7-1-5  خصوصيات فيزيکي شامل کيفيت و بازدهي
- نام منبع/ تعداد ، نوع ومكان

- سطوح زمين وآب
- وسعت

- تخمين بازدهي )حجم/ جریان، تغيير با فصل، ظرفيت شارژ مجدد(
- تعيين خطرات عمده آلودگي 

- پيش بيني کيفيت فعلي آب و در فصل آینده
- آیا منبع آب خيلي آلوده شده است؟ )مثاًل از طریق زهكش یا آلودگي صنعتي (
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- آیا آب کدر است؟
- آیا منبع آب توسط شرایط بد آب و هوایي ) مثاًل دماي زیرصفردرجه سانتي گراد( آلوده شده است؟

7-1-6  ويژگي هاي مديريتي،  قانوني، ايمني،  مسائل اجتماعي- سياسي و فرهنگي
- وضع موجود منبع آب از نظر ميزان مصرف

- مالكيت زمين و منبع
- اقدامات بهره برداري ونگهداري موجود 

- محدودی��ت ه��اي قانوني، ایمني )بویژه مهم در ش��رایط جنگ( ، اجتماعي- سياس��ي یا فرهنگي و 
دسترسي به امكانات

- امكان بالیاي طبيعي درمناطق مجاور منبع آب

7-1-7  نيازبه توسعه
- نيازهاي فني )حفاظت، تصفيه، حمل، ذخيره، توزیع(

- منابع/ تدارکات )مواد، تجهيزات، نيروي انساني(
- زمان راه اندازي )نيازهاي فني در مقابل منابع وسایر محدودیت ها(

- نيازهاي بهره برداري و نگهداري ) نيروي انساني و مواد(
- هزینه ها )مواد ، تجهيزات، نيروي انساني، تدارکات (

يادآوري: 
سيستم هاي اوليه تأمين آب باید با امكان توسعه در آینده طراحي شوند.

7-1-8  اثرات توسعه
- اثرات توس��عه روي مصرف کنندگان فعلي منبع آب: جمعيت محلي س��اکن در منطقه، باالدس��ت 
وپایين دست جریان، )اثرات کدامند؟ چگونه مي توانند به حداقل برسند؟براي جبران چه باید کرد؟(

- اثرات تصفيه آب و دفع فاضالب )چگونگي ذخيره و دفع مواد شيميایي و زائد()6(
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8- تأمین آب بعد از شرایط اضطرار
ه��دف اصلي در این مرحله کاهش ميزان مرگ و مير، جلوگيري از ش��يوع بيماري ها، ارتقاء س��طح 
بهداش��ت و رفاه جمعيت حادثه دیده و افزایش خودکفایي آنها اس��ت. در این مرحله جمعيت حادثه 
دیده در خانه هاي خود و یا محلي جدید مستقر مي شوند. مدت این مرحله بطور معمول 6 ماه تا چند 
سال به طول مي انجامد. بنابراین برنامه ریزي دقيق تري با توجه به اطالعات جمع آوري شده در مرحله 
قبل باید انجام ش��ود تا بتوان آب آشاميدني سالم و کافي را در اختيار مردم قرار داد. در صورت جمع 
آوری اطالعات پایه مرتبط با منطقه بالدیده، مراحل انتخاب منبع و فرایند مناس��ب تصفيه با س��هولت 
بيش��تری انجام می پذیرد. ش��كل3 و 4 مراحل تأمين آب و انتخاب منبع آب بعد از شرایط اضطرار را 

نشان مي دهند.
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شكل3: مراحل تأمين آب بعد از شرایط اضطرار
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شكل4: انتخاب اوليه منابع آب براي بررسي هاي بيشتر
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شكل5: فاکتورهاي اصلي درانتخاب فرایند تصفيه آب
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شكل6: فاکتورهاي اصلي درانتخاب منبع
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9- کمیت آب مورد نیاز  و روش های توزیع در شرایط اضطراري 
آب براي زندگي وس��المت انسان ضروري است. در شرایط اضطراري آب کافي براي تامين نيازهاي 
انس��ان در دسترس نمي باش��د. در این موارد تامين آب آشاميدني سالم و کافي براي بقاء حائز اهميت 
اساس��ي اس��ت. آلوده و ناکافي بودن آب معموالً اولين و اصلي ترین دليل شيوع بيماري در بين افراد 

اجتماع حادثه دیده در حين و بعد از بال است. 

9-1  عوامل موثر بر نيازهاي آبي: 
ميزان آب الزم براي حفظ سالمت در شرایط اضطراري بسته به نوع آب و هوا ، وضعيت کلي سالمت 
جمعيت آسيب دیده و مسائل فرهنگي - اجنماعي آنها تغيير ميكند. انتظارات مردم از نظر کميت آب 
مورد نياز در جوامع مختلف متفاوت اس��ت. به عنوان مثال یک جامعه فقير روستایي نسبت به ساکنين 
یک اجتماع ش��هري ثروتمند، انتظارات کمتري درارتباط با ميزان آب مورد نياز براي زندگي دارند. 

در نتيجه افراد جامعه فقيرتر احتماالً مصرف آب کمتري دارند.
هدف از تامين آب این است که همه مردم دسترسي ایمن و منصفانه به ميزان کافي آب براي آشاميدن، 
طبخ غذا و بهداش��ت فردي و عمومي داش��ته باش��ند و نيز مكانهاي همگاني آب باید به اندازه کافي 

نزدیک خانواده ها باشند تا افراد بتوانند از حداقل نيازهاي آبي استفاده کنند. 
مردم براي فعاليت هاي متنوعي آب مصرف ميكنند. بعضي از این فعاليت ها مهمتر از سایرآنها هستند. 
مثاًل داش��تن چند ليتر آب آش��اميدني در روز مهمتر از داش��تن آب براي بهداشت فردي یا شستشوي 

لباسها است. اما مردم براي جلوگيري از بيماریهاي پوستي و شستشو به آب نيازدارند. 
عليرغ��م تف��اوت در نيازهاي آبي جوامع مختلف، بخش عمده نيازهاي آبي قابل پيش بيني اس��ت. در 
بعضي از فرهنگ ها مصرف آب براي شس��تن دس��ت و پاها قبل از نماز مهمتر از سایر مصارف است. 
بهتر است در زمينه اولویت هاي مصرف آب ازمردم سوال کنيد. امكان دارد اولویت در مصرف آب 
براي زنان و مردان متفاوت باشد. زنان ممكن است درباره نيازهاي آبي خانگي نگران باشند درحاليكه 
مردان نگران دام ها باش��ند.حداقل اس��تانداردهاي جهان��ي در زمينه نياز آبي در جدول 1 ارائه ش��ده 

است)1،7(.
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جدول1: حداقل نيازهاي آبي براي بقاء

  ا�ينو� ن
�تر به ���ي(ل ز��يم

  هر نفر �� ���) 
  ا�ظمالح

  ييق �� � مو�� غذ�يرط��  ياتيح �ا�هاين

  يبهد�شت مصا��

  

  بخ غذ�ط

3-5/2

  

6-2  

  

6-3  

  �فر�� �ولو�يزيبر�سا� �� � هو� � ف

  ي� فرهنگ ي�جتماع �بر�سا� هنجا�ها

 ي�جتم��اع �ابر�س��ا� ن��و� غ��ذ�� هنجا�ه��   

  ي�فرهنگ

  5/7 – 15  كل

مردم نباید همه آب مورد نيازشان را از یک منبع دریافت کنند. به عبارتي ممكن است آب آشاميدني 
آنها از طریق آب بطري ش��ده تأمين گردد. اما از س��ایر منابع، آب مورد نياز براي شستشوي لباس ها و 
س��ایر موارد تأمين گردد. در مواقعي که تنوع نياز آب��ي افزایش مي یابد، معموالً ميزان آب الزم براي 
هر مصرف کاهش مي یابد. در این شرایط ميزان آب الزم براي شستن زمين، نباید به اندازه ميزان آب 
الزم براي آشاميدن باشد. نوع توالت، اثر زیادي روي نياز آبي دارد. در بعضي جوامع حجم زیادي از 
آب )بيش از 7 ليتر در روز( جهت شستشوي توالت ها مصرف مي شود در حالي که بطور معمول در 

توالت هاي چاهک دار ساده به حجم کمي از آب نياز است.
حتي اگر حجم زیادي آب تامين ش��ده باش��د، ممكن است محدودیت هایي براي مصرف آب وجود 
داش��ته باش��ند، مانند زماني که مردم باید مس��افت طوالني را طي کنند و یا در صف جمع آوري آب 
بایستند. اگر زمان صرف شده جهت تهيه آب بيش از30 دقيقه باشد، ميزان آب مصرفي مردم کاهش 

مي یابد. جدول2 حداقل ميزان آب مورد نياز براي مصارف غيرخانگي را نشان مي دهد)1(.

يادآوري 1: 
توصيه مي گردد تا خانواده ها به ازاء هر 5 نفر جمعيت، 2 ظرف مناس��ب با ظرفيت 10 تا 20 ليتر 
براي انتقال آب از مخازن به محل سكونت و یک ظرف 20 ليتري دهانه گشاد و درب دار جهت 

ذخيره آب در محل سكونت در اختيار داشته باشند.
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يادآوري 2: 
براساس حداقل استاندارد هاي جهاني پيشنهاد شده،  حداکثر فاصله هر خانواده تا محل تأمين آب  

باید 500 متر وحداکثر زمان انتظار براي دریافت آب15دقيقه باشد.

جدول2: حداقل ميزان آب براي مصارف غيرخانگي)1(

  و� ��هنماطز�� سيم  مصا�� ��

  ما�ستانهاي� ب يمر�كز بهد�شت

ب��ه ���� ه��ر  تريل 40-60. ييم��ا� ب��ا ��م��ا� س��رپا   يبب��ه ���� ه��ر  تريل 5

 �ممك��ن �س��ت ب��ر�  ير �ض��افي���.  مق��ا��� ه��ر  ش��د� �ما�بس��تريب

  ها �.... ال�� باشد.خانه� شستن تو�لت يز�� �ختشويتجه

  به ���� هر مر�قب �� ���تريل 15�  ���ما� �� يبه ���� هر بتريل 60  �باما��� مبتال به يمر�قبت �� بمر�كز 

  يه ��مانيمر�كز تغذ

ترب��ه ���� ه��ر  يل 15 � ����� ش��د� �م��ا� بس��تر يبب��ه ���� ه��ر  تريل 30

  مر�قب �� ���

  مد���

د� �شس��تن ي�ش��ام �ب��ر� طفق�� ����� ��نش �م��و�ب��ه ���� ه��ر تريل 3

  تو�لت) ��ست (نه بر�

  مساجد

  د�ي� �شام شوشست ���� بر� ��نفربه ���� هر  تريل 5-2

  يعموم �تو�لت ها

اف��ت ظششتش��و � ن ��� ��� ب��ر� مص��ر� كنن��د�ب��ه ���� هر ت��ريل 2-1

زك���ر�� يتم ���� ب���ر�ب���ه ���� ه���ر تو�ل���ت ��  تريل 2-8 � يشخص���

  تو�لت

  مصر� �حشا�

����  ت��ر ب��هيل 10-20ر� ط���� ه��ر ��� گ��ا�� �س��ب� ق��ا ت��ر ب��هيل 30-20

  مر�100هر �تر به ���يل10-20گوسفند� بز �  هر ���

  جا�يسبز �ا�ي�ب
  �� ��� ني�م تر ��مترمربعيل6-3

 در اولين مرحله از ش��رایط اضط��راري پيش بيني و تأمين همه نيازهاي آبي غيرممكن اس��ت. بنابراین
 تأمين آب مي تواند بتدریج و با گذشت زمان بهبود یابد)جدول 3(.
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يادآوري1:
 متوس��ط آب براي آش��اميدن ، پخت و پز و بهداشت فردي در هر خانوار حداقل 15 ليتر به ازاي 

هر نفر در روز )l/p/d( است.

يادآوري2: 
حداکثر فاصله محل سكونت هر خانوار تا نزدیک ترین محل تأمين آب 500 متر است.

يادآوري3: 
زمان انتظار در صف براي برداشت آب بایدکمتر از 30 دقيقه باشد. افزایش این زمان به بيش از30 
دقيقه منجر به کاهش مصرف آب به ازاي هر نفر ، افزایش مصرف آب هاي س��طحي محافظت 

نشده و کاهش زمان الزم براي انجام سایر امور زندگي مي شود.

يادآوري4: 
عوامل��ي که  در انتخ��اب منبع آب باید در نظر داش��ت عبارتند از:دسترس��ي، نزدیكي و قابليت 
نگه��داري آب ، وجودآب کاف��ي، نياز به تصفيه، امكان تصفيه از نظ��ر محدودیت هاي قانوني، 

سياسي و اجتماعي. 

يادآوري5: 
معموالً منابع آب زیرزميني یا آبرساني هاي با جریان ثقلي از یک چشمه ارجحيت دارند. زیرا به 

پمپاژ نياز نداشته و به تصفيه کمي نياز دارند. 

  تر/نفر/���)يز�� �� (ليم  ن مد�خلهي�� ��ل �ما�

 حد�كثر فاصله پناهگا� تا محل

  )km��( نيتأم

  1  5  ك ما�يهفته تا2

  1  10  ما�3تا1

  5/0  (+)15  ما�6تا3

جدول3:  مقادیر پيشنهادي براي آب و فاصله محل تأمين آب از پناهگاه در زمان هاي مختلف)1(
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يادآوري6: 
ب��راي همه منابع آب در زمان وجود خطر اپيدمي بيماري هاي اس��هالي، تصفيه و گندزدایي آب 

ضروري است. 

يادآوري7: 
در مورد بروز اپيدمي بيماري هاي اس��هالي مطمئن ش��وید که ميزان کلر باقيمانده بيش از 1ميلي 

گرم در ليتر است.

يادآوري8: 
 به ازاي هر 100ميلي ليتر آب در محل دریافت و مصرف، تعداد کلي فرم مدفوعي باید صفر باشد.

يادآوري9:
 هر خانوار باید حداقل 2ظرف تميز 10تا20 ليتري براي برداشت آب داشته باشند. 

يادآوري10: 
ممكن اس��ت براي کودکان، افراد ناتوان، مسن و مبتالیان به HIV ، ظروف ذخيره آب کوچک 

یا ظروفي با طراحي ویژه نياز باشد. 

يادآوري11: 
ظرفي��ت ظروف نگهداري آب بس��تگي به تع��داد افراد هر خانوار و ثبات دسترس��ي به منبع آب 
دارد. مث��اًل بطور تقریبي 4 ليتر به ازاء هر فرد براي ش��رایطي که آبرس��اني بط��ور روزانه و ثابت 

مي باشد، مناسب است.

9-2  روش های توزيع آب در شرايط اضطراری
براي تصميم گيری و انتخاب روش مناس��ب جهت توزیع آب ش��رب ضروری اس��ت ت��ا کليه منابع 
آبی ک��ه در فاصل��ه معقول��ي از اردوگاه ها ق��رار دارند شناس��ایی و بازدید گردد و ب��ا رعایت حریم 
بهداشتی نسبت به انتخاب منبع، روش انتقال و توزیع اقدام شود. متداولترین روش های انتقال و توزیع 

آب در بالیا عبارتند از: 
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- ش�بکه آبرس�اني عمومی: چنانچه در اثر وقوع بال ش��بكه آبرس��اني عمومی آسيب دیده است، 
بازدید، تعمير و بازس��ازی ش��بكه باید در اولویت ق��رار گرفته، لوله هاي اصلي آبرس��اني صدمه دیده 
در اس��رع وقت تعمير ش��وند و یا با بستن چند ش��ير و دور زدن بخش صدمه دیده جریان آب به سایر 

قسمت های شبكه توزیع منتقل کرد.
 در این موارد  الزم اس��ت فش��ار آب و غلظ��ت کلر آزاد باقيمانده افزایش یاب��د تا از مكش و جریان 
معكوس آب آلوده به داخل ش��بكه جلوگيري ش��ود. پس از تعمير هر قسمت از شبكه توزیع ضروري 

است لوله هاي تعمير شده  با آب شستشو و سپس گندزدایی گردد.
- ش�بکه آبرس�اني خصوصي: در بعضی موارد همزمان با بررس��ی منطقه بالدی��ده، چاه های آب 
خصوصی مجهز به شبكه اختصاصی وابسته به مؤسسات و صنایع شناسایی می گردد. در این موارد نيز 
می توان با بازدید بهداش��تی و بازس��ازی بخش های آسيب دیده احتمالی، از این شبكه پس از شستشو 

و گندزدایی برای انتقال و توزیع آب استفاده نمود.
- توزيع آب بوس�يله بطری و يا پاکت های پالس�تيکی: کاربرد این روش به ویژه در مراحل 
ابتدایی بروز شرایط اضطرار که تأمين آب شرب مردم دارای اولویت است، اهميت دارد. بدین منظور 
م��ی توان نياز آبی مردم جهت ش��رب را با آب های بطری ش��ده برطرف نم��ود. به عالوه در صورت 
دسترسی به منبع آب سالم می توان با استفاده از دستگاه های بسته بندی، آب شرب را در پاکت های 
پالس��تيكی مناس��ب بس��ته بندی و در اختيار مردم قرار داد. در این حالت توصيه می ش��ود حجم آب 

پاکت های پالستيكی در حد 0/5 ليتر باشد.
- توزيع آب با تانکرهای حمل آب: بدین منظور می توان از تانكرهای س��الم وابس��ته به آتش 
نش��انی و سایر ش��رکت ها و مؤسسات دولتی و خصوصی استفاده نمود. در این حالت توجه به رعایت 
معيارهای بهداش��تی در محل آبگيری، گندزدایی مناسب تانكر، کنترل کلر باقيمانده در محل آبگيری 

و در محل توزیع آب ضروری است.
- توزيع آب بوسيله مخازن ذخيره: در این روش عمدتاً آب با تانكر به مخازن فلزی و یا مخازن 
قابل انعطاف منتقل ش��ده و برداش��ت آب از این مخازن از طریق شيرهای برداشت تعبيه شده صورت 
می گيرد. در اینگونه موارد توجه به رعایت معيارهای بهداشتی نظير استفاده از مخازن مقاوم در مقابل 
نفوذ نور، تناس��ب تعداد ش��ير برداشت نسبت به جمعيت تحت پوشش و دفع مناسب جریان آب تخليه 

شده روی زمين در محل برداشت آب ضرورت دارد.
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يادآوری:
 تعداد شير برداشت آب عمومی در شرایط اضطرار به جمعيت تحت پوشش و ميزان آبدهی منبع 
وابس��ته است. در شرایطی که ميزان جریان آب 7/5 ليتر در دقيقه قابل تأمين می باشد، به ازاء هر 

250 نفر یک شير برداشت آب باید در نظر گرفته شود. 

10- حفاظت و پایش کیفي منابع آب
شناسایي، حفظ و نگهداري منابع آب از مهمترین اقدامات قبل، حين و بعد از شرایط اضطرار مي باشد. 
در ای��ن ارتباط منابع آب باید ب��ه نحوی نگهداري و حفاظت گردند،  که در ش��رایط اضطرار، دچار 
کمترین خس��ارت گردند.  همچنين تش��خيص اینكه آیا منبع آب، ذخيره کافي براي آینده و ش��رایط 

بحران را دارد یكي از مسائل مهم در تامين آب سالم در شرایط اضطرار است.
در شرایط اضطرار با توجه به نوع حادثه صدمات مختلفي مانند ورود آلودگي در اثر تخریب قسمتهایي 
از شبكه ، تصفيه خانه ، خرابي پمپهاي آب ، تخریب دهانه چاهها ، تخریب چشمه هاي بهسازي شده، 
ورود س��نگ و یا زباله ها به منابع، پر ش��دن مس��ير رودخانه در اثر رس��وبات حاصل از سيل،  شكستن 
لوله هاي آبرس��اني در اثر زلزله ، و... به منابع آب وارد ش��ود. به منظور حفاظت کيفی آب در شرایط 

اضطرار رعایت حریم منابع آب و معيارهای زیر ضروری است: 

1-  محل احداث توالت ها باید: 
- حداقل 30 متر از مخازن ذخيره و تصفيه آب دور باشد.

- حداقل 30متر از منابع آب سطحي فاصله داشته باشد.
- حداقل 30 متر از هر گونه منبع آب زیر زميني فاصله داش��ته باش��د. این فاصله در مناطق با زمين هاي 

درشت دانه و داراي شكاف باید بيشتر باشد.
- کف چاه فاضالب باید حداقل 1/5 متر باالتر از سطح آب زیرزميني باشد.
- حتي االمكان توالت ها در پایين دست مخازن و منابع آب احداث گردد.

2- محل دفن زباله ها باید از نظر هيدروليكی در پایين دست منابع آب بوده، حداقل 50 متر از هر منبع 
آب فاصله داشته باشد و کف محل دفن زباله حداقل 1/5 متر باالتر از سطح آبهای زیرزمينی باشد.

3- محل دفن اجساد در شرایط اضطرار باید حداقل 200 متر از هر منبع آب فاصله داشته باشد و حداقل 
2متر باالتر از سطح آب های زیرزمينی باشد)1،7(.
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يادآوری:
 به منظور حفاظت کيفی منابع آب ضروری اس��ت تا مواردی نظيراحداث آبشخور برای دام ها و 

رعایت حریم منابع آب تا محل نگهداری دام و دفع فضوالت دامی مورد توجه قرار گيرد.

در راستاي پایش کيفی منابع آب و سيستم هاي آبرساني در شرایط اضطراري اجرای  موارد زیر حائز 
اهميت است:

- بازرسي بهداشتي، نمونه برداري متناوب و آناليز نمونه ها
- سنجش کيفيت منابع آب

- ارزیابي کيفي آب در جهت کنترل شيوع بيماري ها
تهيه نقش��ه حوزه آبریز مشتمل بر  شناس��ایي منابع آالینده و مسيرهاي انتقال آلودگي، ابزاري سودمند 
در ارزیاب��ي احتم��ال آلودگي مناب��ع آب در منطقه مورد نظر بوده و به کنترل س��ریع آلودگي کمک 
مي نماید. سيس��تم هاي گزارش دهي و پایش باید به نحوي طراحي و مدیریت گردد تا بتوان با انجام 
اقدامات به موقع از بروز بيماري ها پيش��گيري و از س��المت و بهداش��ت جامعه حفاظت کرد. چک 
ليست های مرتبط با ارزیابی سریع وضعيت جامعه و تأمين آب در پيوست ج ارائه شده است. بازرسي 
بهداشتي و آناليز نمونه هاي آب مكمل یكدیگر مي باشند و با در دست داشتن یكي از این دو مي توان 
مورد دیگر را توصيف کرد. در مواردي که نمي توان کيفيت آب را آناليز کرد مي توان از بازرس��ي 
بهداش��تي براي اتخاذ تصميمات کمک گرفت. با انجام بازرسي بهداشتي مي توان به فاکتورهاي مهم 
جهت حفاظت از منابع آب دست یافت. بازرسي بهداشتي توأم با  نتایج آزمایش هاي باکتریولوژیكي، 
فيزیكي و ش��يميایي آب، به تيم ارزیابي کننده براي سنجش ریسک انتشار آالینده ها و تهيه اطالعات 

پایه براي پایش شبكه هاي آب پس از شرایط اضطراري کمک مي کند)3(. 
بازدیدهای بهداش��تی مجموعه اقدامات مورد نياز جهت حفاظت و س��الم سازی منابع آب را مشخص 
م��ی کنند. نتایج نمونه های آب بيانگر کيفيت آب در زمان نمونه برداری اس��ت در حالی که بازدید، 
وضعيت کلی منطقه، منابع آالینده موجود و ش��رایط رعایت حریم منبع آب را مش��خص می س��ازد. 

بنابراین انجام بازدیدهای ميدانی و توجه به فاکتورهای زیر در بازدید ها حائز اهميت است:  
-  فاصله منبع آب تا منابع آالینده نظير فضوالت دامی و فاضالب های انسانی 

- توجه به پارامترهای ظاهری آب نظير رنگ و بو
- حضور اجساد حيوانات و ماهی ها در منابع آب سطحی
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- حضور مواد خارجی نظير خاکستر و آشغال در آب
- تخليه فاضالب ها در باال دست رودخانه 

همزمان با بازدیدهای بهداشتی نمونه برداری از آب و سنجش پارامترهای pH، کدورت و کلرباقيمانده 
با استفاده از کيت های آزمایشگاهی در ارزیابی سریع کيفی آب کاربرد دارد. بطور کلی تناوب نمونه 
برداری و ارزیابی کيفی آب به عوامل متعددی نظير جمعيت تحت پوشش، نوع منبع آب،نوع تصفيه، 
طول شبكه، تعداد انشعاب و نوع آزمون وابسته است. با اینحال در استانداردهای ملی )116-3 ، 4208 
و 1053( تناوب نمونه برداری برای ارزیابی کيفيت آب بر اساس جمعيت تحت پوشش شبكه یا افراد 
مصرف کننده آب تدوین ش��ده است. بدیهی است این استانداردها حداقل تعداد موارد نمونه برداری 
را نش��ان داده و فقط برای دوره تثبيت کاربرد دارد و برای مرحله کوتاه مدت )در ش��رایط اضطرار( با 

توجه به شرایط نظير وضعيت و نوع منابع آب باید تصميم گيری شود)9(. 
- در اجتماع��ات بزرگ، در صورتی که آب قبل از ورود به ش��بكه توزیع کلرزنی می ش��ود، توصيه 
می گردد نمونه برداری آب بطور مستمر یكبار در روز و در محل ورود آب به شبكه توزیع انجام شود.

- در ش��بكه های کوچک که آب مورد نياز 10 هزار نفر یا کمتر را تأمين می کند، توصيه می ش��ود 
نمون��ه گيری و انجام آزمایش ه��ای باکتریولوژیكی آب بطور هفتگی در محل ورود آب به ش��بكه 

توزیع انجام شود.
-حداقل تعداد نمونه برداری از آب شبكه توزیع جهت آزمایش باکتری های نشانگر آلودگی مدفوعی 

بر اساس جدول زیر است)12(:

  سا�تعد�� نمونه ��   تعد�� جمعيت مصر� كنند� ��
  12  نفر 5000كمتر �� 

  نفر 5000هر  �نمونه به ��� 12  نفر 100000تا  5000
  نمونه �ضافي 120 به عال�� نفر 100000هر  ���نمونه به � 12  500000تا  101000

  نمونه �ضافي 180نفر به عال��  100000نمونه به ���� هر  12  500000بيش �� 

يادآوری: 
هنگام ش��يوع بيماری های واگيردار، تعميرات شبكه آبرسانی، بروز حوادثی مانند سيل و زلزله و 

سایر موقعيت های اضطراری تعداد نمونه و تواتر نمونه برداری افزایش می یابد. 
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توأم با نمونه برداری و س��نجش کيفيت ميكروبی آب، اندازه گي��ری متناوب کلر آزاد باقيمانده آب 
نيز از ش��اخص های مهم در ارزیابی کيفيت آب می باش��د. بطور کلی تعداد موارد س��نجش کلرآزاد 
باقيمانده در ش��بكه های آب آشاميدنی براساس استاندارد 1053 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی 

ایران تابع جمعيت تحت پوشش شبكه بوده و از طریق جدول زیر قابل محاسبه است.

  تعد�� مو��� سنجش ����نه كلر ���� باقيماند�  جمعيت (نفر)
  2تا  1  10000تا 

  5تا  3  50000تا  10000
  10تا  6  100000تا  50000

  15تا  11  500000تا  100000
  نفر يك نمونه 100000+ به ���� هر  15  500000بيش �� 

يادآوری1:
 پای��ش روزمره کيفيت آب آش��اميدنی در نقطه مصرف، مس��تلزم اندازه گي��ری مقدار کلرآزاد 

باقيمانده، pH، کدورت و دمای آب است.

يادآوری2:
 در شبكه هایی که از منابع آب و مخازن متعدد، تأمين آب می شوند، در تعيين تعداد موارد کلرسنجی، 

جمعيت تحت پوشش هر کدام از منابع آب باید مالك محاسبه تعداد نمونه قرار می گيرد)9(.

11- رهنمودهاي کیفي آب در شرایط اضطراري
بسياري از مواد شيميایي در آب تنها پس از یک دوره حضور بلند مدت و تماس با مصرف کننده گان 
نگران کننده مي باشد. از این رو براي کاهش ریسک شيوع بيماري هاي منتقله از آب و بيماري هاي 
ناش��ي از عدم شستشوي کافي در شرایط اضطراري، حتي در صورتي که یک یا چند نوع از ترکيبات 
ش��يميایي )با توجه به نوع ترکيب، غلظت آالینده ش��يميایي و تحليل اثرات احتمالي آن(، غلظتش��ان 
باالتر از مقادیر رهنمودي بود، مي توان از این منبع آب اس��تفاده کرد. در مناطقي که احتمال اس��تفاده 
از منب��ع آب در طوالني مدت وجود دارد، باید به آالینده هاي ش��يميایي و رادیولوژیكي که احتمال 
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وجودشان در منبع آب وجود دارد بيشتر توجه کرد و در بعضي مواقع نياز به تصفيه بيشتر براي حذف 
این آالینده ها وجود دارد)3(.

در مواقع��ي ک��ه یک منبع آب آلوده به ترکيب ش��يميایي و یا رادیولوژیكي اس��ت باید از ورود آب 
ای��ن منبع به تصفيه خانه اجتناب کرد. وجود یک ماده ش��يميایي در آب که مي تواند در کوتاه مدت 
خطر آفرین باش��د بسيار به ندرت اتفاق مي افتد، در این شرایط باید در جست و جوي این بود که آیا 
رهنموده��ا اجازه مصرف این آب را مي دهند و یا باید به دنبال منبع آب دیگري بود. در بعضي مواقع 
به ویژه در صورت عدم دسترسي به منابع آب جایگزین، باید به دنبال فرآیندهاي تصفيه جهت حذف 
آالینده هاي شيميایي آب بود براي مثال بسياري از آالینده هاي آب را مي توان توسط جذب سطحي 
)با گرانول و یا پودر کربن فعال( حذف کرد و این ذرات را نيز به وسيله فرآیند هایي نظير انعقاد، لخته 

سازي و فيلتراسيون حذف نمود. 
دس��تگاه هاي قابل حمل و کيت هاي سنجش سریع آالینده هاي شيميایي این امكان را ایجاد نموده تا 
بتوان در محل نمونه برداري پارامتر هاي کليدي آب نظير کلر آزاد باقيمانده، pH و کدورت را اندازه 
گيري کرد. به عالوه در صورت نياز به نمونه برداري متعدد و وجود منابع آب مختلف، دسترسي و یا 

تجهيز یک آزمایشگاه مناسب ثابت و یا سيار ارزشمند است.
در پایش کيفيت ميكروبي آب، صفر بودن ميزان اشریش��يا کل��ي در 100 ميلي ليتر آب باید به عنوان 
هدفي براي تمامي سيس��تم هاي تأمين آب آش��اميدني حتي در ش��رایط اضطراري قرار گيرد. هرچند 
ممكن اس��ت دس��تيابي به این کيفيت به س��رعت پس از بروز بال ممكن نباشد، ولي ميزان این رهنمود 

نقش گندزدایي در دستيابي به آب سالم را شفاف تر مي سازد.
با توجه به مقاومت بيش��تر کيس��ت پروتوزوئرها و بعضي از ویروس ها نس��بت به کليفرم ها در مقابل 
عوامل گن��دزداي آب، تنها ميزان باکتري ه��اي کليفرم نمي تواند به عن��وان رهنمودي قابل اطمينان 
جهت س��المت ميكروبي آب باش��د. حذف کدورت، گندزدایي آب، پایش باقيمانده ماده گندزدا و 
حفظ مقدار باقيمانده مناسب در شبكه هاي آب به ویژه در شرایط اضطراري ضروري است تا بتوان از 

سالمت کيفي آب اطمينان یافت)3(. 

يادآوري: 
در مواردي که آب سالم از طریق بطري، بسته بندي پالستيكي و یا تانكر تأمين و در اختيار مردم قرار 
مي گيرد، ویژگي هاي کيفي آب تأمين شده باید منطبق بر استانداردهاي ملي آب آشاميدني باشد)8(.
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در مناطقي که کيفيت آب در ش��رایط اضطراري نگران کننده اس��ت و سيستم متمرکزي جهت پایش 
و کنترل کيفي آب وجود ندارد، تصفيه مناس��ب آب در خانه ها باید انجام ش��ود که شامل موارد زیر 

است:
- جوشاندن آب و سرد کردن آن پيش از مصرف

- اضافه کردن محلول هيپوکلریت س��دیم نظير سفيد کننده هاي خانگي به آب ، اختالط آب و تأمين 
زمان ماند در حدود 30 دقيقه و سپس مصرف کردن آب

- یک بطري آب شفاف با حجم کم آب را به مدت 20 ثانيه به شدت تكان داده و به مدت حداقل 6 
ساعت در معرض نور خورشيد قرار دهيد. 

- استفاده از مواد گندزدا نظير قرص هاي ضدعفوني کننده 

- استفاده از واحد هاي تصفيه آب خانگي
پارامترهاي کيفي که در ارزيابي سالمت ميکروبي آب اهميت دارند عبارتند از:

 E. Coli •

)کليفرم هاي مقاوم به حرارت مي توانند جایگزین مناسبي باشند(. 
• کلر باقيمانده

تست کردن مزه آب نمي تواند شاخص مناسبي براي ميزان کلر باقي مانده باشد و باید به روش رنگ 
سنجي با کلرسنج هاي قابل حمل ميزان کلر در محل اندازه گيري شود و ميزان کلر آزاد باقيمانده در 
شرایط اضطرار و زمان بروز اپيدمي بيماري هاي روده اي باید بين 0/5 تا 1 ميلي گرم در ليتر باشد)3(. 

يادآوري: 
در ش��رایطي که از تانكر جهت انتقال آب استفاده مي گردد، کلر باقيمانده آب قبل از تحویل به 

مصرف کننده نباید کمتر از 0/5 ميلي گرم در ليتر باشد)8(.

pH •

دانس��تن pH آب بسيار ضروري اس��ت زیرا آب هاي با pH قليایي زمان تماس و ميزان کلر باقيمانده 
بيش��تري جهت گندزدایي آب نياز دارند. بر اس��اس اس��تاندارد 1053 ایران، در صورتي که pH آب 
کمت��ر از 8 مي باش��د، حداقل مقدار مجاز کلر آزاد باقيمان��ده 0/5 ميلي گرم در ليتر و اگر pH 8 تا 9 

باشد، حداقل مجاز کلر آزاد باقيمانده 0/6 ميلي گرم در ليتر است)9(. 
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• کدورت

وج��ود ک��دورت در آب اث��ر گندزدایي را کاهش مي دهد و همچنين س��نجش مي��زان کدورت در 
تش��خيص نوع و سطح تصفيه مورد نياز موثر است. س��نجش کدورت مي تواند با استفاده از کدورت 
سنج هاي قابل حمل و در محل انجام شود)3(. حدمجاز کدورت آب در این مرحله 5 واحد نفلومتری 

)NTU( می باشد.

يادآوري: 
در مرحله تثبيت و بعد از بال، ویژگي هاي کيفي آب تأمين شده باید منطبق بر استانداردهاي ملي 

آب آشاميدني ) استاندارد 1011 و 1053( باشد)11،9(.

12- تصفیه اضطراري آب آشامیدني در محل مصرف 
بطور معمول منابع تأمين آب آشاميدني در حين شرایط اضطراري و بعد از آن تصفيه مي شوند تا آب 
مصرفي، سالم و از نظر مصرف کنندگان قابل قبول باشد. انجام عمليات تصفيه در محل مصرف نسبت 
به سيس��تم هاي مرکزي  سریعتر و ارزانتر است. اما ممكن است مدیریت آن دشوارتر باشد. در شرایط 
اضطرار فقط آبي که براي آش��اميدن و تهيه غذا اس��تفاده مي شود باید تصفيه شود. که ميزان آن بيش 
از 5 ليتر آب به ازاي هر نفر در روز اس��ت. در این بخش بعضي از رایج ترین و ساده ترین روش هاي 

تصفيه آب در شرایط اضطراري توصيف مي گردد )1(.
- پيش تصفيه: روشهاي متنوع زیادي براي تصفيه آب در محل مصرف وجود دارند. روش هایي که 
در این قس��مت توضيح داده شده اند آلودگي فيزیكي و ميكروبي آب را حذف مي کنند اما آلودگي 
شيميایي آب را حذف نمي کنند. آب از طریق فرایند گندزدایي از نظر ميكروبي براي آشاميدن سالم 
مي ش��ود. با اینحال براي دس��تيابي ب��ه گندزدایي مؤثر، کاربرد فراینده��اي پيش تصفيه جهت حذف 

کدورت و مواد معلق آب ضروري است.
- هواده�ي: فراین��د هوادهي آب را درتم��اس نزدیک با هوا قرار مي دهد و ميزان اکس��يژن آن را 

افزایش مي دهد. این فرایند:
1- باع��ث حذف مواد فراري مثل س��ولفيد هيدروژن و متان که ب��رروي طعم و بوي آب اثر گذارند، 

مي شود.
2- دي اکسيد کربن آب را حذف مي کند.

3- مواد معدني نظير آهن و منگنز را اکسيد مي کند تا در فرایند ته نشيني و فيلتراسيون حذف شوند.
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آب ميتوان��د ب��ه چندین روش هوادهي ش��ود. یک روش س��اده ب��راي تصفيه در مح��ل، تكان دادن 
س��ریع ظرف آب بمدت حدوداً 5 دقيقه و س��اکن گذاش��تن آب براي 30 دقيقه اس��ت تا ذرات معلق 

ته نشين شوند.
- ذخيره و ته نشيني:

قرار دادن آب براي یک روز در محيط تاریک و ساکن، باعث حذف بيش از 50 درصد از باکتریهاي 
مض��ر آب م��ي گردد. بعالوه، جامدات معل��ق و بعضي از پاتوژنهاي آب نيز در کف ظرف ته نش��ين 
مي ش��وند. درنتيجه ميزان خطر بروز بيماري هاکمتر مي ش��ود. نگه��داري آب بمدت دو روز ضمن 
کاهش باکتري ها، تعداد ارگانيس��م هایي که به عنوان ميزبان واس��ط بيماري هایي چون عفونت کرم 
گينه )دراکونكوليازیس( هس��تند، را نيز کاهش مي دهد. در ش��كل 7 نحوه کاربرد روش ذخيره و ته 

نشينی آب با استفاده 3 ظرف بصورت ساده نمایش داده شده است.

شكل5.2: سيستم 3ظرفي براي ذخيره آب:

. �لز�ما�� �ستو��لعمل � �هنمو�ها� تخصصي مركز سالمت محيط � كا�42

  ر� ��:ي�خ �بر� يرفظ3ستم ي: س5.2شكل

  

  

  

  

  

  ر�ظ 3�� با كا�بر�  �ر� سا�يحذ� مو�� معلق � �خ :7شكل 

  و�:يلتر�سيف-

��  ي�ل�و�گ  معل�ق �  ���� �يكيزيبه ��� ف يكند� صاف يعبو� م يك صافيكه �� ��  ي�مان 

  كند. ي�� حذ� م

�� جام�د�� � گ�ل    يز بعض� ي� تم يك تكه پا�چ�ه نخ�  ي �ختن �� ��ي� :�پا�چه � �ها يصاف -

 يع �ست� ممكن �س�ت �� ص�اف  ينه شايكر� گ �ما�يكه ب ييكند. �� جاها يمعلق �� حذ� م ��ال

� �� كا�بر�  ز �صابو� شسته شونديد با �� تميمخصو� �ستفا�� شو�. پا�چه ها با �پا�چه � �ها

  .ديز كنيلتر كر�� �� پرهيف جهت فيكث �پا�چه ها

  

  
  

ر� شد� � ي��� �خ ن �� حد�قل بمد� ��يد. �يد� �ستفا�� كني�شام �بر� 3ر� ظشه �� �� ���� يهم

ق يرطل �سو� �� يشو� � ممكن �ست با تشكير� متنا�با� شسته مظن يافته �ست. �يت �� بهبو� يفيك

  د:يد باي� يد به خانه ميز� شو�.هر ��� كه �� جديليجوشاند� ��� �ستر

)aد.يي�� بشو2ر�ظد. يزيبر 3ر�ظ�� ����  2ر�ظ�� ����  ي). به ���م  

)bد.يي�� بشو1ر� ظد. يزيبر 2ر�ظ�� ����  1�رظ�� ����  ي). به ���م  

)c��� د. يزيبر 1ر�ظ����  � به ديك پا�چه �� �� صا� كنيشد� ��منبع �� با  �). �� جمع

�� معلق شد� مجد� ����  گرير� �ظبه  يرفظفو� كر�� �� �� يس �ر بر�يا� پذطك لوله �نعي�ستفا�� �� 

.�� �� جلوگير� مي كند

شكل 7: حذف مواد معلق و ذخيره سازي آب با کاربرد 3 ظرف
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-فيلتراسيون:
 زمان��ي که آب از یک صافي عبور مي کن��د، صافي به روش فيزیكي، ذرات معلق و آلودگي آب را 

حذف مي کند.
- صافي هاي پارچه اي: ریختن آب روي یک تكه پارچه نخي تميز بعضي از جامدات و گل والي معلق 
را حذف مي کند. در جاهایي که بيماري کرم گينه ش��ایع است، ممكن است از صافي هاي پارچه اي 
مخصوص استفاده شود. پارچه ها باید با آب تميز وصابون شسته شوند و از کاربرد پارچه هاي کثيف 

جهت فيلتر کردن آب پرهيز کنيد.
-صافي هاي شني: در این روش صافي هاي خانگي با استفاده از ظروف پالستيكي، فلزي و رسي تهيه 
ش��ده و ظروف از الیه هایي ازش��ن وماسه پر مي ش��ود و از لوله براي حرکت صعودي یا نزولي آب 

ازصافي استفاده مي شود. 
-صافي هاي سراميكي: در این روش آب به آرامي از یک صافي سراميكي عبور کرده و ذرات معلق 
بصورت مكانيكي از آب حذف مي شوند. صافي هاي سراميكي مي توانند براي حالت هاي خاص نيز 
س��اخته ش��وند. با توجه به قابليت نگهداري این صافي ها براي طوالني مدت، این صافي ها را مي توان 

به عنوان بخشي از تدارکات شرایط اضطراري تهيه و ذخيره نمود.
-گندزدایي: 

گندزدایي همه باکتری هاي مضر در آب را نابود مي کند و آب را براي آش��اميدن س��الم مي سازد. با 
توجه به اهميت گندزدایي و سالمت ميكروبي آب، این مبحث بطور مجزا مطرح شده است.

- ذخيره آب تصفيه شده:
آب بای��د درون ظروف تمي��ز و درب دار و در محلي تاریک و خنک نگهداري ش��ود.ظروف دهانه 
گشاد مانند س��طل درب دار مناس��ب، بهترین ظروف براي نگهداري آب هستند زیرا تميزکردن آنها 
راحت اس��ت. وقتي که آب از ظرف ذخيره برداش��ت ميش��ود ممكن اس��ت آلوده ش��ود. دست ها و 
ظروف ميتوانند با آب تماس داش��ته باشند  بنابرین تشویق مصرف کنندگان به اینكه قبل از حمل آب 
آشاميدني،دستهایش��ان را با آب و صابون بش��ویند و ظرف نگهداري را به یک شير مجهز کنند تا آب 

مستقيماً درون کاسه یا فنجان ریخته شود، مهم است)1(.

13- گندزدایي آب و عوامل مؤثر بر آن
آلودگي آب و عدم وجود بهس��ازي محيط علت بس��ياري از بيماري هاي مرتبط با آب در کشورهاي 
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در حال توس��عه اس��ت. گندزدایي آب با بيماري هاي منتقله از آب نس��بت معكوس دارد بطوري که 
آب هاي خام گندزدایي نش��ده مي تواند عامل بروز اپيدمي بيماري وبا یا س��ایر بيماري هاي اس��هالي 
باش��د. هزینه هاي درمان بيماري ها و مرگ ناش��ي از آن در مقایسه با اقدامات پيشگيرانه نظير بهسازي 
محيط، تأمين آب س��الم و رعایت بهداش��ت فردي بسيار باالتر است. لذا رعایت اقدامات بهداشتي در 

شرایط اضطراري حائز اهميت است)2، 12(.
گندزدایي توس��ط عوامل فيزیكي، ش��يميایي و پرتوها قابل انجام اس��ت. با این ح��ال یک گندزداي 
ای��ده آل براي اینكه بطور مؤثر عمل کند، بایس��تي داراي ویژگيهاي متعددي نظير س��هولت و ایمني 
در حم��ل و نقل و کاربرد، ارزان بودن، در دس��ترس بودن و به جاي گذاش��تن باقيمانده پایدار و قابل 

اندازه گيري، باشد.
توانایي حيات عوامل بيماریزا در آب و اثربخشي فرایند گندزدایي به فاکتورهاي مختلفي نظير  تعداد 
و ن��وع عامل بيماری��زا، درجه حرارت، ميزان مواد مغذي موج��ود در آب، pH، غلظت ماده گندزدا، 
زم��ان تماس، ماهيت عامل گندزدا و مواد آلي آب وابس��ته اس��ت. برخي عوام��ل بيماریزا مي توانند 
س��ال ها در آب زنده بمانند و عده اي تنها چند روز در آب زنده مي مانند. لذا باید توجه داش��ت که 
آب همواره مي تواند بس��تري براي رش��د، تكثير و انتقال عوامل بيماریزا باشد و گندزدایي آب امري 

ضروري است)13،12(.

13-1  روش هاي ساده گندزدايي آب در شرايط اضطراري
بالی��ا غالب��اً به منابع آب صدمه م��ي زنند و منجر به آلودگي منابع آب مي ش��وند. بعضي اوقات مردم 
مجبورند در مكانهاي جدید سكونت یابند و از آب منابع جدیدکه بطور طبيعي در برابر آلودگي ایمن 
سازي نشده اند، بنوشند. به عالوه بالیا غالباً به سالمت فيزیكي و رواني مردم آسيب مي رسانند و آنها 
را نسبت به عفونت و بيماري مستعدتر مي سازند. بنابراین همه مردم آسيب دیده باید به آب آشاميدني 

سالم و کافي دسترسي داشته باشند)1(.
تأمين آب آشاميدني سالم یكي از نيازهاي اساسي در شرایط اضطراري بوده و پرسنل بهداشتي حاضر 
در منطقه حادثه دیده، باید مطمئن باش��ند که خانواده ها از چگونگي گندزدایي آب در شرایط بحران 
و نحوه اطمينان یافتن از س��الم بودن آب آگاهي دارند. یک فرد با داش��تن حداقل یک ليتر آب براي 
آش��اميدن و 2 ليتر براي تهيه غذا و مصارف شستش��وي ضروري در روز مي تواند زنده بماند. اما طبق 
برآورد س��ازمان جهاني بهداشت، تأمين حداقل 7 ليتر آب در روز براي هر نفر در مدت زمان کوتاه و 
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بعد از آن حداقل 15 ليتر در روز براي یک نفر ضروري است)13(. 
بطور کلي یک برنامه اجرایي گندزدایي آب در ش��رایط اضطراري، بخش��ي از برنامه ملي آمادگي و 
پاسخ به حوادث غيرمترقبه بوده و باید به نحو مطلوبي در آن لحاظ گردد. برنامه هاي مرتبط با شرایط 
اضطرار باید براي همه سطوح طراحي شده و اطمينان کامل از هماهنگي و همكاري هاي کافي و سریع 

بين بخشي وجود داشته باشد.
در شرایط اضطراري در صورت عدم امكان بهره گيري از سيستم گندزدایي مرکزي، افراد جامعه باید 
قادر باش��ند تا با استفاده از روش هاي ساده آب آشاميدني مورد نياز خود را گندزدایي نمایند. در این 
ش��رایط چنانچه قرص کلر یا س��ایر ترکيبات کلر در اختيار مقامات مسئول محلي باشد، استفاده از این 
ترکيب��ات به عنوان اولين روش انتخابي جهت گندزدایي آب در زمان بحران خواهد بود. جوش��اندن 

آب نيز دومين راهكار پيشنهادي براي گندزدایي آب است)13(. 

يادآوري 1:
 برنامه ش��رایط اضطرار باید تأمين کننده ذخيره آب آش��اميدني براي 24 ساعت باشد به گونه اي 
که نياز به مراجعه به س��ایر منابع آب خارج از منزل نباش��د. اولویت بعدي در رابطه با آب، تأمين 

آب براي مصارف بهداشتي است.

يادآوري 2: 
مس��ائل مرتبط با وضع موجود در منطقه حادثه دیده به نحو مناسب و از طریق رسانه ها در اختيار 
م��ردم ق��رار گيرد و اعتماد م��ردم جلب گردد تا از بروز وحش��ت و نگران��ي در مردم و کاهش 

اثربخشي برنامه مقابله با شرایط اضطرار جلوگيري شود.

يادآوري 3: 
اقدامات الزم جهت توزیع بروش��ورهاي آموزش��ي و مواد الزم جهت گندزدایي آب به سرعت 

انجام شود)13(.  

13-1-1  استفاده از ترکيبات کلر:
ترکيب��ات کل��ر نظير هيپوکلریت کلس��يم )Ca(OCl)2( بصورت پودر خش��ک و س��فيد رنگ بوده و 
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بيشترین کاربرد را در شرایط اضطراري دارد. این ترکيب بصورت گرانول، پودر و یا قرص معموالً در 
 ،)NaOCl( دس��ترس بوده و داراي درجه خلوص 65 درصد مي باش��ند. هيپوکلریت سدیم، آب ژاول
یكي دیگر از ترکيبات کلر بوده که بصورت محلول با غلظت هاي 5 و 15 درصد در دسترس است. 

آب گندزدایي ش��ده ب��ا کلر تنها پس از 30 دقيقه زمان تماس و اطمين��ان از وجود کلر آزاد باقيمانده 
مناس��ب، قابل مصرف مي باش��د. جهت س��نجش کلر آزاد باقيمانده آب، کلرس��نجي را مي توان با 
کيت هاي DPD انجام داد. در این روش مش��اهده رنگ صورتي بيانگر وجود کلر باقيمانده در نمونه 
مورد نظر است. در صورتي که ميزان کلر آزاد باقيمانده آب پس از 30 دقيقه زمان تماس، 3ميلي گرم 
در ليتر باش��د، حذف باکتري ها و ویروس ها در حد 100درصد مي باش��د. شكل 8  طرح شماتيک 3 

نوع هيپوکلریناتور جهت گندزدایي جریان آب با حجم کم را نشان مي دهد.

يادآوري 1: 
جابه جایي ترکيبات کلر باید با مراقبت کامل انجام شود. این مواد سمي و خطرناك بوده لذا باید 

در محل خنک، تاریک، خشک و دور از دسترس بچه ها نگهداري شوند.

يادآوري 2: 
در مصرف کليه مواد ش��يميایي به ویژه ترکيبات کلر رعایت نكات ایمني ضروري اس��ت. براي 
ایمني بيش��تر و حفاظت دست ها، بدن و چشم ها از دستكش و پيش بند مناسب و عينک محافظ 

استفاده نمایيد.

يادآوري 3: 
در صورتيكه از مواد سفيدکننده خانگي جهت گندزدایي استفاده مي شود، به دليل احتمال سمي 

بودن مواد معطر، باید از عدم وجود مواد معطر در آن اطمينان حاصل شود. 

يادآوري 4: 
دستورالعمل ارائه شده بر روي برچسب ترکيبات گندزدا را بخوانيد و به نكاتي نظير ميزان غلظت 

مورد نياز جهت مصرف، خطرات، هشدارها، تاریخ انقضاء و سایر موارد توجه نمایيد.
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يادآوري 5: 
در صورت تماس ماده شيميایي با چشم و پوست بالفاصله محل مورد نظر را به مدت 15 دقيقه با 

آب شستشو دهيد و سپس به پزشک مراجعه نمایيد)13(.

يادآوري 6:
در ش��رایطي که آب داراي کدورت و یا رنگ مي باش��د، مقدار کلر افزوده ش��ده به آب باید 2 

برابر شرایط معمول باشد)8(.

يادآوري 7: 
ک��دورت و pH آب اثر مهمي روي کارایي کلر بعنوان یک گن��دزدا دارند. کدورت آب باید 

کمتر از5NTU و ميزان pH بين7/2-6/8 باشد. 
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شكل 8: طرح شماتيک 3 نوع هيپوکلریناتور جهت گندزدایي آب با حجم کم)8(
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اندازه گيري کلر باقيمانده
 DPD س��ریعترین و س��اده ترین روش اندازه گيري کلر باقيمانده، استفاده از کيت هاي رنگ سنجي
)دي اتيل پارافنيلين دي آمين( است. در این روش یک قرصDPD  شماره 1 به نمونه آب اضافه کنيد. 
در صورت وجود کلر آزاد باقيمانده رنگ آب قرمزمي ش��ود. ش��دت رنگ در مقایس��ه با رنگ هاي 
استاندارد موجود در روي کيت، غلظت کلر آزاد باقيمانده را نشان مي دهد. هرچه شدت رنگ بيشتر 

باشد، غلظت کلر موجود در آب بيشتر است. 
بطور معمول کلرسنجي در موارد زیر رایج است: 

- بعد از نقطه افزودن کلر، جهت سنجش عملكرد فرایند کلرزني
- نزدیكترین محل مصرف نسبت به نقطه کلرزني

- دورترین نقاط ش��بكه جایي که احتمال پایي��ن بودن مقدار کلرباقيمانده وج��ود دارد. درصورتيكه 
مقدار کلر باقيمانده کمتر از مقادیر مجاز مي باشد، افزودن مقادیر بيشترکلر در محلي در اواسط شبكه 

ضروري است.
مي��زان کلر باقيمانده در طول روز و ش��ب تغيير مي کند. در صورتي که ش��بكه لوله کش��ي هميش��ه 
تحت فش��ار باش��د، ميزان کلرباقيمانده آب در طول روز نس��بت به شب بيش��تر مي باشد. زیرا درطول 
ش��ب)زمانيكه ميزان تقاضا کمتر اس��ت( زمان ماند آب در سيستم آبرساني بيشتر مي باشد. بنابراین در 
ش��ب امكان افت غلظت کلر باقيمانده و مشاهده آلودگي افزایش مي یابد لذا توصيه مي شود تا ميزان 

کلرباقيمانده بطور منظم بررسي شود. 

يادآوري 1: 
 اگرچ��ه کلر همه ميكروارگانيس��م ها را ناب��ود نمي کند، اما هنوز مؤثرتری��ن گندزداي آب در 

شرایط اضطراري است. 

يادآوري 2: 
بيشتر روشهاي گندزدایي بطور موثري ميكروارگانيسم ها را نابود مي کنند اما هيچگونه حفاظتي 
در براب��ر آلودگي مجدد درطول سيس��تم تأمي��ن آب فراهم نمي کنند. کلر با به جاي گذاش��تن 

باقيمانده قابل اندازه گيري، از آلودگي ميكروبي ثانویه آب جلوگيري مي کند.
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يادآوري 3: 
مقادیر زیاد کلر باقيمانده، طعم و بوي نامطلوبي به آب مي دهد که مانع از مصرف آن مي ش��ود. 

بنابراین کلرسنجي مرتب و کنترل کلر آزاد باقيمانده در حدود مجاز حائز اهميت است. 

يادآوري 4: 
هرگ��ز کلر جامد را بطور مس��تقيم به آب اضافه نكنيد زیرا ممكن اس��ت ب��ه نحو مطلوب حل و 
مخلوط نش��ود. هميش��ه مقداري کلر را در ظرف جداگانه درون کمي آب حل کنيد و بعد مایع 

باالیي را به کل آب اضافه نمایيد)1(.

دستورالعمل تهيه محلول کلر مادر )%1(
- درصورتي که از آهک کلرینه )پودر س��فيدکننده، کلرید آهک(، با ميزان خلوص 30 تا 35 درصد 
استفاده مي کنيد. 35 گرم ماده مورد نظر را در یک ليتر آب حل کنيد. پس از ته نشيني ناخالصي هاي 

موجود در ماده اوليه، مایع حاصله داراي 1% کلر است.
- درصورتي که از پرکلرین )هيپوکلریت کلس��يم(، با ميزان خلوص 65 درصد اس��تفاده مي کنيد. 15 
گ��رم از پودر خش��ک ماده مورد نظ��ر را در یک ليتر آب حل کنيد. پس از ته نش��يني ناخالصي هاي 

موجود در ماده اوليه، مایع حاصله داراي 1% کلر است.
- درصورت��ي ک��ه از آب ژاول )هيپوکلریت س��دیم(، با مي��زان خلوص 5، 10 و 15 درصد اس��تفاده 
مي کنيد. به ترتيب 200، 100 و 67 ميلي ليتر ماده مورد نظر را برداش��ته و به حجم یک ليتر برس��انيد،  

مایع حاصله داراي 1% کلر است.
- درصورتي که از محلول سفيدکننده خانگي )وایتكس(، با ميزان خلوص 5 درصد استفاده مي کنيد. 
به200 ميلي ليتر از ماده مورد نظر، آب اضافه کنيد تا حجم مایع به یک ليتر برسد، مایع حاصله داراي 

1% کلر است)13(.
در صورتي که 3 تا 7 قطره از محلول کلر 1% را به 1 ليتر آب اضافه کنيد، پس از 30 دقيقه آب مورد 
نظر براي ش��رب مناسب مي باش��د. الزم به ذکر است که براي آبهاي روشن و زالل مقدار محلول کلر 
3 قطره و براي آبهاي تيره، ميزان محلول کلر مورد نياز 7 قطره مي باشد. در صورتي که آب کدورت 

دارد و همراه آن مقداري مواد معلق است قبل از کلر زني باید آب را صاف کرد.
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يادآوري 1: 
محلول کلر مادر )1% ( باید در جاي خنک، ظرف دربسته و دور از نور خورشيد نگهداري شود. 

يادآوري 2: 
محلول کلر به تدریج با گذش��ت زمان کلر مؤثر خود را از دس��ت مي دهد و باید از تاریخ تهيه در 

کمتر از یكماه مصرف شود. 

دستور العمل کاربرد قرص کلر
قرص کلر ش��كل دیگري از هيپوکلریت کلس��يم بوده که با ميزان غلظت کلر متفاوت عرضه مي شود 
و در ش��رایط اضطراري کاربرد دارد. برچسب روي بس��ته بندي این قرص ها، غلظت کلر موجود در 
قرص ها، موارد کاربرد و دستور العمل مصرف را مشخص مي نماید با این حال در هنگام مصرف باید 
به تاریخ اعتبار قرص ها جهت مصرف توجه گردد. در ش��رایط اضطرار این قرص ها از طریق پرس��نل 

بهداشتي جهت گندزدایي آب در اختيار مردم قرار مي گيرد)شكل 9(. 
 روش اجرا:

1- در صورت وجود مواد معلق و یا کدورت درآب خام، آب را فيلتر کنيد.
2- دستور العمل مصرف و تاریخ اعتبار قرص ها را مطالعه کنيد.

3- بر اس��اس دس��تور العمل مصرف، یک عدد قرص کلر را به مقدار آب تعيين ش��ده، بيفزایيد. در 
صورت��ي ک��ه مقدار آب مورد نياز جهت گندزدایي کمتر از مقدار توصيه ش��ده براي یک قرص کلر 
مي باشد، متناسب با حجم آب، قرص را به قطعه هاي کوچک تقسيم کرده و براي گندزدایي استفاده 

نمایيد. 
4- در صورتي که پس از صاف کردن نمونه آب، آب مورد نظر همچنان حاوي کدورت مي باش��د، 

ميزان مصرف قرص کلر متناسب با حجم آب را دوبرابر نمایيد.
5- آب را به خوبي به هم بزنيد تا قرص حل شده و 5 دقيقه صبر کنيد.

6- مجدداً آب را کاماًل مخلوط کرده و 10 دقيقه صبر کنيد. سپس کلر باقيمانده را اندازه گيري کرده 
و یا در صورت عدم امكان سنجش کلر، با استشمام نمونه از وجود بوي کلر در نمونه اطمينان نمایيد.

7- در صورتي که پس از 10 دقيقه از زمان حل شدن قرص، کلر باقيمانده کمتر از 5 ميلي گرم در ليتر 
باشد و یا بوي کلر استشمام نشود، مراحل 3 تا 6 را مجدداً تكرار نمایيد.
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8- اگ��ر ميزان کلر باقيمانده پس از زمان 10 دقيقه، حداقل 5 ميلي گرم در ليتر باش��د و یا بوي کلر از 
نمونه آب استشمام شود، 20 دقيقه دیگر صبر نموده و سپس آب را مصرف نمایيد)13(.

شكل 9: طرح شماتيک کاربرد قرص کلر در گندزدایي آب
  

13-1-2  جوشاندن: 
در صورت دسترس��ي به منابع انرژي، کارایي این روش مناس��ب بوده و مي تواند کليه عوامل بيماریزا 
را از بي��ن برد. با توجه به توانایي حرارت در ناب��ود نمودن عوامل بيماریزا، از این روش مي توان براي 
گندزدای��ي آب هاي کدر در مقياس کم نيز اس��تفاده نمود. در این روش، طعم آب تغيير مي کند که 
ميتوان با عمل هوادهي، طعم آب را بهبود داد. بدین منظور مي توان بعد از سرد شدن آب، آن را درون 

یک ظرف ریخته و به شدت تكان داد.

يادآوري: 
در کارب��رد روش جوش��اندن جه��ت گندزدایي باید به ن��كات ایمني مرتبط با آتش س��وزي و 

پيشگيري از سوختگي با آب جوش دقت گردد.



43صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

روش اجرا:
- آب خام را با امكانات در دسترس فيلتر کنيد.

- حجم مناسبي از آب را در ظروف در دسترس ریخته و بر روي شعله قرار دهيد.
- آب را به مدت حداقل 3 دقيقه بجوش��انيد.)با توجه به ارتفاع منطقه از س��طح دریا زمان جوش��اندن 

متفاوت مي باشد(.
- صبر کنيد تا آب سرد شود، سپس آن را به ظروف درب دار و تميز انتقال دهيد.

يادآوري 1: 
هوادهي آب جوشانده شده و یا افزودن مقدار جزئي نمک، طعم آن آب را بهبود مي دهد.

يادآوري 2: 
در رابطه با آب مصرفي جهت طبخ غذا، از آب فيلتر شده استفاده نموده و مطمئن شوید که آب 

به نحو مطلوبي جوشانده شود)13(.

يادآوري 3:
 درصورتي که استریل کردن آب مد نظر مي باشد، آب را باید به مدت 15 دقيقه از طریق ظروف 

تحت فشار ) دیگ هاي مخصوص طبخ غذا( حرارت داد.

يادآوري 4: 
در ای��ن روش ب��ه دليل عدم وجود عامل گندزدا در آب، باید اقدامات الزم جهت پيش��گيري از 

آلودگي مجدد آب جوشانده شده به عمل آید)8(.

13-1-3  کاربرد آب ليمو در گندزدايي آب
آب ليم��و یكي دیگ��ر از مواد گندزدا بوده و مي ت��وان از آن براي گندزدایي آب هاي س��طحي نيز 
اس��تفاده نمود. باکتري ویبریو کلرا عامل بيماري وب��ا در pH پایين تر از 4/5 از بين مي رود. آب ليمو 
داري 5 تا 8 درصد اسيد سيتریک است. لذا افزودن 5 ميلي ليتر آب ليمو به یک ليتر آب و زمان تماس 

30 دقيقه براي نابودسازي ویبریو کلرا کافي است. 
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روش اجرا:
- آب ليمو را تهيه و در ظرف تميز و در بسته نگهداري نمایيد.

- آب مورد نظر را فيلتر نمایيد.
-  5 ميلي ليتر آب ليمو را به یک ليتر آب صاف شده اضافه کنيد.

- براي آب هاي خيلي سرد، داراي کدورت و یا شور و سخت، دوبرابر مقدار فوق آب ليمو به هرليتر 
آب اضافه کنيد.

-  سپس آب را به خوبي تكان دهيد.
- درب ظرف حاوي نمونه آب را بسته، 30 دقيقه صبر نمایيد و سپس آب را مصرف نمایيد)13(.

13-1-4  گندزدايي آب با نورخورشيد
در صورتي که منطقه حادثه دیده، از نظر تعداد س��اعات آفتابي مناسب باشد، مي توان از نورخورشيد 
نيز براي گندزدایي آب استفاده کرد. بطورکلي پرتوهاي نور خورشيد با طول موج 320 تا 400 نانومتر 

در گندزدایي آب نقش دارند.
در گندزدایي آب با نورخورشيد، نمونه آب باید براي مدت 6 ساعت در معرض نور مستقيم خورشيد 
با ش��دت بيش از 500 وات بر متر مربع قرار گيرد. گندزدایي با نور خورش��يد روشي ارزان قيمت بوده 
ول��ي قابل اطمينان نمي باش��د، ل��ذا به عنوان آخرین راه��كار در گندزدایي بوده و به جز در ش��رایط 

اضطراري و عدم دسترسي به روش هاي گندزدایي مناسب تر توصيه نمي گردد.

روش اجرا:
- مقداري از آب در دسترس را فيلتر کنيد.

- سپس آب را در کيسه پالستيكي تميز و روشن و یا بطري هاي پالستيكي و یا شيشه اي روشن یا آبي 
رنگ بریزید و درب ظرف یا نایلون را محكم ببندید.

- یک محل مناسب و آفتابگير که از ساعت 10 صبح تا 4 عصر نور خورشيد به آن مي تابد را انتخاب 
و ظروف مورد نظر را بصورت افقي و مطابق شكل)10( در معرض نور خورشيد قرار دهيد.

- صبح روز بعد ظروف را بردارید. آب مورد نظر قابل مصرف است.
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يادآوري 1:
 این روش قادر به از بين بردن کيست تک یاختگان نبوده و در شرایط باراني و ابري مؤثر نيست. 

لذا در این شرایط باید از سایر روش هاي گندزدایي استفاده گردد.

يادآوري 2: 
توجه نمایيد که بطري ها در س��اعاتي که ش��دت تابش خورشيد بيشترین ميزان مي باشد )ساعت 

10 صبح تا 4 عصر( در معرض آفتاب قرار گيرند.

يادآوري 3: 
در روزهایي که بيش50 درصد آسمان با ابر پوشيده شده، ميزان عبور نور خورشيد کاهش یافته، 

بنابراین بهتر است بطري ها به مدت 2 روز در معرض نور خورشيد قرار گيرند)13(.

)SODIS( شكل10: گندزدایي آب با نورخورشيد
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- معيار انتخاب روش گندزدايی
عوام��ل مؤثر در انتخاب روش گندزدایی تنها به موضوع هزینه محدود نمی ش��ود، بلكه کيفيت آب، 
نوع منبع آب و عوامل آالینده، اهداف مصرف آب، ماهيت ش��رایط اضطراری، آب و هوای منطقه و 
دسترس��ی به مواد ش��يميایی و تجهيزات گندزدایی در انتخاب روش گندزدایی نقش دارد. با توجه به 
تعدد این عوامل، مس��ئوليت انتخاب روش مناسب گندزدایی با کارشناسان بهداشتی می باشد. در واقع 
این افراد با انجام مطالعات الزم، بهترین و مناس��ب ترین روش کاربردی در شرایط اضطراری را تعيين 
و به افراد جامعه اعالم می نمایند. با اینحال کلر و ترکيبات آن، قرص کلر، جوشاندن، آبليمو و استفاده 

از نور خورشيد به ترتيب دارای اولویت یک تا پنج می باشند)13(.

14- تمیز کردن و گندزدایي آب چاه ها، حوضچه هاي آب و مخازن
14-1  تميزکردن و گندزدايي چاه هاي کم عمق

س��يالب، زلزله، آش��وب هاي داخلي وس��ایر بالهاي طبيعي وساخت بش��ر موجب آسيب به چاه هاي 
دستي مي شوند. در  این بخش هدف ارائه اقدامات الزم براي بازسازي و تعمير چاه هاي دستي جهت 
بازگشت به شرایط اوليه مي باشد. اقدامات تعمير و بازسازي که براي شرایط اضطراري پيشنهاد شدند، 

موقت هستند و  باید از اقدامات بازسازي دائمي پيروي کنند)1(.

14-1-1  مراحل تميزکردن و گندزدايي:
شكل11 یک روش 4 مرحله اي را براي تميزکردن وگندزدایي چاهها پس از بالیاي طبيعي یا ساخت 
بش��ر نش��ان ميدهد. این یک روش اضطراري طراحي شده براي بازس��ازي چاهها است تا چاهها آبي 

باکيفيت مشابه آب تامين شده قبل از بال را توليد کنند.

مرحله1: تهيه ليست چاههاي موجود
بال ممكن اس��ت تعداد زی��ادي از چاههاي منطقه را آلوده یا تخریب کرده باش��د. در مرحله اول باید 
چاههایي که به تعمير نياز دارند را انتخاب نمایيد. منظور چاههایي اس��ت که بيش��تر استفاده ميشوند و 

تعميرشان آسانتر است. اقدامات زیر باید به شما کمک کند تا یک انتخاب درست داشته باشيد.
- ب��ا اف��راد مطلع در منطق��ه، مالقات کنيد و از آنها س��وال کنيدکه هرکدام از چاه ها نيازچه بخش��ي 

ازجامعه را تأمين مي کنند.



47صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

- رای��ج تری��ن چاههاي مورد اس��تفاده که حجم کافي از آب را فراهم مي کنن��د را  بعنوان منابع آب 
آشاميدني اصلي انتخاب نمایيد.

- بررسي کنيدکه منابع آشكار آلودگي نظير چاه جاذب توالت ها، برکه ها وآب سطحي  در مجاورت 
چاه آب وجود نداشته باشد. همچنين محل نگهداري دام را به عنوان منابع بالقوه آلودگي برروي نقشه 

منطقه مشخص کنيد.
- نوع و وسعت آسيب به دیواره و قسمت باالي چاه را مشخص کنيد. 

- عمق اصلي چاه را از مردم س��وال کنيد. از این عمق براي تخمين ميزان لجن ومواد باقيمانده در چاه 
استفاده کنيد.

- اگر پمپي وجود دارد کارایي آن را آزمایش کنيد . اگر پمپ کار نمي کند س��طح تعميرات الزم را 
تعيين کنيد.

- منابع الزم براي تعمير را تخمين بزنيد. )نيروي انساني، تجهيزات، زمان و مواد(
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شكل 11: مراحل تميز کردن و گندزدایي چاه
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مرحله2: بازسازي و تميزکردن چاهها
ميزان بازسازي و تميزنمودن الزم بستگي به ميزان آسيب ایجاد شده توسط بالیا داشته و بطور معمول 

شامل مراحل زیر مي باشد:
1- برداشت آب از چاه را متوقف کنيد.

2- توس��ط س��طل یا پمپ آب آلوده و بقایاي مواد را از چاه خارج کنيد. هنگامي که از پمپ جهت 
تخليه آب از چاه هاي آلوده به فاضالب استفاده مي شود، مراقبت هاي بهداشتي ویژه باید به عمل آید. 

 3- براي کاهش آلودگي زیرسطحي دیوارچاهها را تعمير کنيد. 
4- بااستفاده از یک برس و آب کلرزني شده دیواره چاه را تميزکنيد.

5- با استفاده از یک الیه خاك رس )غير قابل نفوذ( در باالي چاه، بخش باالیي چاه را آب بند نموده 
و بر روي آن از یک الیه بتن استفاده نمایيد)شكل12(.

6- جهت جلوگيري از ورود آب سطحي، حشرات و جوندگان به چاه، یک زهكش مناسب و دیوار 
در اطراف چاه بسازید و پوشش مناسبي را براي چاه فراهم کنيد.

  

  

شكل 12:  نحوه آب بند کردن بخش فوقاني چاه
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يادآوري:
 در صورت اس��تفاده از محلول کلر جهت تميز کردن آس��تر و دیواره چاه، به تدریج گاز کلر از 
محلول آزاد مي ش��ود، لذا جهت تميز کردن آستر چاه از باالي چاه اقدام و از یک برس با دسته 
بلند اس��تفاده نمایيد. درصورتي که الزم است وارد چاه ش��وید، از لباس کاماًل محافظ و کپسول 

اکسيژن استفاده نمایيد و جریان هواي قوي را درون چاه ایجاد کنيد تا گاز کلر خارج شود.

 pH کنترل کدورت و
بعد از تميز و تعمير کردن چاه، اجازه بدهيد تا س��طح آب چاه به س��طح عادي برگردد. س��پس ميزان 
pH و کدورت آب را براي دس��تيابي به ش��رایط کلرزني مؤثر اندازه گيري نمایيد. هرگز آب کدر را 

کلرزني نكنيد زیرا ذرات معلق از ميكرواورگانيس��م ها در برابر کلر محافظت مي کنند. اگر کدورت 
آب چاه  بعد از مرحله بازس��ازي و تميزنمودن، بيش از20NTU باش��د، دوباره تمام آب چاه را تخليه 

نمایيد و آستر چاه را با محلول داراي غلظت باالي کلر شستشو دهيد.
اجازه بدهيد تا چاه پر از آب ش��ود ودوباره ميزان کدورت را اندازه بگيرید.اگر هنوز آب کدر است، 
مي تواند به دليل ورود آب هاي سطحي و عدم انجام فيلتراسيون طبيعي در الیه هاي زیر سطحي باشد. 
در این شرایط کيفيت آب احتماالً در حد کيفيت قبل از بروز بال مي باشد، لذا در صورت اطمينان از 

سالمت ميكروبي آب، افراد جامعه مي توانند از این آب استفاده نمایند.

نحوه اندازه گيري ميزان کدورت آب
کدورت یا تيرگي  توسط ذرات کلوئيدي  ایجاد مي شود. اندازه گيري کدورت، یكي از آزمایش 
ه��اي کليدي در تعيين کيفيت آب اس��ت. در ص��ورت وجود امكانات آزمایش��گاهي مي توان با 
کدورت س��نج هاي قابل حمل، ميزان کدورت را اندازه گيري کرد که بر حس��ب  واحد کدورت 
نفلومتري )NTU ( گزارش مي شود. در صورت عدم دسترسي به این امكانات، بااستفاده از موارد 

زیر مي توانيد ميزان کدورت را برحسب  NTU برآورد نمود.
ابزار:

- یک ظرف تميز با سطح داخلي تيره رنگ با حداقل عمق50 سانتي متر
- یک سطل
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- یک سكه مسي یا برنجي سنگين با قطر تقریبي2/5 سانتيمتر
- یک ميله بلند اندازه گيري یا نوار باریک فوالدي اندازه گيري

روش:
- سكه را در کف ظرف قرار دهيد.

- ب��ه آرام��ي آب چاه را به ظ��رف اضافه کنيد. در فواص��ل زماني منظم، صبرکنيد تا س��طح آب 
س��اکن شود و ببينيد سكه مشخص است یا خير. زماني که دیگر سكه دیده نمي شود، عمق آب را 

اندازه گيري کنيد.
- اگر عمق آب کمتراز32سانتيمتر است، کدورت احتماالً بيشتر از20NTU است.

- اگر عمق آب بين32تا50 سانتيمتر است، کدورت احتماالً بين10 تا NTU 20 است.
- اگر عمق آب بيشتر از 50 سانتيمتر است، کدورت احتماالً کمتر ازNTU 10 است.

مرحله3: گندزدايي چاه
در ش��رایطي که افراد حادثه دیده بصورت پراکنده اس��كان داش��ته و از آب چ��اه هاي اختصاصي و 
پراکن��ده در منطق��ه به عنوان منبع آب اس��تفاده مي نمایند، م��ي توان با اس��تفاده از روش زیر آب را 

گندزدایي کرد.
روش اجرا:

- براي گندزدایي آب چاه ها و مخازن کوچک، غلظت کلر 50 تا 100ميلي گرم در ليتر نياز است.
- با استفاده از ترکيبات کلر، محلول کلر 5 تا 10 درصد تهيه کنيد.

- حجم آب موجود در چاه یا مخزن را محاسبه نموده و سپس یک ليتر از محلول کلر 5 تا 10 درصد 
را به هرمترمكعب آب چاه یا مخزن اضافه نمایيد.

- در صورتي که چاه یا مخزن آب به شبكه توزیع وصل مي باشد، کليه شيرهاي هاي آب را باز نموده 
و پمپ آب را روش��ن کنيد تا آب موجود در ش��بكه تخليه گردد و  آب حاوي کلر زیاد به همه نقاط 
شبكه توزیع برسد. سپس پمپ را خاموش کرده، شيرهاي آب را ببندید و اجازه دهيد تا آب کلرزني 

شده به مدت 12 ساعت )یک شب( در مخزن، چاه و یا شبكه بماند.
- روز بعد آب خروجي از شير هاي برداشت باید داراي بوي کلر کمي باشد، در صورتي که بوي کلر 

استشمام نشود، مراحل فوق را با همان مقدار ماده گندزدایي توصيه شده، تكرار کنيد)1،13(. 
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مرحله4: تخليه آب چاه :
بع��د از تماس کلر با محتویات چاه، توس��ط پمپ یا س��طل کل آب چاه را تخلي��ه کنيد. وقتي دوباره 
چاه از آب پر ش��د، 30 دقيقه صبر کنيد و غلظت کلر را اندازه بگيرید. اگر غلظت کلر باقيمانده کمتر 
از0/5ميل��ي گرم در ليتر اس��ت، مي توان از آب چاه اس��تفاده کرد. اگر غلظت کل��ر باقيمانده بيش از 

از0/5ميلي گرم در ليتر است، دوباره کل آب چاه را خالي کنيد و روند را تكرار نمایيد.

يادآوري 1: 
در زم��ان تخليه آب چاه دق��ت کنيد که آب با غلظت  کلر آزاد بي��ش از 1 ميلی گرم در ليتر به 

رودخانه یا سایر منابع آب سطحي تخليه نگردد.

. �لز�ما�� �ستو��لعمل � �هنمو�ها� تخصصي مركز سالمت محيط � كا�66

 10ت�ا   5ت�ر �� محل�و� كل�ر    يك لي� ا مخز� �� محاسبه نمو�� � س�پس  يحجم �� موجو� �� چا�  -

  د.ييا مخز� �ضافه نمايمترمكعب �� چا� ��صد �� به هر

�� �� ب�ا�   �ه�ا  �رهايه ش� يباشد� كل يع �صل ميا مخز� �� به شبكه تو�يكه چا�  ي�� صو�ت -

ا� ب�ه  ي� كل�ر �  �ه گر�� �  �� حا�يد تا �� موجو� �� شبكه تخلينمو�� � پمپ �� �� ��شن كن

د ت�ا  يد � �جا�� �هي�� �� ببند �رهايع برسد. سپس پمپ �� خامو� كر��� شيشبكه تو� �همه نقا

  ا شبكه بماند.يك شب) �� مخز�� چا� � يساعت ( 12شد� به مد�  ي�� كلر�ن

 �كه ب�و  يباشد� �� صو�ت يكلر كم �بو �د ����يبر��شت با �ر هاي�� ش ي��� بعد �� خر�ج -

  ). 1�13د(ينه شد�� تكر�� كيتوص ييكلر �ستشما� نشو�� مر�حل فو� �� با هما� مقد�� ما�� گند���

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  چا� ييگند��� �ا� بر�يم مو�� نيت كلسيپوكلرينحو� محاسبه ه
  د: يحجم �� چا� �� محاسبه كن مقابلبا �ستفا�� �� فرمو� 

                               

  :�� �ين ��بطه

:V) �حجم �� چاm3
(�     Dط: ق) �رچاm(�        hموجو� �� : عمق �� ) �چاm(  

           π :142/3     

گر� هيپوكلريت كلسيم �� يك ليتر  150تا  75��صد ( با �فز���  10تا  5محلو� كلر 

 (��  

تهيه كنيد. يك ليتر �� �ين محلو� كلر �� به هر مترمكعب �� �� چا� �ضافه كنيد. �� 

بر�بر كنيد. 2صو�تي كه هد� تميز كر�� �يو�� چا� �ست� ميز�� كلر �ضافه شد� �� 
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يادآوري 2: 
چاه هاي عميق در برابر بسياري از بالهاي طبيعي و ساخت بشر مقاوم اند. هرچند اجزاء سطحي زمين 
ممكن است آسيب ببينند، اما باریک بودن دهانه چاه غالباً مانع از ورود آلودگي به آب یا صدمه به 
اجزاي پمپ در زیرزمين مي شود. با این حال در مواردي نظير زلزله، ساختار الیه هاي زیر زمين نيز 
ممكن است تخریب شود و سفره آب زیرزميني در نتيجه شكستگي الیه هاي خاك آلوده گردد.

14-2  تميزکردن و گندزدايي مخازن ذخيره آب و تانکرها
در ش��رایط اضطراري تأمين آب س��الم و کافي براي جمعيت آسيب دیده ضروري است. زیرا ممكن 
اس��ت  سيستم هاي طبيعي تأمين آب، آس��يب دیده و یا تخریب شده باشند. رایج ترین راه حل فوري 
بكاربردن وس��ایل و مخازني اس��ت که براي ذخيره آب یا سایر اهداف استفاده مي شدند. در هر حال، 
این مخازن باید قبل از استفاده تميز و گندزدایي شوند. در این حالت حجم زیادي از آب جهت تميز 
کردن و گندزدایي این مخازن مورد نياز اس��ت. شكل13 یک روش4 مرحله اي را براي تميز کردن و 

گندزدایي مخازن آب و تانكرها ارائه مي دهد)1(.

  شكل13: مراحل تميزکردن و گندزدایي مخازن و تانكرهاي آب

  :1مرحله

مخز� ياتانكر �� �نتخا� كنيد.

  :2مرحله

مخز� يا تانكر �� تميز كنيد.

  :4مرحله

�فع �يمن مايع ��خل مخز� يا تانكر

  :3مرحله

مخز� � تانكر �� گند���يي كنيد.
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مرحله1: انتخاب مخزن مورد نياز
انتخاب مخازن بر اساس جنس، حجم، کاربرد قبلي، سهولت در تميز کردن و حفظ بهداشت و ایمني 
مخزن صورت مي گيرد. عالوه بر مخازنی که قباًل جهت ذخيره آب آب اس��تفاده می ش��دند، ممكن 
اس��ت مخازنی انتخاب ش��ود که قباًلً براي نگهداري موادغذایي مایع نظير شير،روغن هاي خوراکي، 
آبميوه و موارد مشابه  استفاده می شده است. مخازني که مخصوص نگهداري موادغذایي نمي باشند، 
نباید براي نگهداري آب اس��تفاده ش��وند. مخازني که قباًل براي نگهداري آب بكار مي رفتند اما براي 
مدتي از آنها اس��تفاده نش��ده است  باید همانگونه که در مراحل2و3 این بخش توضيح داده شده است 
تميز وگندزدایي ش��وند. تميزکردن مخازن باید راحت باش��د. به عبارتي قسمت هاي مختلف مخازن 
باید براي تميزکردن به راحتي دردس��ترس باشند و فاقد گوش��ه هاي تيزي باشند که خاك و زائدات 
را در خود نگه داش��ته و یا مانع از حذف رسوبات و یا موادغذایي مي شوند. آب تنها درصورتي تميز 
باقي مي ماند که بطور ایمن ذخيره شود. بنابرین مخازن باید مسقف بوده و یک محل ورود با سرپوش 

قفل دار داشته باشند.

مرحله2: تخليه و تميزکردن مخزن 
دریچه خروجي مخزن را بازکنيد و هرگونه مایع باقيمانده را تخليه کنيد. مایعات را جمع آوري کنيد 
تا به نحو ایمن و بهداشتي دفع شوند.  درمورد مخازن سيار، دریچه هاي خروجي در پشت قرار گرفته 
اند بنابرین اگر مخزن روي س��طح داراي شيب قرارگيرد، کل مایع تخليه مي شود )شكل14(. مخازن 
ذخيره دائمي معموالً داراي یک دریچه تخليه و زهكشي هستند که قادر به تخليه کل محتویات مخزن 

است، براي تخليه از این دریچه استفاده نمایيد.
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شكل 14:  نحوه تخليه آب مخازن و تانكرها

  
  

براي شستن و تميز کردن تمامي سطوح داخلي مخزن از مخلوط آب گرم و موادشوینده استفاده کنيد. 
این شستش��و توسط برس و آب پرفشار انجام مي ش��ود. به عالوه بستن برس به یک ميله بلند مي توان 

بدون ورود به مخزن، درون مخزن را تميز کرد.
نق��اط اتصال و گوش��ه ها را بدقت تميز کنيد تا از مایع قبلي چي��زي در مخزن باقي نماند. حتي مقادیر 
ک��م بعضي ازمایعات ميتواند طعم نامطلوبي به آب بدهد. در این صورت مردم تمایلي به نوش��يدن آن 
آب ندارند. در حين شستشو دریچه خروجي را باز بگذارید و مایع حاصل از شستشو را به نحو مناسب 

دفع کنيد.
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يادآوري 1:
 تميزکردن مخزن باید در محيطي باز و به دور از خانه ها انجام ش��ود تا از مش��كالت بهداش��تي 

احتمالي ناشي از دفع فاضالب حاصل از شستشو جلوگيري شود.

يادآوري 2:  
دقت کنيد که لوله ها، شيلنگ و پمپ هاي مورد استفاده جهت شستشو و آبگيري این مخازن نيز 
باید تميز باشد. بنابراین از آب گرم و مواد شوینده براي تميز کردن این تجهيزات استفاده نمایيد.

مرحله3: گندزدايي مخزن
رایج ترین روش گندزدایي یک مخزن آب کلرزني با استفاده از هيپوکلریت کلسيم است. ميزان کلر 
مورد نياز براي گندزدایي مخزن آب به حجم مخزن وابس��ته اس��ت لذا حجم مخزن باید محاسبه شود. 

در صورتی که هدف گندزدایی مخزن تانكرهای حمل آب باشد، می توان بصورت زیر اقدام نمود:
محلول کلر5 درصد )75 گرم هيپوکلریت کلسيم در یک ليتر آب( تهيه کنيد، 25 درصد مخزن را از 
آب تميز پر کنيد. به ازاء هرمتر مكعب حجم مخزن ،یک ليتر از محلول کلر 5 درصد را درون مخزن 
بریزید. مخزن را کاماًل از آب تميز پر کنيد.سرپوش را ببندید و براي 24 ساعت آن را ساکن بگذارید.

درصورتی که هدف گندزدایی س��ریع تر مخزن آب باشد، ميزان کلر اضافه شده به مخزن را دو برابر 
نمایيد. این عمل زمان گندزدایي را از24 ساعت به 8  ساعت کاهش مي دهد.

کاماًل مخزن را تخليه کنيد و بدقت آب را دفع کنيد زیرا حاوي غلظت باالي کلر اس��ت. مخزن را از 
آب آشاميدني پر کنيد،اجازه دهيد تا بمدت30 دقيقه ساکن بماند سپس مخزن را دوباره تخليه نمایيد. 

اکنون مخزن براي استفاده آماده است.
در صورتی که هدف گندزدایی مخازن هوایی و زمينی ذخيره آب جوامع شهری و یا روستایی باشد، 

می توان بصورت زیر اقدام نمود.

مراحل اجرايی شستشوی مخازن هوايی
1-آب مخزن را کاماًل تخليه کنيد.

2- محلول کلر با غلظت 200 ميلی گرم بر ليتر تهيه کنيد )جدول 4( و با رعایت کليه موارد ایمنی در 
جهت های مختلف با اس��تفاده از پمپ های س��بک دس��تی و یا آب پاش های فشاری، محلول کلر را 
به دیواره های داخل مخزن بپاش��يد به طوری که دیواره، کف و س��قف مخزن آغشته به کلر شود. در 
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صورتی که امكان اس��تفاده از ماشين آتش نشانی مقدور باش��د برای پاشيدن محلول کلر می توانيد از 
آن استفاده کنيد.

جدول 4: تعيين مقدار وزن هيپوکلریت کلسيم 65 درصد الزم برای تهيه 
غلظت تقریبی محلول 200ميلی گرم در ليتر کلر

  (ليتر)ظر� حجم   50  100  500  1000

  ��� هيپوكلريت كلسيم (گر�)  4/15  8/30  8/153  308

3-دریچه ورودی مخزن را نيمه باز بگذارید و برای مدت 30 دقيقه صبر کنيد تا ماده گندزدا اثر کند.
4-مخزن را پر کنيد و اجازه دهيد آب به مدت 1تا 2 ساعت در آن باقی بماند.

5-آب مخزن با غلظت باالی کلر را تخليه کنيد. در صورتی که ماشين آتش نشانی با فشار آب مناسب 
مهيا باش��د، با شس��ت و ش��وی کلر غليظ از روی دیواره های مخزن می توان از پر کردن و تخليه آب 

مجدد مخزن جلوگيری به عمل آورد.
6-مخزن را با آب حاوی کلر در غلظت های متعارف، پر کنيد.

7-با س��نجش کلر باقی مانده و کدورت و ش��مارش باکتری های هتروتروف و کلی فرم ازس��المت 
کيفيت آب وارد شده به شبكه مطمئن شوید.

ی��ادآوری: در صورت��ی که کدورت آب کمت��ر از 5 واحد NTU و کلر باق��ی مانده آن در محدوده  
0/5تا0/8 ميلی گرم بر ليتر و pH آب در حد اس��تاندارد باش��د ش��رط الزم برای اطمينان از س��المت 

ميكروبی آب حاصل شده است.

مراحل اجرايی شستشوی مخازن زمينی:
1-شيرهای آب ورودی از منابع تأمين به مخزن و خروجی به شبكه توزیع را ببندید.

2-آب مخزن را کاماًل تخليه کنيد.
3-با اس��تفاده از فش��ار آب مناسب )5-3 اتمسفر(، س��قف، دیواره ها و کف مخزن را با آب به نحوی 
شستش��و دهيد که تمامی رسوبات چس��بيده به دیواره ها، در کف مخزن جمع شود. در صورتی که با 
فشار آب موجود بعضی از رسوبات کنده نشد، از وسایل در اختيار مانند برس سيمی، کاردك و نظایر 
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آن برای جدا کردن رسوبات چسبيده به دیواره استفاده کنيد.
4-با اس��تفاده از بيل، تی و سایر وسایل و به کمک نيروی انسانی که مجهز به لباس کار مناسب )لباس 
ضد اس��يد، چكمه، دس��تكش و کاله ایمنی( اس��ت، رسوبات جمع ش��ده در کف مخزن را با رعایت 

اصول ایمنی تخليه کنيد.
5-وس��ایل به کار گرفته ش��ده در تخليه رسوبات را از داخل مخزن خارج کنيد. سپس با انجام مراحل 

بعد،  مخزن را گندزدایی کنيد.
6-محلول هيپوکلریت کلسيم )پرکلرین( یا محلول هيپوکلریت سدیم ) آب ژاول( با غلظت 200 ميلی 
گرم بر ليتر کلر آزاد باقی مانده را در داخل مخزن ذخيره نظير مخزن تانكر آتش نشانی و یا مخزن واتر 

جت بریزید. برای تهيه محلول 200 ميلی گرم بر ليتر کلر از جدول 4 استفاده کنيد.
7-با فشار مناسب، ابتدا سقف، دیواره ها و کف مخزن را با محلول کلر بشویيد. در این مرحله استفاده 

کارگران از ماسک و لباس مناسب و دستكش و چكمه و کپسول اکسيژن الزامی است.
8-برای تأثير ماده گندزدا، حداقل30 دقيقه صبر کنيد.

9-با آب بدون کلر و فشار مناسب، تمامی سطوح کلر زده شده را بشویيد.
10-مواد محلول و س��ایر رس��وبات باقی مانده در مخزن را به طور کامل با آب شستش��و داده و تخليه 
کنيد. به منظور خنثی س��ازی کلر باقيمانده آب قبل از تخليه محتویات مخزن به محيط زیس��ت، ميزان 

مواد شيميایی خنثی کننده را از طریق جدول 5 محاسبه نمایيد.

جدول 5: مقدار مواد شيميایی مورد نياز برای خنثی کردن کلر باقی مانده در 100 متر مكعب آب

  )kgمتر مكعب �� ( 100مقد�� مو�� شيميايي مو�� نيا� �� 

غلظت كلر باقيماند� 

mg/l  

  تيوسولفا� سديم

Na2S2O3,5H2O((  

سولفيت 

  سديم

)Na2SO3(  

بي سولفيت 

  سديم

)NaHSO3(  

�� �كسيد گوگر� 

)SO2(  

14/0  17/0  14/0  1/0  1  

29/0  35/0  3/0  2/0  2  

44/1  75/1  5/1  1  10  

21/7  77/8  52/7  5  50  
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11-مخ��زن را ت��ا 5 درصد حجم کل آن آبگيری کرده و به اندازه حج��م کل مخزن کلر اضافه کنيد 
به طوری که پس از پر ش��دن مخزن غلظت کلر باقی مانده آب، در حدود 2 ميلی گرم بر ليتر باش��د، 
) جه��ت تعيين مقدار کلر م��ورد نياز به این منظور از جدول 6 به عن��وان رهنمود تنظيم کلر آزاد باقی 

مانده استفاده نمایيد(.

جدول 6: تعيين مقدار وزن هيپوکلریت کلسيم 65 درصد الزم برای رساندن غلظت کلر در مخازن
 به مقدار 2 ميلی گرم بر ليتر

  حجم مخز� ( متر مكعب)  1000  2000  3000  5000

  )كيلو گر�هيپوكلريت كلسيم (���   08/3  16/6  24/9  4/15

جه��ت تعيين ميزان هيپوکلریت کلس��يم مورد نياز ب��رای تهيه محلول کلر با غلظت مش��خص )C( از 
هيپوکلریت کلسيم  با درجه خلوص 65درصد می توان از رابطه زیر استفاده نمود:.        

W: وزن هيپوکلریت کلسيم مورد نياز ) گرم(
C: غلظت کلر مورد نياز )ميلی گرم بر ليتر(

V: حجم آب )ليتر(
12- مخزن را به تدریج تا گنجایش کامل آن پر کنيد و برای مدت زمان 30 دقيقه صبر کنيد.

13- ضم��ن انجام آزمون های کلر س��نجی و باکتریولوژی )کلی فرم ه��ا و کلی فرم های گرماپای و 
HPC( از خروجی مخزن و اطمينان از کدورت، کلر آزاد باقی مانده، pH، آب را وارد ش��بكه توزیع 

کنيد.
14- کليه لوازم مورد استفاده جمع آوری و ساعت شروع و خاتمه عمليات را ثبت کنيد)14(.

مرحله4: دفع ايمن مايع داخل مخزن يا تانکر
هن��گام دفع مایعاتي که براي تميزکردن و گندزدایي مخازن اس��تفاده ش��ده، مراقب باش��يد که تخليه 
ناگهاني آب موجب فرس��ایش محلي یا سيالب نش��ود. فاضالب حاصل از شستشو و گندزدایي نباید 
درون رودخانه و برکه تخليه ش��وند زیرا به دليل وجود کلر زیاد باعث مرگ و مير ماهي ها و گياهان 

مي شوند. 

 
1000

1
65.0

××= VC
W  
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يادآوري: 
وارد شدن و کار کردن درون مخزن آب مي تواند سخت و خطرناك باشد. غالباً دریچه کوچكي 
براي باالرفتن و پایين آمدن از مخزن در قسمت باالي مخزن وجود دارد.تميزکنندگان باید آگاه 
باشند که بعضي از مایعات درون مخزن، گازهاي خطرناکي توليد مي کنند که ممكن است حتي 
بع��د از خروج مایع از مخزن درون مخزن بمانند. مایعات ممكن اس��ت مش��كالت فيزیكي مانند 
س��طوح لغزنده ایجاد کنند. مایعات خورنده موجب سوختگي مي شوند. هميشه قبل از ورود فرد 
ب��ه مخزن، جریان هواي ت��ازه درون مخزن ایجاد کنيد. فرد باید لباس محافظ، دس��تكش، کاله، 
چكمه، عينک بپوش��د. مطمئن ش��وید که یک نفر در تمام مدت خارج از مخزن نزدیک دریچه 
ورودي باش��د تا درصورت ایجاد مشكل براي فرد درون مخزن بتواند به فرد کمک کند. کاربرد 

ماسک هاي مناسب و کپسول اکسيژن قابل حمل مفيد است.

14-3  حمل آب سالم توسط تانکر
حم��ل آب ب��ا تانكر مي تواند به عن��وان یكي از روش ه��اي انتقال آب به مناطق نيازمند در ش��رایط 
اضطراري باشد. هرچند حمل آب با تانكر، پرهزینه و وقت گير است. با اینحال در این بخش به نكات 

مرتبط با کاربرد موثر و مفيد این روش در تأمين آب در شرایط اضطراري اشاره شده است)1(.
درصورت امكان در شرایط اضطرار سعي کنيد از مخازني که بطور ویژه براي حمل آب طراحي شده 
اند اس��تفاده کنيد.این مخازن مطمئن تر و س��الم تر مي باش��ند. تانكرهاي حامل آب شرب بایدداراي 
عالئم وبرچس��ب آب شرب باش��ند. حمل بطري هاي آب نيز ممكن است بطور موقت انجام شود، در 

این روش ضمن باال بودن هزینه، مشكل مواد زائد جامد حاصل از بطري هاي خالي نيز وجود دارد.
تعداد تانكر الزم براي تامين آب مورد نياز در شرایط اضطراري به عوامل متنوعي نظير حجم هر تانكر، 
س��اعات کاري هر تانكر در روز، زمان هر س��فر، تعداد سفر در روز و زمان مورد نياز جهت تعميرات 

خودرو مربوطه بستگي دارد. سایر عوامل تدارکاتي موردنظر عبارتند از:
- سوخت: منبع دائمي سوخت براي کاميون هاي حمل آب را از ابتدا پيش بيني نمایيد.

- رانندگان: مهارت رانندگان را بررسي نموده و از رانندگان با تجربه جهت حمل آب استفاده کنيد. 
- ل��وازم یدکي مورد نياز کاميون ها: همه وس��ایل نقليه به نگه��داري و تعمير نياز دارند و این نكته در 

شرایط اضطراري بسيار مهم است. 
- تعميرکاران: درمناطق دوردس��ت، ممكن اس��ت یافتن تعميرکار ماهر وس��ایل نقليه س��خت باشد و  
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مجبور شوید آنها را از جایي دیگر بياورید.
ب��ا توجه به ض��رورت تأمين آب کافي براي مناط��ق مورد نظر، برنامه ری��زي صحيح حمل آب حائز 
اهميت است. در بعضي موارد اینگونه فعاليت ها به شرکت هاي پيمانكاري محول مي گردد که در این 

صورت مسئوليت تهيه سوخت، بيمه، تعمير و دستمزد رانندگان باید از ابتدا مشخص گردد.  
هميش��ه مهارتهاي رانندگي رانندگان را پایش کنيد و مرتباً دفتر گزارش آنها را بررس��ي کنيد و آن را 
با گزارش��ات تامين کنندگان س��وخت و دریافت سوخت مقایسه کنيد. هر تانكر باید دفترچه اي براي 
ثبت فعاليت هاي روزانه داش��ته باشد. این دفترچه به نظارت بر برنامه هاي حمل آب با تانكر و بررسي 

کارایي وسيله نقليه و رانندگان کمک مي کند)پيوست ج، جدول 7(.
مخازن آب باید از جنس فلز ضدزنگ یا س��ایر مواد مناسب براي ذخيره آب آشاميدني ساخته شوند. 
مخزن باید داراي دریچه قابل دس��ترس ترجيحاً بزرگ باشد تا فرد بتواند براي تميزکردن وارد مخزن 
ش��ود. دریچه ورودي باید مجهز به قفل بوده و از ورود گرد و غبار و حشرات و جوندگان جلوگيري 
ش��ود. همچنين لوله تهویه ودریچ��ه خروجي باید مجهز به توري براي جلوگيري از ورود حش��رات، 
خاك ، پرندگان و جوندگان به مخزن باشد. شيلنگ و اتصاالت مورد نياز  براي حمل آب باید دربرابر 
آلودگي محافظت گردد. وسایل نقليه باید داراي کيت کلرسنجي باشند و راننده باید چگونگي استفاده 

از آن را آموزش دیده باشد.
مخازن حمل آب و پمپها قبل ازاس��تفاده، بعد از تعمير و نگه��داري )حداقل هر3ماه یكبار(  باید تميز 

شوند. جزئيات روش تميز کردن و گندزدایي مخازن در بخش هاي قبل آمده است.
ب��ه منظ��ور اطمينان از س��المت ميكروبي آب، کلرزني آب ضروري اس��ت. ميزان کلر م��ورد نياز به 
پارامترهاي متعددي نظير کيفيت آب وابس��ته است. حداقل ميزان کلر آزاد باقيمانده در محل مصرف 
باید در حد 0/5 ميلي گرم در ليتر باش��د. قبل از تخليه آب حمل ش��ده با تانكر، ميزان کلر باقيمانده را 
ان��دازه گيري نمایي��د، اگر ميزان کلر آزاد باقيمانده کمتر از0/2 ميلي گرم در ليتر مي باش��د، کلرزني 

مجدد باید انجام شود. 

يادآوري1: 
براس��اس استاندارد 1053، غلظت کلر آزاد باقيمانده آب در محل آبگيري تانكرهاي سيار باید 1 

تا 2 ميلي گرم در ليتر و در محل توزیع0/5 تا 1 ميلي گرم در ليتر باشد)9(.
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يادآوري 2: 
قبل از انتقال آب از منبع به تانكر، آگاهی از س��المت ميكروبی آب و غلظت کلر آزاد باقيمانده 

ضروری است.

يادآوري 3: 
پس از اتمام عمليات آبگيری با تانكر، دریچه ورود آب به تانكر باید کاماًل بسته و قفل گردد.

يادآوري 4: 
ضمن بررسي کميت و کيفيت آب مورد نياز براي جمعيت مورد نظر، سعي کنيد از نقاط برداشت 

آب نزدیک تر به اجتماع استفاده نمایيد. 

يادآوري 5: 
بر روی تانكر های حمل آب آشاميدنی تابلو » آب آشاميدنی« و در صورت انتقال آب غير قابل 

شرب جهت مصارف کشاورزی و ... با تانكر بر روی آن تابلو«غير قابل شرب« نصب کنيد.

يادآوري 6: 
تانكرهایی که قباًل جهت حمل مواد شيميایی و ترکيبات نفتی استفاده شده اند، نباید جهت انتقال 

آب آشاميدنی استفاده شوند.

يادآوري 7: 
آبگيری، انتقال و تخليه آب با تانكر باید تحت ش��رایط کاماًل بهداش��تی و کنترل آلودگی ثانویه 

انجام شود.

يادآوري 8: 
به منظور شستشو و گندزدایی تانكر های حمل آب باید مكانی مناسب و مجهز به سيستم زهكش 

و دفع پساب در نظر گرفته شود.
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يادآوري 9:
تانكرهاي آب وسایل نقليه سنگيني هستند که به جاده مناسب نياز دارند لذا  قبل از استفاده، جاده 

را ارزیابي و درصورت لزوم آن را تعمير کنيد. 

15- بازسازي شبكه توزیع آب در اجتماعات کوچک
آس��يبي که توس��ط بالیاي طبيعي به شبكه هاي توزیع آب آش��اميدني وارد مي شود، از نظر شدت و 
گس��تردگي متفاوت است. این آس��يب مي تواند از شكستگي هاي کوچک تا از بين رفتن بخش هاي 
عمده سيس��تم توزیع آب متغير باش��د. تنها راه تش��خيص درست وسعت آس��يب، بررسي اساسي همه 
بخش هاي ش��بكه توزیع اس��ت که در ش��رایط اضطراري تقریباً غيرممكن مي باشد)1(. در این بخش 

مراحل بازسازي شبكه توزیع آب در اجتماعات کوچک ارائه شده است)شكل15(.

: ���يابي �سعت �سيب ���� شد� به شبكه1مرحله

: مطلع ساختن مصر� كنندگا� ��با�� �ضعيت شبكه2مرحله

: ��مايش�تميز نمو�� � گند���يي قسمت ها� تعمير شد� لوله6مرحله

ي ها� شبكه: تعمير شكستگ5مرحله

: تأمين يك منبع �� جايگزين �� صو�� لز��3مرحله

: جد�سا�� بخش ها� �سيب �يد� شبكه4مرحله

شكل15: مراحل بازسازي شبكه توزیع آب در اجتماعات کوچک
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مرحله1: وسعت آسيب وارد شده به شبکه را ارزيابي کنيد
از پرس��نل آگاه به سيس��تم توزیع آب اس��تفاده کنيد زیرا حضور آنها در بازس��ازي کار را راحت تر 
مي سازد.  نقشه شبكه توزیع که شامل اطالعات مربوط به اندازه لوله ها و محل شيرآالت مي باشد را 
تهيه کنيد. در غير اینصورت از نقش��ه اي که نش��اندهنده جاده هاي اصلي و ساختمانهاي مهم مي باشد 
اس��تفاده کنيد. کل ش��بكه لوله کشي را بازرسي کنيد. و محل همه آس��يب هاي عمده، )مثاًل اگر شير 
یا لوله اي شكس��ته باش��د یا قسمتي از لوله تخریب شده باشد( و ماهيت آنها نظير نوع لوله آسيب دیده 
را روي نقش��ه مشخص کنيد. در مرحله اول به آس��يب هایي که به وضوح دیده مي شود تمرکزکنيد. 
هرچند آس��يب زیرزميني نيز وجود دارد که باید بعداً رس��يدگي ش��ود. موجودي انبار را از نظر وجود 
مقادیر کافي از لوله و متعلقات با اندازه هاي  مناس��ب و مواد و ابزار الزم براي تعميرات بررسي کنيد. 

در صورت نبود این تجهيزات، آنها را سفارش بدهيد.

مرحله2: مصرف کنندگان را از وضعيت موجود شبکه مطلع سازيد
مطلع نمودن مصرف کنندگان درباره همه اتفاقاتي که درحال رخ دادن است و چگونگي تصميم گيري 
براي رس��يدگي  به ش��رایط اهميت دارد. اجازه دهيد آنها بدانند که کدام قسمت از شبكه آسيب دیده 
اس��ت، قصد دارید چه کاري وچه زماني انجام بدهيد، و آنها براي حفاظت از س��المتي و ایمني خود 
باید چه کاري انجام بدهند. مكالمه یک مس��ئوليت اس��ت و به روز رس��اني منظم اطالعات مردم باید 

انجام شود.

مرحله3: يک منبع آب جايگزين تهيه کنيد
 درصورتيكه آس��يب وارد شده به ش��بكه عمده باشد و تعميرات بيش ازچند ساعت بطول مي انجامد، 
باید یک منبع آب جایگزین تهيه ش��ود.که  مي تواند بصورت بطریهاي آب آش��اميدني، مخازني که 
مس��تقيماً آب را حم��ل مي کنند و یا مخازن ذخيره موقت باش��د. در این حال��ت مي توان توصيه کرد 
که از منابع محلي آب )مانند چش��مه و چاه( که امكان کاربرد آنها براي س��ایر مصارف غير آشاميدني 
مقدور اس��ت، اس��تفاده گردد.  اطالعاتي در زمينه روش هاي س��اده تصفيه خانگي آب و دسترسي به 
مواد شيميایي براي گندزدایي منابع محلي تهيه کنيد. در همه موارد، مصرف کنندگان آب باید از همه 

کارهایي که انجام شده و چگونگي استفاده موثر ازسيستمهاي موقت مطلع شوند.
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مرحله4: قسمت هاي آسيب ديده شبکه راجدا کنيد 
منطقه یا مناطق آس��يب دیده باید از سایر شبكه توزیع جدا شوند. این جداسازي تلفات آب را کاهش 
مي دهد و اجازه مي دهد تا آبرساني به مناطق آسيب ندیده انجام شود. جداسازي معموالً از طریق بستن 

تعدادي از شيرهاي کنترل انجام شده و درصورت عدم دسترسي باید شيرهاي جدیدي نصب شود.

مرحله5: تعميرشکستگي ها
 از محل منبع آب به س��مت سيس��تم توزیع حرکت کنيد. خط لوله را بصورت مرحله اي تعمير کنيد. 
اطراف محل شكس��تگي لوله ها را حفر کنيد تا قابل رؤیت باش��د. با تجهيزات الزم از ریزش دیواره 
گودال و محل حفاري جلوگيري کنيد. معموالً این مشكل در رابطه با لوله هاي با قطر کوچک وجود 
ندارد اما اگر زمين خيلي سس��ت باش��د، محل تعمير را ایمن سازي کنيد. از روش هاي ساده تعمير که 
زمان کوتاهتري براي تعمير وس��ایل الزم دارند اس��تفاده کنيد.به عنوان مثال در صورت امكان از گيره 
)بس��ت( لوله براي تعمير بخش آس��يب دیده اس��تفاده کنيد و یا شكس��تگي هاي لوله هاي فوالدي را 

باجوش دادن تعميرکنيد.
درصورتيكه چندین شكس��تگي وجود دارد ممكن اس��ت تعویض آن قطعه با یک لوله جدید سریعتر 
و آس��انتر از رفع چند شكس��تگي باشد. در بعضي مواقع قرار دادن موقتي یک لوله بر روي سطح زمين 
براي تأمين اضطراري آب رضایت بخش است. دقت کنيد که تعميرات انجام شده در محل اتصاالت 

در معرض دید باشد تا بتوان عملكرد شبكه کنترل کرد.

مرحله6:  قسمت هاي آسيب ديده لوله را آزمايش، تميز و گندزدايي کنيد
تعدادي از ش��يرهاي آب موجود در مس��ير ش��بكه را بازکنيد تا قسمت آس��يب دیده خط لوله از آب 
پرش��ود. زماني که پرش��د، فشار درون لوله را حداقل50% افزایش دهيد. تأمين این فشار از طریق بستن 
شيرهاي آب، اتصال پمپ آب بين مخزن آب و شير آتش نشاني صعودي و روشن کردن پمپ انجام 
مي ش��ود. در این حالت فش��ار آب را حداقل به مدت 4 س��اعت تأمين کرده و اتصاالت لوله را ازنظر 
نش��ت بررس��ي کنيد و درصورت لزوم آنها را تعمير کنيد. ميزان آب پمپاژ ش��ده از مخزن تا خط لوله 
را بررس��ي کنيد و با جدول 7 مقایس��ه کنيد. اگر ميزان نشت بيش از حد مجاز باشد، نشاندهنده وجود 

نشت هاي عمده در شبكه است، در این حالت نياز به بررسي مجدد و تعميرات خواهد بود. 
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به منظور تميز کردن شبكه، سپس مخزن آب تميز را توسط پمپ به شير آب آتش نشاني وصل کنيد 
و مطمئن ش��وید که پمپ مي تواند دبي و فشار آب الزم براي شستشو و تميزکردن لوله را تأمين کند. 
جدول6 رهنمودهاي مربوط به سرعت و جریان آب مورد نياز جهت شستشوی شبكه را ارائه مي دهد. 
شير آب آتش نشاني را باز و پمپ را روشن کنيد. به تدریج شير تخليه را بازکنيد تا دبي آب به ميزان 
مطلوب برس��د. تا زماني که آب خروجي از ش��ير تخليه کاماًل تميز نش��ده، پمپاژ آب را ادامه دهيد با 
اینحال دقت کنيد که زمان پمپاژ آب در ش��بكه کمتر از زماني که در جدول 8 پيش��نهاد ش��ده است، 

نباشد. 

جدول7:  ميزان نشت مجاز از لوله ها

  )mmر لوله (طق

�عا� طينشت مجا� �� شر�ز�� يم

 1000تر �� ��� به ���� يل(

  )و� لوله طمتر 

طيز�� نشت مجا� �� شر�يم

تر �� ��� به ���� ي(ل �ر��ط�ض

  و� لوله )طمتر  1000

50  
75  
100  
150  

165  
250  
330  
500  

330  
500  
660  
1000  

جدول8:  سرعت و دبي الزم براي شستشوي شبكه

ر لوله طق

)mm(  

سرعت �� 

  )m/s( ا�يمو�� ن

مو��  ي�ب

  )l/s( ا�ين

 �ال�� بر� حد�قل �ما�

متر لوله  1000 �شستشو

  قه)ي(�ق

50  
75  
100  
150  

1.3  
1.6  
1.8  
2.2  

2.7  
7.2  
15  
41  

770  
625  
555  
455  

آب حاصل از شستشوي شبكه را به نحوي ایمن و دور از محل هاي اسكان و تردد تخليه کنيد. زماني 
که آب خروجي از لوله تميز شد، شير تخليه را به آرامي و قبل از خاموش کردن پمپ ببندید. 

ب��ه منظور گندزدایي س��طوح داخلي لوله ها و اتصاالت، حجم آب الزم ب��راي پر کردن لوله ها را از 
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طریق جدول9 محاس��به کنيد. مخزني با حجم برابر یا بيش��تر ازحجم محاس��به ش��ده تهيه کنيد. وقتي 
ک��ه مخزن از آب تميز پر ش��د، به ازاء هر متر مكعب آب، یک ليتر محل��ول کلر 5 درصد ) 75 گرم 
هيپوکلریت کلس��يم در یک ليتر آب( به آب داخل مخزن اضافه کنيد. مخزن آب را به ش��ير آبی که 
در باالدس��ت ش��بكه قرار دارد، وصل کنيد. ش��يرهاي بين مخزن و لوله را بازکنيد. بتدریج شير تخليه 
را بازکنيد تا آب کلرزني ش��ده جایگزین آب تميز در لوله ش��ود )ممكن است پمپاژ آب بدرون لوله 
ضرروي باش��د(. به ورود آب بدرون خط لوله ادامه دهيد تا بوي کلر در آب خروجي از ش��ير تخليه 
استش��مام شود. شيرها را ببندید تا آب کلرزني شده بمدت24ساعت در خط لوله بماند و گندزدایي به 
نحو مناسب انجام شود. سپس بتدریج شير تخليه را بازکنيد و آب خروجي را از نظر بوي کلر بررسي 

کنيد. پس از آن، خط لوله مي تواند به شبكه توزیع وصل شود.

جدول9:  ميزان آب الزم براي پرکردن لوله هاي با قطر متفاوت

  )mmر لوله (طق

  �� به يبيحجم تقر

  تر)يمتر لوله (ل1000هر  ����

50  
75  
100  
150  

1960  
4420  
7850  
17670  

يادآوري: 
مردم باید از وضعيت بازس��ازي و اصالح شبكه آگاه باش��ند، این آگاهي نگراني هاي مربوط به 
دسترسي آب را برطرف مي کند و به کاهش تلفات کمک مي کند، به ویژه اگر مردم بتوانند به 

تعيين نقاط نشت در سيستم توزیع کمک کنند.

16- حفاظت کیفي و سالم سازي آب در مواجهه با 
بالیاي انسان ساخت

بحران هاي انس��ان ساخت ش��امل انفجار، آتش س��وزي، حوادث صنعتي، جنگ، تصادفات جاده اي 
تانكرهاي حامل مواد ش��يميایي،خرابكاري و حوادث تروریستي است. این حوادث از لحاظ محتوي، 
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ن��وع عمليات و اداره بحران تفاوت هایي را با هم دارند که در مقابله با آنها باید مورد توجه قرار گيرد. 
بطور معمول در زمان بروز بالیاي انسان ساخت منابع آب در معرض آالینده هاي خطرناك شيميایي، 

سموم و یا ميكروبي قرار مي گيرند.
در حال حاضر برخي از تاسيسات و سازه هاي مهم آبي نظير سدها، مخازن و خطوط انتقال، به آساني 
در معرض دید و دس��ترس عموم قرار دارند. بس��ياري از سدهاي بزرگ، جاذبه گردشگري داشته و از 
برخي از آنها براي قایقراني و ش��نا اس��تفاده ميش��ود. تصفيه خانه هاي آب و فاضالب اغلب خارج از 
محدوده و بيرون از ش��هرها قرار دارن��د و خطوط طوالني انتقال آب، کيلومتره��ا در بيابان ها جریان 
دارند. در این شرایط حمله تروریستي به سازه ها و تاسيسات آبي به دو طریق تخریب فيزیكي سازه ها 
و تاسيسات و آلوده کردن آب به سموم و یا عامل هاي ميكروبي محتمل است. نتيجه چنين حمالتي، 
ایجاد س��يل  در اماکن واقع در پایين دس��ت س��ازه هاي تخریب ش��ده ومرگ افراد، قطع جریان آب 
متعاق��ب تخریب مخازن و خط��وط انتقال و توزیع، عدم امكان تصفي��ه و پاالیش آب در پي تخریب 
تصفي��ه خانه و یا عدم امكان اس��تفاده از آب به دليل آلودگي ش��يميایي و یا ميكروبي آن مي باش��د. 
اقدام ها وحمالت تروریس��تي به تاسيسات آب رساني عمدتاً بصورت رها کردن مواد شيميایي )اغلب 
بصورت س��م( و یا عامل هاي بيولوژیكي در آب و یا اس��تفاده از مواد منفجره متعارف براي تخریب 
خطوط انتقال، سدها و تصفيه خانه ها است. تعداد تلفات ناشي از چنين اقدام هایي، به موقعيت مكاني 
س��ازه، نوع و ميزان آلودگي وارد ش��ده به بدن، ميزان مقاومت فرد، زمان حمله و س��رعت تشخيص و 
پاس��خ به آن وابسته است. اغلب عامل هاي بيولوژیک نمي توانند به مدت طوالني در آب زنده بمانند 
و بيش��تر عامل هاي ش��يميایي تنها با حجم بس��يار زیاد، قادر به آلودگي اثر گذار هستند. عالوه بر آن 
بس��ياري از عامل هاي ميكروبي و مواد ش��يميایي در فرایندهاي متعارف تصفيه آب همچون کلرزني، 
فيلتراسيون و اشعه ماوراءبنفش از بين رفته و یا از آب جدا شده و غلظت آنها کاهش مي یابد. در منابع 
آب س��طحي نيز نور خورشيد سبب شكسته شدن و تخریب بسياري از آالینده ها شده و همراه با سایر 
فرایندهاي طبيعي، همچون جذب در رسوبات، هيدروليز، ترقيق و تغييرات بيوشيميایي، در ميان مدت 

و دراز مدت، غلظت آنها را تقليل و یا بطور کامل حذف مي کند)15(. 
س��رعت عمل در تش��خيص آلودگي منابع آب به ترکيبات مختلف از جمله فاکتورهاي بسيار مهم در 
کاهش اثرات س��وء ناش��ي از بالیاي انسان ساخت است. در ش��رایط عادي تشخيص آلودگي آب به 
سموم و آالینده هاي آلي نيازمند دسترسي به دستگاه گازکروماتوگرافي جرمي بوده و براي تشخيص 
آلودگي آب به فلزات س��نگين به دس��تگاه جذب اتمي نياز مي باش��د که در زمان بروز بالیا همه جا 



69صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

مقدور نمي باش��د، لذا س��نجش بعضي از پارامترهاي جایگزین در کنار روش هاي اصلي مي تواند به 
تشخيص آلودگي ها کمک نماید)جدول10(. 

جدول10: پارامترهاي جایگزین براي تشخيص آلودگي آب)16(

  به سمو� ي�لو�گ  يكر�بيم ي�لو�گ  ييايميش  ي�لو�گ
pHيكل كربن �ل  تيسم �شاخص ها  

  له موجو��� �ند�يش بوسيپا  ���كد  كد���
  تيسم �شاخص ها  فسفا�  يكل كربن �ل

    يكل كربن �ل  ماند�يكلرباق
  تيترين تر���ين  يكيت �لكتريت هد�يقابل

  ماند�يكلرباق  ژ� محلو�ي�كس
له موجو��� �ند�يش بوسيپا  تيتريتر�� � نين

    فسفا�
  پتانسيل �كسيد�سيو� � �حيا�

  بيوشيميايي�كسيژ� مو�� نيا� 
  �كسيژ� مو�� نيا� شيميايي

UV254/280جذ� 

کلرباقيمانده یكی از حساس��ترین پارامترهای ش��اخص در پایش سيستم های توزیع آب است. با توجه 
ب��ه اینكه کلر با اکثر االینده های ش��يميایی و بيولوژیكی واکنش می ده��د، در صورت وجود عوامل 
آالینده، غلظت کلرباقيمانده به ميزان قابل توجهی کاهش می یابد.  بنابراین می توان از ارتباط تجربی 
بين افت کلرباقيمانده و حضور آالینده های طبيعی و مصنوعی جهت تش��خيص آلودگی آب استفاده 

نمود.
آالینده های مختلف نظير ميكروارگانيس��م ها و ذرات کلویيدی آل��ی و معدنی منجر به کدورت در 
آب می شوند. بنابراین سنجش این پارامتر نيز یكی از روش های تشخيص سریع آلودگی آب است. 
سنجش کل کربن آلی یكی از روش های اندازه گيری مواد کربنه محلول و معلق آب است. استفاده 
از دس��تگاه سنجش TOC در مس��ير آب تصفيه شده، می تواند جهت تشخيص سریع آلودگی آب به 

مواد آلی استفاده گردد. 
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pH و هدایت الكتریكی از مهمترین پارامترهای ش��اخص تعيين کننده تغييرات قدرت و ترکيب یونی 

آب می باش��ند. کاربرد توأم این 2 پارامتر با س��ایر ویژگی های آب در تش��خيص آلودگی آب مفيد 
می باشد)14(.  

اس��تفاده از موجودات زنده نظير ماهی ها و انجام آزمون تعيين س��ميت به روش زیست آزمونی یكی 
دیگر از معيار های تشخيص آلودگی و حضور مواد سمی در آب می باشد. 

زیست آزموني عالوه بر ارزش علمي زیادي که دارد، انجام آن آسان و کم هزینه بوده و نيازمند زمان، 
فضا و امكانات آزمایشگاهي کمی می باشد. به همين دليل امروزه چنين آزمایشهایي  جایگاه ویژه اي 

را  در اقدامات کنترل آلودگي آب به خود اختصاص داده اند.
در زیس��ت آزموني ارگانيس��م هایی نظير دافنيا، انواع ماهی و ميگو در معرض مقادیر مختلف آالینده 
ق��رار گرفته و به وس��يله پایش خصوصيات و رفتارهاي بيولوژیكي این ارگانيس��مها و مقایس��ه آنها با 

ارگانيسمهایي که هيچ گونه مواجهه با مواد آلوده کننده نداشته اند، ارزیابي سميت انجام می گيرد.
آزمایش س��ميت برای حيات آبزیان روش��ی اس��ت که از عكس العمل های موجودات آبزی، برای 
آش��كار سازی یک یا چند ماده س��می، فاضالب یا عوامل محيطی به تنهائی یا توأم با یكدیگر، مورد 
اس��تفاده قرار می گيرد. مهمترین عوامل تأثير گذار بر انتخاب ارگانيس��م مناسب براي آزمون سميت 
ش��امل حساسيت ارگانيسم انتخابي به آالینده های س��مي، فراواني ارگانيسم در تمام طول سال، زاد و 
ولد فراوان آن، اقتصادي بودن، اهميت اکولوژیكي، ارتباط با هدف مورد مطالعه و شرایط فيزیكي  و 
بيماریهاي آن است. با توجه به اهميت و ویژگی کاربردی این آزمون ها مؤسسه استاندارد و تحقيقات 
صنعتی ایران نشریه های استاندارد شماره1- 8696،  2-8696 و 3-8696  را تدوین نموده که می توانند 

برای تشخيص آلودگی آب به مواد سمی مورد استفاده قرار گيرند)19،18،17(.

16-1  آلودگي ميکروبي منابع آب
بط��ور کلي ميكروارگانيس��م هاي متع��ددي از طریق آب قاب��ل انتقال بوده که داراي منش��أ مدفوعي 
مي باش��ند.هرچند تخليه فاضالب هاي تصفيه نش��ده به محيط زیس��ت، آلودگ��ي ميكروبي منابع آب 
را ب��ه همرا دارد. اما هدف این بخش اش��اره مختصر ب��ه آلودگي ميكروبي عمدي منابع آب اس��ت.  
بيوتروریس��م عبارت از اس��تفاده عمدي از عوامل عفوني و یا سموم ميكروبي بر عليه افراد یک منطقه 
اس��ت. عوامل بيولوژیكي متعددي جهت استفاده در س��الحهاي بيولوژیكي شناسایي شده که شام�ل 
باکتري ها، ویروس ها، ریكتزیاها وسموم بيولوژیكي است. ارگانيسم هاي منتقله از طریق آب محتمل 
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براي حمالت تروریستي شامل موارد زیر است:
�  گونه هاي سالمونال

�  شيگال دیسانتریه
 O157:H7 اشریشياکلي  �

�  ویبریوکلرا
�  کریپتوسپوریدیوم پارویوم)20(

عالوه بر ميكروارگانيس��م هاي فوق، آلودگي عمدي آب مي تواند از طریق سموم  بيولوژیكي اتفاق 
بيفتد. در جدول 11 فهرس��تي از س��موم بيولوژیكي ک��ه تهدیدي براي آلودگي عمده آب به ش��مار 

مي روند، ارائه شده است. 

جدول 11: سموم بيولوژیكي تهدید کننده سالمت آب)15(

  مقا�مت �� بر�بر كلر  �� �� �د��يپا  يكر�بيسال� م  نا� سم

و� يديسم كلستر

  سم)يو� (بتولينيبتول

  د��يپا  ����

گر� ��  يليم 6ت ظباغل

 20تر كلر� �� مد� يل

  شو�ير فعا� ميقه غي�ق

  مقا��  د��يپا  �حتمالي  نيكر�توكسيم2-يت

  مقا��  د��ي�حتماال� پا  ����  ني�لفاتوكس

  نامشخص  ����  نيس ��

 يليم 10ت ظمقا�� �� غل

  تريگر� �� ل

  نامشخص  د��ي�حتماال� پا  �حتمالي  نينتر�توكسي�ستا� �

  د��يتماال� پا�ح  �حتمالي  نيكر�توكسيما

��  يا� مقا�� � حتيبس

گر� ��  يليم 100تظغل

  تريل

  نامشخصAني�ناتوكس

ي چند ��� غير ط

  فعا� مي شو�

  نامشخص

  د��يپا  �حتمالي  نيتوكس يساكس

 يليم 10ت ظمقا�� �� غل

  تريگر� �� ل
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16-2  آلودگي شيميايي منابع آب
تخلي��ه ناگهاني مواد ش��يميایي با ماهيت آل��ي و معدني به آب از جمله پدیده هایي اس��ت که با تغيير 
ویژگي فيزیكي- ش��يميایي آب )رنگ، بو،کدورت( ممكن است اعتراض هاي گسترده مردمي را به 

دنبال داشته باشد.
نادر بودن حوادث ناش��ي از آلودگي شيميایي آب و یا تواتر به نسبت طوالني ميان دو حادثه آلودگي 
آب به مواد ش��يميایي، س��بب ميشود که چگونگي مواجهه با آن اغلب فراموش شود. در صورت بروز 

آلودگي شيميایي آب صرفنظر از ماهيت آن، انجام اقدام هاي عمومي زیر توصيه مي شود:
-جم��ع آوري و تخلي��ه باقيمانده مواد ش��يميایي به منظ��ور ممانعت از راهيابي آن ب��ه منبع آب )قطع 

سرچشمه آلودگي(
-تعيين ماهيت آلودگي )آلي یا معدني(

-تعيين و اعالم جوانب بهداشتي و اثرگذاري آن بر سالمت عمومي
در این مورد توجه ش��ود که شایعه س��ازي و اغراق در بيان پيامدهاي آلودگي شيميایي از پدیده هاي 
رایج در این گونه بحران ها است که مقابله با آن تنها با آگاهي علمي دست اندرکاران ذي ربط ، پرهيز 

از شتابزدگي و اطالع رساني صحيح و به هنگام ممكن خواهد بود. 
آلودگي آب به مواد نفتي

در صورت راهيابي و یا تخليه ناگهاني نفت خام و مشتقات آن به منابع آب سطحي ، انجام اقدام هاي 
زیر توصيه مي شود:

1- قطع سرچش��مه آلودگي از طریق جمع آوري سریع بقایاي ماده نفتي در محل و تخليه خاك هاي 
آلوده مجاور. 

در مورد چشمه ها، خاك برداري اطراف چشمه وجایگزیني آن با خاك رس توصيه مي شود. خاك 
رس یک ماده جاذب است و به اساني مواد نفتي را به خود جذب ميكند. تعداد دفعات خاك برداري 
و جایگزیني خاك رس با تواتر زماني مش��خص، برحسب ش��دت و نوع  آلودگي و بر اساس نظرات 

کارشناسي مي تواند متفاوت باشد.
2- تشخيص سریع نوع و غلظت آالینده هاي موجود در آب.

در ص��ورت عدم توانایي واحد آزمایش��گاهي منطقه در شناس��ایي نوع و تعيين مق��دار عامل نفتي، از 
ش��اخص هاي دیگري که بطور غير مس��تقيم نشانگر حضور ترکيبات نفتي در آب مي باشند، مي توان 

استفاده کرد. به عنوان مثال وانادیوم شاخص معدني حضور ترکيبات نفتي در آب مي باشد)13(.
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3- حذف آلودگي.
در صورتي که ماده نفتي و مش��تقات آن از نوع فرار باش��د، موثرترین اقدام با توجه به امكانات محلي، 
هوادهي اس��ت.  هوادهي را مي توان با ایجاد مانع در مس��ير آب و ایجاد تالطم، حرکت با قایق هاي 

موتوري بر روي سطح آب، افزایش سطح تماس آب با هوا و یا تزریق هوا درون آب انجام داد.
درصورتي که به رغم تمهيدهاي اندیش��يده ش��ده مقادیر اندکي از مش��تقات نفتي همراه آب خام به 
تصفيه خانه وارد ش��ود، الزم اس��ت پودر و یا گرانول کربن فعال به ميزان حداقل 10ميلي گرم بر ليتر 
به آب اضافه ش��ود. بهترین محل تزریق پودر یا گرانول کربن فعال به آب، نقطه اي است که بيشترین 
درجه اختالط آب )حوضچه اختالط سریع( وجود دارد. کربن فعال افزوده شده به آب پس از جذب 
ترکيبات ش��يميایي ناخواس��ته، در واحد ته نش��يني و صافي ها از آب جدا و به صورت لجن از تصفيه 

خانه دفع مي شود. 
افزودن ذغال آنتراس��يت به ارتفاع 10 س��انتي متر بر سطح فيلترهاي شني، ضمن آن که بستر جاذبي را 
براي زدایش ترکيبات نفتي فراهم مي آورد، عامل اطمينان بخشي براي کنترل ورود ترکيبات نفتي به 

خطوط انتقال و شبكه توزیع خواهد بود.
4- پایش غلظت آالینده ها.

الزم اس��ت روند تغييرات ميزان آلودگي از سرچش��مه تا شبكه توزیع تا زماني که رفع آلودگي محرز 
نشده است، کنترل و مقادیر آن با تواتر زماني مناسب تعيين و گزارش شود.

آلودگي آب به سموم شيميايي
راهيابي اتفاقي یا عمدي س��موم ش��يميایي به منابع و ش��بكه توزیع آب ش��رب که اغلب براي مقابله 
ب��ا حش��رات و جوندگان مزاحم و مب��ارزه با آفت هاي گياهي ب��ه دفعات و یا مقادی��ر قابل توجه در 
کش��اورزي و بهداشت عمومي به کار مي روند، از دیگر رخدادهایي است که مي تواند منجر به بروز 

بحران شود.
در ای��ن خصوص تعيين حریم هاي حفاظتي و مراقبت هاي فيزیكي از منابع و تاسيس��ات مهم تأمين و 
ذخيره آب اقدامي پيش��گيرانه محسوب مي ش��ود که رعایت آن، بروز چنين رخدادهایي را به شدت 
تقليل خواهد داد. در صورت بروز آلودگي عمدي و یا اتفاقي آب به سموم شيميایي انجام اقدام هاي 

زیر توصيه مي شود:
1- بستن شيرهاي اصلي و فرعي در مبادي ورودي و خروجي به منطقه آلوده

2-تخليه شبكه و شست و شوي آن
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3-بررسي و تعيين جنبه هاي بهداشتي حادثه با توجه به غلظت سم در آب، زمان تماس، قابليت انحالل 
سم در آب، مایعات بدن، سطح حساسيت و چگونگي واکنش انسان به ماده سمي.

4-حذف آلودگي: در مواردي که شدت و دوام آلودگي در آب باال مي باشد و منابع آب سالم براي 
جایگزیني با آب هاي آلوده به سموم شيميایي نيز وجود ندارد، تصفيه آب هاي آلوده ضروري خواهد 
بود)13(. انجمن امور آب آمریكا )AWWA(  رهنمودهاي س��اده اي را  براي زدایش سموم شيميایي 
از آب مطرح نموده که در جدول 12 ارائه ش��ده است. به عالوه کارآمدي فرایندهاي مختلف تصفيه 
آب در حذف آالینده هاي شيميایي و ميكروبي نيز توسط این انجمن ارائه شده که در جدول 13 ارائه 

شده است)21،12(.

جدول 12: رهنمودهاي هاي پيشنهادي AWWA براي زدایش سموم از آب 

  عامل
نو�  ت �ظغل

  ��منبع
  يي��� �جر�

  يكيمو�� ��سن
�  ي(�شكا� معدن

  )ي�ل

 ��� �� ها

با  ينير�مي�

 100 �ت هاظغل

  تريگر� �� ل يليم

م��و� ب��ه ���� ه��ر م��و�   2ك ب��ه مق��د�� ي��ق �ف��ز��� س��ولفا� فري��رطب �� يترس��

 ظحف��8/6�� ح��د pHك��ه  �و�ط��ك � �ف��ز��� �� �ه��ك ب��ه �� ب��ه  ي��س��ن

  د �نجا� شو�.ي���� �سو� با �� سا�� صا ينيشو�. متعاقب �� ته نش

ت��ر يگ��ر� ب��ر ل يل��يم100تظ��ك �� غليش ��س��ني��ن��د �� ���ين فر�ي��� �كا��م��د 

  ��صد گز��� شد� �ست. 95

  دهايانيس
  ديانيد���� سيه

-  

�  يني� ب���ه �نب���ا� �� �نعق���ا�� ت���ه نش���    pH=7�� يش كلر�ن���ي��� ���: پ���

  و�يلتر�سيف

د �ج���و� ي���ه مناس���ب باي���وه تهيتص��ف  �ن���د ه���ايه فر�ط���ن ��� �� محوي�� �� �

  ��شته باشد.

  Fe)CN(3�هن به صو��  يتيرفظ 3�  2 �ب با نمك هاي��� ���: ترس

�ستو� 

  نيد�يانوهيس

-  

  ديانيد���� سي�قد�� همانند ه

  ديانيد���� سي�قد�� همانند ه  -  ديانو�� كلر�يس

  د��كربن هايه

ن  با يپا��ف

حد�كثر �� 

 يليم140ت ظغل

  تريگر� �� ل

ت�ر ب�ه هم�ر�� پ�و�� ك�ربن فع�ا�       يگ�ر� �� ل  يل� يم 33تظ� � �� ب�ا غل �فز��� خا

  ه خانهي�� به تصف �تر به ����يگر� �� ل يليم2/7تظبا غل

 يبا� �ليترك

  فسفر
-  

مان��د� پ��س �� �م��ا�   يك��ه كل��ر باق  �و�ط��ب��ه  pH=7و� �� يناس��يس��وپر كلر

ن مرحل��ه ي��ت��ر باش��د. متعاق��ب � يگ��ر� �� ل يل��يم 40ق��ه� ح��د�قل  ي�ق 30تم��ا� 

  د �نجا� شو�.يمتد��� �� با �كلر ما��� � �ال� سا� حذ�
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  حشر� كش ها
  

  كلر�فنل ��-4�2

-  

و� ب��ر �س��ا� يلتر�س��ي� ف ينيق ك��ربن فع��ا� � متعاق��ب �� ت��ه نش�� ي��رطج��ذ� �� 

ر س��م يا� برحس��ب مق��ا�ي��ت ك��ربن فع��ا� م��و�� نظ��بدس��ت �م��د� غل �تجرب��ه ه��ا

  ر �ست:يبه شر� جد�� �

  )mg/lت كربن (ظغلDCP-2,4ت  ظغل

  -  )g/lه (يثانو  )g/lه (ي��ل

100  2  9/5  

80  2  7/4  

50  2  9/2  

30  2  7/1  

  

ل يفن �كلر� � ��

  كلر� �تا� �تر

  تريگر�  بر ل10

 ��كا��م���د يش���گاهي��ما �و� (�� تجرب���ه ه���ايلتر�س���ي� ف يني�نعق���ا�� ت���ه نش���

  ��صد به �ست �مد� �ست) 98حذ� 

  تريگر�  بر ل10  نيلد�ي�

 ��كا��م���د يش���گاهي��ما �و� (�� تجرب���ه ه���ايتر�س���لي� ف يني�نعق���ا�� ت���ه نش���

گ��ر�  يل��يم 20��ص��د ب��ه �س��ت �م��د� �س��ت � ��ص��و�� �ف��ز���  55ش ي�����

  ابد)ي يش مي��صد �فز� 92تر كربن فعا� به ي�� ل

  تريگر�  بر ل10  ني�ند�

 ��كا��م���د يش���گاهي��ما �و� (�� تجرب���ه ه���ايلتر�س���ي� ف يني�نعق���ا�� ت���ه نش���

گ��ر�  يل��يم 20�س��ت � ��ص��و�� �ف��ز���  ��ص��د ب��ه �س��ت �م��د� 35ش ي�����

  ابد)ي يش مي��صد  �فز�94ن مقد�� به  يتر كربن فعا�� �ي�� ل

  تريگر�  بر ل10  نينديل

�ب��ا  يش��گاهي��ما �و� (�� تجرب��ه ه��ايلتر�س��ي� ف ينيك��ربن فع��ا�� �نعق��ا�� ت��ه نش��

��ص��د ب��ه  80ش ي����� �ت��ر ك��ربن فع��ا� �كا��م��د يگ��ر� ب��ر ل يل��يم20�ف��ز��� 

  ت)�ست �مد� �س

  تريگر�  بر ل10  و�يپا��ت

 �� �كا��م��د يش��گاهي��ما �و� (�� تجرب��ه ه��ا يلتر�س��ي� ف يني�نعق��ا�� ت��ه نش��  

ن ي� ��ص�د ب�ه �س�ت �م�د� �س�ت � ��ص�و�� �ف�ز��� ك�ربن فع�ا� �          80ش ي���

  ابد)ي يش مي��صد �فز�99مقد�� به 

�جتن�ا� ش�و�.    يش كلر�ن� ين�د�� ب�ه ش�د� �� پ�    ين �الي� �� م�و�� �  توجه مهم:

و� يت�ر �� پ�ا��ت   يا� س�م يو� �� ��ك�نش ب�ا كل�ر ب�ه پا��كس�و� ك�ه بس�       يا��تر� پ� ي�

  شو�. يل مي�ست�  تبد

  حشر� كش ها
  

  كلر�فنل ��-4�2

-  

و� ب��ر �س��ا� يلتر�س��ي� ف ينيق ك��ربن فع��ا� � متعاق��ب �� ت��ه نش�� ي��رطج��ذ� �� 

ر س��م يا� برحس��ب مق��ا�ي��ت ك��ربن فع��ا� م��و�� نظ��بدس��ت �م��د� غل �تجرب��ه ه��ا

  ر �ست:يبه شر� جد�� �

  )mg/lت كربن (ظغلDCP-2,4ت  ظغل

  -  )g/lه (يثانو  )g/lه (ي��ل

100  2  9/5  

80  2  7/4  

50  2  9/2  

30  2  7/1  

  

ل يفن �كلر� � ��

  كلر� �تا� �تر

  تريگر�  بر ل10

 ��كا��م���د يش���گاهي��ما �و� (�� تجرب���ه ه���ايلتر�س���ي� ف يني�نعق���ا�� ت���ه نش���

  ��صد به �ست �مد� �ست) 98حذ� 

  تريگر�  بر ل10  نيلد�ي�

 ��كا��م���د يش���گاهي��ما �و� (�� تجرب���ه ه���ايتر�س���لي� ف يني�نعق���ا�� ت���ه نش���

گ��ر�  يل��يم 20��ص��د ب��ه �س��ت �م��د� �س��ت � ��ص��و�� �ف��ز���  55ش ي�����
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 ��كا��م���د يش���گاهي��ما �و� (�� تجرب���ه ه���ايلتر�س���ي� ف يني�نعق���ا�� ت���ه نش���

گ��ر�  يل��يم 20�س��ت � ��ص��و�� �ف��ز���  ��ص��د ب��ه �س��ت �م��د� 35ش ي�����

  ابد)ي يش مي��صد  �فز�94ن مقد�� به  يتر كربن فعا�� �ي�� ل

  تريگر�  بر ل10  نينديل

�ب��ا  يش��گاهي��ما �و� (�� تجرب��ه ه��ايلتر�س��ي� ف ينيك��ربن فع��ا�� �نعق��ا�� ت��ه نش��

��ص��د ب��ه  80ش ي����� �ت��ر ك��ربن فع��ا� �كا��م��د يگ��ر� ب��ر ل يل��يم20�ف��ز��� 

  ت)�ست �مد� �س

  تريگر�  بر ل10  و�يپا��ت

 �� �كا��م��د يش��گاهي��ما �و� (�� تجرب��ه ه��ا يلتر�س��ي� ف يني�نعق��ا�� ت��ه نش��  

ن ي� ��ص�د ب�ه �س�ت �م�د� �س�ت � ��ص�و�� �ف�ز��� ك�ربن فع�ا� �          80ش ي���

  ابد)ي يش مي��صد �فز�99مقد�� به 

�جتن�ا� ش�و�.    يش كلر�ن� ين�د�� ب�ه ش�د� �� پ�    ين �الي� �� م�و�� �  توجه مهم:

و� يت�ر �� پ�ا��ت   يا� س�م يو� �� ��ك�نش ب�ا كل�ر ب�ه پا��كس�و� ك�ه بس�       يا��تر� پ� ي�

  شو�. يل مي�ست�  تبد
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16-3  پيشگيري از بالياي انسان ساخت
بهترین و شاید ساده ترین اقدام در حفاظت از تأسيسات آبي، محدود ساختن و یا ممانعت از دسترسي 
فيزیكي به نقاط حساس باشد. گاهي اوقات این اقدام به سادگي بستن درب هاي ورودي به تاسيسات 
و س��اختمانها و کاهش تردد و دسترس��ي عمومي به مكانهاي حساس باشد. سرپوشيده کردن بعضي از 
واحدها و فرایندهاي تصفيه آب و فاضالب، افزایش گش��ت هاي س��احلي در محل آبگيرها، افزایش 
تعداد نمونه هاي برداش��تي از آبگيرها، مس��دود س��اختن و اعمال محدودیت در جاده هاي منتهي و یا 
مجاور س��دها، مخازن و یا ایجاد پست هاي نگهباني در مناطق بحراني و حساس از اقدام هاي فيزیكي 
کنترلي تجربه ش��ده اس��ت. عالوه بر آن اقدام هاي زیر براي حراس��ت فيزیكي از تاسيس��ات پيشنهاد 

مي شود:
- سدها و دریاچه هاي آن، تاسيسات آبگير ، تصفيه خانه ها، مخازن، ایستگاههاي پمپاژ و سامانه هاي 
کنترل باید شناس��ایي و فهرست ش��وند. دسترسي فيزیكي به حساس ترین و یا مستعدترین این واحدها 

براي بالیاي انسان ساخت و به ویژه حمالت تروریستي باید محدود و کنترل شود.
-در هنگام قوت یافتن مس��ایل امنيتي، دسترس��ي به نقش��ه هاي تاسيسات و ش��بكه توزیع باید کنترل 

ومحدود شود.
- چراغ روشنایي، دوربين هاي نظارت و شناساگر هاي حرکت در محل هاي مناسب نصب شود.

-به منظور پيش��گيري از سرقت اطالعات، سامانه هاي نظارت بر داده ها براي پایش و کنترل اطالعات 
و اطمينان از عدم اتصال آنها به اینترنت، با پيش بيني موارد امنيتي وکلمه رمزعبور باید نصب شود.

- مواد شيميایي که در تصفيه آب از آنها استفاده ميشود، باید در انبارها و سالن هاي مسقف نگهداري 
شوند و مقادیر وارد و خارج شده از انبار کنترل شود.

باید در نظر داشت که کانال ها و خطوط انتقال آب و یا دریاچه ها، رودخانه ها و مخازن سدهایي که 
اس��تفاده عمومي از آنها ممكن است، به کارگيري تمامي تمهيدات برشمرده، در عمل ناممكن است. 
در نتيجه محدودیت دسترسي فيزیكي، هرچند در پيشگيري از ایجاد انگيزه در خرابكاران موثر است، 

اما به تنهایي کافي نيست)13(. 
در رابطه با حوادث غيرعمدي، نظارت صحيح بر حمل و نقل موادش��يميایي مصرفي در صنایع و حتي 
تصفيه خانه هاي آب و فاضالب باید مطابق با آیين نامه اجرایي حمل و نقل مواد خطرناك انجام شود. 
رعای��ت مفاد ای��ن آیين نامه، کاهش تصادفات و حوادث ج��اده اي و پخش مواد خطرناك به محيط 
زیس��ت و منابع آب را کاهش خواهد داد. به عالوه همكاري تنگاتنگ ادارات کل محيط زیس��ت با 
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دانشگاه هاي علوم پزشكي، در زمينه مدیریت زیست محيطي آالینده هاي صنایع، به ویژه دفع مناسب 
فاضالب ها، کاهش تخليه فلزات س��نگين و مواد آلي پيچيده به منابع آب س��طحي و زیرزميني را در 
بر خواهد داش��ت. حوادث شغلي و ریخت و پاش مواد ش��يميایي در محيط هاي صنعتي نيز مي تواند 
موجب ورود آالینده ها به منابع آب ش��ود، بدیهي اس��ت نظارت دقيق کارشناسان بهداشت حرفه اي 
و اداره کار در رابط��ه با رعای��ت ایمني در محيط کار، بروز حوادث و انتش��ار آالینده ها به محيط را 

کاهش خواهد داد.  

يادآوري 1: 
ب��ه منظور افزایش قابليت تصفيه خانه هاي آب در حذف آالینده هاي آلي خطرناك، س��موم و 
فلزات س��نگين، توصيه مي ش��ود تا تصفيه خانه هاي آب به فرایند جذب س��طحي با کربن فعال 

مجهز شوند.

يادآوري 2:
 با توجه به شرایط منطقه حادثه دیده )اعم از شرایط آب و هوایي، جمعيت، فعاليت هاي صنعتي و 
کشاورزي و نوع و ماهيت بال( تيم هاي قوي و آموزش دیده باید تشكيل شده و اعضاء این تيم ها 
مسئوليت کاهش اثرات ناشي از شرایط اضطرار را به عهده داشته باشند. بدیهي است در صورت 
بروز آلودگي ش��يميایي ناش��ي از آالینده هاي صنعتي اعضاء تيم نسبت به شرایطي که آلودگي 

ميكروبي منابع آب وجود دارد، متفاوت خواهد بود.

يادآوري 3: 
در برنامه ملي پاس��خ به ش��رایط اضطرار باید اس��تراتژي مناس��ب براي تأمين و ذخيره آب لحاظ 
گردد. با توجه به امكان آس��يب دیدن تأسيس��ات تأمين و توزیع آب و یا اختالل در سيس��تم برق 
رس��اني، شبكه و منابع تأمين آب جایگزین و جانبي باید شناسایي گردد تا درصورت بروز حادثه 

در سيستم اصلي بتوان از سيستم هاي دیگر استفاده کرد.

يادآوري 4: 
احتمال بروز آلودگي هس��ته اي، آلودگي هاي بيولوژیک و شيميایي باید مورد توجه قرار گيرد 
و راهكارهاي شناس��ایي و مقابله با آن شرایط بصورت اختصاصي و با توجه احتمال بروز بالیاي 
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انس��ان س��اخت در هر منطقه بصورت مجزا تدوین گردد. به عنوان مثال اگ��ر ضمن بروز زلزله، 
تصفيه خانه آب آس��يب ببيند و مقادیري از یک ماده ش��يميایي خطرناك نيز به ش��بكه آب وارد 

شود، تيم عملياتي مقابله با بحران باید قادر به انجام واکنش سریع و چندجانبه باشند. 

يادآوري 5: 
دس��تورالعمل مقابله با شرایط خاص بایستي با مش��ارکت ارگان هاي  ذیربط و با توجه به شرایط 

خاص هر منطقه بصورت مجزا تدوین و شرح وظيفه هر واحد بطور دقيق مشخص گردد.

يادآوري 6: 
ارزیابي  ش��دت و گستردگي آس��يب وارده به هریک از منابع آب و سيستم هاي تأمين و توزیع 
آب باید انجام شود. در این مرحله مخاطرات بهداشتي مرتبط با آالینده هاي شيميایي و ميكروبي، 

اثرات و روش هاي کاهش آسيب ها باید مشخص گردد. 

17- دفع مدفوع و فاضالب
بدون شک دفع مدفوع، یكي از اجزاء کليدي هر برنامه بهسازي در شرایط اضطراري است. دفع ناسالم 
و غيربهداشتي مدفوع موجب آلودگي منابع آب و خاك، رشد و تكثير مگس و پشه، نازیبایي محيط 
زیس��ت و شيوع بيماري هاي مرتبط با مدفوع مي گردد. انتقال این بيماري ها عمدتاً بصورت مدفوعي 
– دهاني و یا از طریق نفوذ از س��طح پوس��ت مي باشد. کودکان زیر 5 سال به علت عدم تكامل سيستم 
ایمني بدنشان در برابر بيماري ها و بي اطالعي از خطرات بيماري ها، بيشتر از سایر گروه هاي سني در 

معرض خطر این بيماري ها مي باشند)22(.
17-1  عوامل مؤثر در انتخاب روش دفع مدفوع

بطور کلي عوامل متعددي در انتخاب روش مناس��ب جهت دفع مدفوع باید مورد توجه قرار گيرد که 
عبارتند از:

- عوامل سياسي – اجتماعي
- عوامل فرهنگي

- فضاي موجود
- شرایط زمين منطقه
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- دسترسي به آب
- دسترسي به مواد پاك کننده

- قاعدگي
- سهولت استفاده به ویژه براي کودکان

- محدودیت زماني
- دوره طرح

- تعهدات سازماني
- محدودیت مالي

- دسترسي به مصالح براي ساخت
- وسایل حمل و نقل

- منابع انساني
- بهره برداري و نگهداري

17-2  عناصر اصلي برنامه دفع مدفوع و فاضالب قبل از شرايط اضطرار
17-2-1  دفع مدفوع

1- جمع آوري اطالعات اختصاصي منطقه 
- برآوردجمعيت تحت پوشش 

- توصيف اطالعات پایه مرتبط با دفع مدفوع
- وضعيت منابع آب و سطح آب هاي زیرزميني

2- مسئوليت ها و نقش افراد
- سيستم فرماندهي و کنترل حادثه

- ساختار و چارت افراد مرتبط 
3- روش ها ي برقراري ارتباط

- تعيين نقش مدیر اطالع رساني
- اطالع رساني درون سازماني
- اطالع رساني برون سازماني

- اطالع رساني عمومي
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4- ایمني و حفاظت افراد
- تخليه منطقه، انتقال و اسكان مردم

* ارزیابي اوليه
* روش هاي تخليه و انتقال مردم

* روش هاي اسكان
- اقدامات حفاظتي در خارج از منطقه

- کمک هاي اوليه و اقدامات مرتبط با طب اورژانس
5- شرایط دفع اضطراري مدفوع 

6- تأمين تجهيزات اضطراري و مواد شيميایي مورد نياز
7- نمونه برداري و پایش منابع آب به منظور کنترل عوامل آالینده

17-2-2  سيستم جمع آوري و تصفيه فاضالب)23(
1- جمع آوري اطالعات اختصاصي شبكه و سيستم تصفيه فاضالب  

-  نام و مشخصات سيستم و اطالعات مورد نياز جهت تماس با مجري سيستم
- جمعيت تحت پوشش و تعداد انشعاب هاي فاضالب

- توصيف اطالعات پایه مرتبط با سيستم فاضالب
- اجزاء بحراني سيستم

2- مسئوليت ها و نقش افراد
- سيستم فرماندهي و کنترل حادثه

- ساختار و چارت سيستم فاضالب در مدیریت حادثه
3- روش ها ي برقراري ارتباط

- تعيين نقش مدیر اطالع رساني
- اطالع رساني درون سازماني
- اطالع رساني برون سازماني

- اطالع رساني به مشترکين مهم
- اطالع رساني عمومي

4- ایمني و حفاظت افراد
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- تخليه منطقه، انتقال و اسكان مردم
* ارزیابي اوليه

* روش هاي تخليه و انتقال مردم
* روش هاي اسكان

- اقدامات حفاظتي در خارج از منطقه
- کمک هاي اوليه و اقدامات مرتبط با طب اورژانس

5- شرایط ذخيره و دفع اضطراري فاضالب و لجن هاي آالینده
6- هماهنگي جهت انتقال فاضالب به سيستم هاي تصفيه دیگر

7- تأمين تجهيزات و مواد شيميایي مورد نياز
- ليست تجهيزات اضطراري

- وسایل حفاظت فردي
- تجهيزات مربوط به تلفن و ارتباط رادیویي

8- حفاظت از امكانات و تأسيسات موجود
9- ارزیابي صالحيت سيستم در پاسخ به شرایط اضطراري

10- نمونه برداري و پایش منابع آب به منظور کنترل عوامل آالینده

17-3  اقدامات فوري جهت دفع مدفوع در شرايط اضطراري
غالباً اعمال فش��ار براي کمک به مردم بالفاصله بعد از بال،  منجر به شروع اقدامات بدون برنامه ریزي 
صحيح مي ش��ود. تجربه نشان داده اس��ت که این مس��ئله بطور معمول موجب اتالف منابع و دریافت 

خدمات نامناسب مي شود.
مرحله فوري بطور معمول از چند هفته تا س��ه ماه طول مي کش��د ک��ه در آن عمده اقدامات مرتبط با 
تامين امكانات اوليه براي دفع مدفوع اس��ت. این فعاليت ها معموالً به سرعت اجرا شده و براي استفاده 
کوتاه مدت طراحي مي شوند. در این مرحله غالباً ميزان مرگ و مير زیاد است )بيش از 1مرگ در هر 
10000 نفر در روز( و خطر همه گيري هاي بزرگ نيز ممكن است زیاد باشد)24(. هدف این مرحله، 
به حداقل رساندن افراد در معرض خطر و کاهش ميزان انتقال بيماري هاي مدفوعي است)24(.  براي 
رسيدن به این هدف، به ارزیابي وضع موجود نياز مي باشد. بدین منظور مي توان از چک ليست ارائه 

شده در پيوست ج استفاده نمود.
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يادآوري: 
در شرایط اضطرار) مرحله اقدام فوري(، حداقل به ازاء هر 50 نفر باید یک توالت وجود داشته باشد.

- پاکسازي مدفوع پراکنده
در طي مراحل ابتدایي بروز حادثه، در صورت عدم وجود تأسيس��ات بهداش��تي و توالت مناس��ب در 
منطقه، ممكن اس��ت بخش��ي از مواد مدفوعي بصورت پراکنده در محيط پخش گردد. بنابراین اولين 
اقدام در این بخش تعيين جایگاه هاي مناس��ب براي دفع مدفوع و پاك س��ازي مواد دفعي پراکنده در 
محيط اس��ت. بدین منظور کارگران باید وسایل و لباس مناسب در اختيار داشته باشند و مواد مدفوعي 

به مكاني مناسب نيز چاهک منتقل و با آهک پوشانده شود. 

- توالت های پيش ساخته
توالت هاي پيش س��اخته از جمله تجهيزات بهداشتي اوليه اي هستند که در مناطق بال دیده بخصوص 
در بالیایي که سرویس هاي بهداشتي و شبكه هاي فاضالب آسيب جدي دیده اند، مورد استفاده قرار 
می گيرند. مهمترین نكات مورد توجه در تهيه س��رویس هاي بهداش��تي پيش ساخته شامل استحكام، 

مقاوم��ت در براب��ر خوردگی، س��بک و قابل حمل 
بودن، دسترس��ی به آب س��رد و گرم، روش��ویی و 

وجود تجهيزات جمع آوری فاضالب است.
توالت هاي پيش س��اخته موجود معموالً به صورت 
تک چش��مه تا شش چشمه و همراه و یا بدون حمام 
در دسترس مي باشند که بسته به تجهيزات مورد نياز 
نظير آبگرمكن، دستش��ویي و تنوع در نوع دسترسي 
به هر جزء در دس��ترس مي باش��ند. در ایران نيز این 
مجموع��ه کانكس هاي بهداش��تي توس��ط برخي از 
ش��رکت ها توليد مي گردن��د، تصاویر برخي از این 
سرویس هاي پيش س��اخته در ایران در ذیل آورده 

شده است) شكل16و17(.
  

شكل 16: شمای یک توالت پيش ساخته تک سرویس
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در انتخاب س��رویس هاي بهداشتي توجه به اس��تحكام و کيفيت محصوالت بسيار ضروري مي باشد. 
دقت ش��ود که استفاده از سرویس هاي بهداش��تي جهت دفع صحيح و بهداشتي فاضالب هاي انساني 
مي باش��د لذا استفاده از این س��رویس ها نباید سبب آلودگي زیس��ت محيطي گردد. از این رو توجه 
به سيس��تم جمع آوري فاضالب و س��هولت دفع فاضالب بسيار مهم مي باش��د. جمع آوري فاضالب 
توالت های پيش ساخته مي تواند در تانكرهاي الستيكي، سپتيک تانک و یا چاهاي جذبي انجام شود. 

- محل هاي دفع مدفوع کنترل شده روباز
در مراحل ابتدایي وقوع بالیا، مناطقي که مردم مجاز به دفع مدفوع مي باش��ند، باید مش��خص گردد. 

شكل17: شمای داخلي و خارجي توالت پيش ساخته شش سرویسه
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این مناطق باید در مكاني باشد که به آلودگي منابع آب و مواد غذایي منجر نشود. در این حالت زمين 
مورد نظر با حصاري احاطه ش��ده و براي هر جنس، جایگاه مجزایي تهيه مي شود. در این حالت محل 
دفع باید از تأسيس��ات تصفيه و ذخيره آب حداقل 50 متر فاصله داش��ته باشد. از انبارهاي مواد غذایي، 

مناطق آماده سازي غذا، جاده ها و ساختمان هاي عمومي دور باشد.  
- توالت هاي ترانشه اي کم عمق

ایجاد ترانش��ه هاي کم عمق جهت دفع مدفوع، حالت اصالح شده دفع روباز مدفوع است. این روش 
امكان پوش��اندن مدفوع با خاك توسط اس��تفاده کنندگان را امكان پذیرساخته و به رعایت معيارهاي 

بهداشتي کمک مي نماید)22(.
- توالت هاي ترانشه اي عميق

این توالت ها اغلب در مراحل ابتدایي بروز بال س��اخته ش��ده و در صورت وجود ابزار و منابع انس��اني 
کافي، مناسب خواهند بود. در صورت تصميم براي ساخت توالت هاي همگاني، گزینه معمول ساخت 
توال��ت هاي ترانش��ه اي عميق مي باش��د. در ای��ن روش چندین اتاقک روي یک ترانش��ه منفرد قرار 

مي گيرد. باید مراقب بود که تعداد زیادي توالت در کنار هم قرار نگيرد.

يادآوري: 
در این روش حداکثر طول ترانش��ه 6متر و تعداد اتاقک 6عدد مي باش��د. عرض ترانش��ه باید در 

حدود 0/8 متر باشد و حداقل 0/5 متر فوقاني چاه باید دیوارچيني گردد. 

- توالت هاي خانوادگي کم عمق
این نوع توالت در ش��رایط که مردم تمایل به س��اخت توالت براي خودشان دارند و یا یا تجربه ساخت 
توالت را دارند، مناسب است. عمق چاهک در این روش یک متر و طول و عرض آن 0/5 و 0/3 متر 
اس��ت و براي تأمين حریم خصوصي یک اتاقک س��اده نيز براي آن ساخته ش��ود. این روش فقط در 

مرحله اقدام فوري انجام شده و 0/2 متر از عمق بخش باالیي چاهک با خاك پر مي شود. 
- توالت هاي سطلي

این روش فقط در شرایطي مناسب است که سایر گزینه هاي دفع مدفوع براي شرایط اقدام فوري قابل 
اس��تفاده نباشد. بدین ترتيب دفع مدفوع در سطل یا ظروف درپوش دار دیگر انجام شده و مواد دفعي 

بصورت روزانه به سيستم فاضالب و یا محل دفن زباله تخليه مي گردد.
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- توالت با مخزن ذخيره
در برخي موقعيت هاي اضطراري نظير مناطق س��يل زده و یا جاهایي که حفاري دش��وار است، مخازن 
ذخيره اي بزرگ مي توانند روي زمين بر روي س��كوهاي چوبي قرار گرفته و یمپک اتاقک ساده در 
باالي آن س��اخته مي ش��ود. در این حالت مردم براي ورود به توالت از پله ها باال رفته و مواد دفعي نيز 
در مخزن ذخيره شده که باید بطور متناوب و با رعایت معيارهاي بهداشتي تخليه گردد. این روش نيز 

فقط براي شرایط اقدام فوري و کوتاه مدت مناسب است.
- توالت هاي پاکتي

در بعض��ي مواقع، توالت ه��اي پاکتي یكبار مصرف از طریق مؤسس��ات امدادي تهيه مي ش��ود. این 
پاکت هاي پالس��تيكي حاوي مخلوطي از آنزیم ها بوده و مردم در آن اجابت مزاج مي کنند. در این 

روش باید جایگاه دفع نهایي مناسبي براي این پاکت هاي مصرف شده، مشخص گردد.
- توالت هاي شيميايي

این توالت ها معموالً در کشورهاي پيشرفته و بصورت موقتي استفاده مي گردند. واحدهاي پالستيكي 
پيش ساخته بوده و بطور کلي روشي گران قيمت است.

17-4  اقدامات بلند مدت جهت دفع مدفوع بعد از شرايط اضطرار
در این مرحله وضعيت تثبيت ش��ده و مداخالت بيش��تري  را مي توان براي استفاده طوالني مدت اجرا 
نمود. درحين این مرحله ، س��اختار جامعه ممكن اس��ت دوباره تشكيل گردد و  ميزان مرگ و مير باید 
کاهش یابد. اما ممكن اس��ت  خطر همه گيري هنوز هم باال باش��د. این مرحله به طور معمول چند ماه 

طول مي کشد، هر چند درشرایط اضطرار پيچيده ممكن است چندین سال طول کشد)24(.

يادآوري: 
در مرحله بعد از بال ) مرحله تثبيت( حداقل یک توالت به ازاء هر 20 نفر باید وجود داشته باشد.

- توالت هاي چاهک دار ساده
این روش قدیمي ترین انتخاب فن آوري موافق با حالت هاي بحراني است. عمق چاه باید 2متر و یا بيشتر 
بوده که با یک سنگ توالت پوشانده مي شود. تمام کناره هاي این سنگ باید بطورکامل محكم شده 
و باالتر از سطح زمين اطراف قرار گيرد تا از ورود آب هاي سطحي به داخل چاهک جلوگيري شود. 



89صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

يادآوري 1: 
در شرایطي که سطح آب هاي زیرزميني باالاست، کاربرد این روش مناسب نيست. 

يادآوري 2: 
ب��ا قرار دادن یک پوش��ش متحرك روي س��نگ توالت مي توان از انتش��ار ب��و و ازدیاد مگس 

جلوگيري کرد.

- توالت هاي ترانشه اي عميق
این نوع از توالت ها براي ش��رایط اقدام فوري نيز کاربرد داش��ته و توضيحات آن در بخش قبل ارائه 

شده است.
- توالت هاي ساده تهويه دار 

این توالت ها ش��كل اصالح ش��ده اي از توالت هاي چاهک دار بوده که به منظور به حداقل رس��اندن 
مش��كل بو و مگس طراحي ش��ده اند. در این روش چاهک مجهز به یک لوله تهویه بوده که معموالً 
در قس��مت بيرون��ي اتاقک توالت ق��رار گرفته و ارتف��اع آن حداقل 0/5 متر  باالتر از اتاقک اس��ت. 
براي جلوگيري از ورود حش��رات به چاه، انتهاي باز لوله تهویه باید با توري مناس��ب پوشانده شود. به 
عالوه براي س��هولت در تهویه، هيچ گونه پوشش��ي نباید بر روي سوراخ سنگ توالت قرار داده شود. 
براي جلوگيري از تجمع مگس در بخش داخلي اتاقک، این قس��مت باید به نحو مناس��ب تاریک نگه 

داشته شود.
- توالت هاي تميز شونده با آب

در این توالت ها براي حفظ بهداشت و دفع مناسب تر مدفوع، از آب استفاده مي شود. در ساده ترین 
حالت، این توالت ها شامل یک کاسه توالت بوده که به یک زانویي U شكل کم عمق براي نكهداري 
آب متصل اس��ت. بنابراین پس از دفع مدفوع چند ليت��ر آب باید به محفظه توالت تخليه گردد تا مواد 

مدفعي به چاه یا مخزن زیر توالت منتقل شود. 
- توالت هاي افراشته 

این حالت شامل یک اتاقک است که روي آب ساخته مي شود. سوراخ موجود در کف اتاقک امكان 
دفع مدفوع به داخل آب را فراهم مي س��ازد. در شرایطي که کاربرد سایر روش ها مقدور نيست، باید 

از این روش استفاده گردد. 
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يادآوري: 
کاربرد این روش ممكن است تنها گزینه مناسب در مناطق سيل زده باشد.

- توالت هاي با چاهک کم قطر
در این روش به وس��يله ماش��ين یا مته دستي یک حفره عميق حفر مي گردد. قطر چاه بطور معمول 40 

سانتي متر و عمق آن 4 تا 8 متر بوده که حداقل 0/5 متر فوقاني آن باید دیوارچيني شود. 

يادآوري:
 کارب��رد ای��ن روش براي مناطقي با س��طح آب زیرزمين��ي پایين و زمين مناس��ب براي حفاري 

ارحجيت دارد.

- شبکه جمع آوري فاضالب
در مناطق داراي شبكه جمع آوري فاضالب منطقي است تا با ساخت توالت بر روي سيستم فاضالبرو 
از این سيس��تم اس��تفاده گردد. در این حالت براي شستشود مدفوع و انتقال فاضالب از طریق شبكه به 

20 تا 40 ليتر آب به ازاء هر نفر در روز نياز مي باشد. 

17-5  راهکارهاي دفع مدفوع در شرايط سخت
در بعضي مواقع نظير موارد زیر کاربرد روش هاي معمول غير ممكن نبوده و باید از روش هاي خاصي 

استفاده نمود:
● مناطقي که سطح آب زیرزميني باال بوده و امكان حفاري محدود است.

● در شرایطي که احتمال آلودگي آب هاي زیرزميني زیاد است.
● در مناطقي که به علت سنگي بودن سطح زمين، حفاري بسيار دشوار است.

●در ش��رایطي که زمين منطقه بس��يار سست بوده و قبل از رسيدن عمق چاه به حد کافي، زمين ریزش 
مي کند.

● در مناطق سيل زده
- توالت هاي چاهک دار مرتفع

در مناطقي که سطح آب هاي زیرزميني باال است و یا حفاري زمين بسيار دشوار مي باشد، مي توان از 
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این روش استفاده نمود. این توالت شبيه توالت چاهک دار ساده و یا تهویه دار بوده که در آن چاهک 
بر روي زمين ساخته مي شود. 

- توالت هاي ساده دوچاهکي
در شرایطي که حفر یک چاه عميق ممكن نيست، مي توان از این روش استفاده کرد که در آن اتاقک 
باالي هر دو چاهک س��اخته ش��ده و هر یک از چاهک ها داراي سنگ توالت مجزا براي دفع مدفوع 

مي باشند. در این روش یک چاه استفاده شده تا پر شود سپس از چاه دوم استفاده مي شود.
- توالت هاي با چاهک غالف دار شني

در مناطق��ي که خطر آلودگي آب هاي زیرزميني ب��اال بوده و حفاظت کيفي این آب ها حائز اهميت 
باش��د، ب��راي کاهش آلودگي م��ي توان یک غالف ش��ني را در اطراف چاهک توال��ت ایجاد کرد. 
ضخامت این غالف حدود 0/5 متر بوده و نقش فيلتر در کنترل انتقال عوامل ميكروبي را به عهده دارد.

يادآوري: 
غالف ش��ني در این توالت ها قادر به کنترل کامل انتش��ار آلودگي نيست بنابراین در شرایطي که 
امكان آلودگي آب هاي زیرزميني بس��يار زیاد اس��ت، ساخت توالت چاهک دار مرتفع با غالف 

شني توصيه مي شود)22(. 

- چاهک يا مخازن آب بند
در این روش چاهک یا مخزن دیوارچيني و آب بند شده و امكان نشت و آلودگي آب زیرزميني وجود 

ندارد. با اینحال نياز به تخليه مداوم و نظارت بر نحوه انتقال و دفع محتواي این مخازن اهميت دارد.
- سپتيک تانک

س��پتيک تانک براي جمع آوري و تصفيه فاضالب توالت ها و آب هاي خاکس��تري براي اجتماعات 
کوچک در مواقعي که احداث سيس��تم جمع آوري فاضالب غير اقتصادي و غير قابل اس��تفاده است، 
طراح��ي و احداث مي گردد. زمان مان��د فاضالب در این مخازن 1 تا 3 روز بوده و فاضالب خروجي 

بطور معمول از طریق لوله هاي مشبک زیرسطحي دفع مي گردد. 
- توالت هاي آبي

این حالت شامل یک توالت ساده بوده که بر روي یک سپتيک تانک ساخته مي شود.کاربرد توالت هاي 
آبي در مناطقي مناسب است که توالت هاي چاهک دار از نظر اجتماعي و فني قابل پذیرش نيست.
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انتخاب محل توالت ها
ب��ا توجه به نقش توالت ها در انتش��ار عوامل بيماریزا، رعای��ت معيارهاي زیر در انتخاب محل احداث 

توالت ها ضروري است)22(:
● بيش از 50 متر از منازل مسكوني و محل هاي اسكان فاصله نداشته باشد.

●حداقل 30 متر از مخازن ذخيره و تصفيه آب دور باشد.
●حداقل 30متر از منابع آب سطحي فاصله داشته باشد.

●حداق��ل 30 مت��ر از منابع آب زیرزميني کم عمق فاصله افقي داش��ته باش��د. این فاصل��ه در مناطق با 
زمين هاي درشت دانه و داراي شكاف باید بيشتر باشد.

●حتي االمكان توالت ها در پایين دست مخازن و منابع آب احداث گردد.
●حداقل 50 متر از انبارها و مراکز آماده سازي مواد غذایي فاصله داشته باشند.

●به تسهيالت شستشوي دست نزدیک باشد.
●به راحتي براي تمام گروه هاي سني قابل دسترسي باشد.

● توالت هاي زنانه ومردانه باید جداگانه باشند. 
● فاصله بين مستراح زنانه و مردانه باید رعایت شود . ورودي مستراح هاي زنانه و مردانه دور از هم باشد.

●براي جلوگيري از ورود آب هاي س��طحي به چاه فاضالب ،در اطراف  مس��تراح  کانال زهكش��ي 
حفر نمایيد.

●مستراح باید در محلي که مسير سيالب نيست یا مكانهاي مرتفع ساخته شود.
● درصورت امكان سطح اطراف مستراح را باسنگ وماسه بپوشانيد تا خشک و تميز باشد.

●در صورت امكان، به ازاي هرخانواده یایک گروه ، مس��تراحي باشد تا مسئوليت نگهداري و نظافت 
آن برعهده افراد باشد)24(.

يادآوري1: 
به ازاي هر 100نفر حداقل یک حوضچه شستشوي و همچنين رختشویخانه شخصي و حمام براي 

زنان الزم است.

يادآوري2: 
درصورت عدم وجود صابون مي توان از مواد جایگزین نظير خاکستر یا خاك تميز استفاده کرد.
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يادآوري3: 
همه توالت هاي گودالي و چاهک دار نفوذپذیر باید حداقل 30متر از هر گونه منبع آب زیر زميني 
فاصله داشته باشند. کف چاه فاضالب باید حداقل 1/5 متر باالتر از سطح آب زیرزميني باشد. این 
فواصل براي صخره هاي شكافدار و سنگ آهک افزایش و براي خاك هاي ریز کاهش مي یابد.

يادآوري4: 
توج��ه خاصي به دفع مدفوع کودکان داش��ته باش��يد زیرا معموالً مدفوع ک��ودکان خطرناکتر از 
مدفوع بزرگس��االن اس��ت )عفونت هاي مدفوعي در بين کودکان غالباً بيشتر است و امكان دارد 

بدن کودکان فاقد آنتي بادي الزم باشد(.

يادآوري5: 
در حادثه اي که توالتها آب بندي ش��ده باشند یا براي طوالني مدت استفاده شوند و نياز به تخليه 

داشته باشند، داراي تجهيزاتي براي تخليه لجن، حمل و دفع مدفوع هستند.

يادآوري6:
 در ش��رایطي که س��طح آب باال باش��د یا س��يالب رخ دهد، چاهک یا ظروف دفع مدفوع براي 

کاهش آلودگي آب زیر زميني و محيط زیست باید آب بند شده باشند.

يادآوري7: 
در حي��ن بال، حداکثز تعداد افراد اس��تفاده کننده از یک توالت باید50 نفر باش��د و هرچه زودتر 

تعداد باید به 20 نفر کاهش یابد.

يادآوري8: 
در شرایط اضطراري، حداقل فاصله توالت ها از اماکن مسكوني باید 6 متر باشد.

يادآوري9: 
نسبت تعداد توالت هاي زنانه به مردانه باید 3 به 1 باشد)24(.
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17-6  مديريت فاضالب 
در ای��ن بخش منظور از فاضالب، جریان س��يال حاصل از مصرف آب در مناطق مربوط به ش��يرهاي 
برداشت آب، آشپزخانه ها و مراکز توزیع و مصرف غذا، رختشویخانه ها، حمام و مراکز درماني بوده 
و فاض��الب حاص��ل از توالت ها مربوط به بحث دفع مدفوع بوده و با جری��ان هاي فوق نباید مخلوط 
گردد. بطورکلي عوامل متعددي نظير خصوصيات خاك منطقه، س��طح آب هاي زیرزميني، پس��تي و 
بلندي زمين، موقعيت و نوع منابع آب موجود، کميت و کيفيت فاضالب توليدي، شرایط آب و هوایي 
و مالحظات فرهنگي و اجتماعي بر انتخاب روش مناسب جهت دفع این گونه فاضالب ها مؤثر است.

روش هاي دفع فاضالب
- چاه هاي جاذب

این روش ش��امل چاه و یا کانال هایي اس��ت که نفوذ فاضالب به خاك را تسهيل مي کند و براي دفع 
فاضالب هاي فوق الذکر، پس��اب خروجي از س��پتيک تانک ها و جریان خروجي از توالت هاي آبي 
کاربرد دارد. قابليت چاه هاي جاذب در نفوذ فاضالب به قابليت نفوذ خاك وابسته است. بطورمعمول 
چ��اه ه��اي جاذب داراي 2 تا 5متر عمق و 1 تا 2/5 متر قطر مي باش��ند. این روش در مناطق مس��طح با 

زمين هاي نفوذپذیر و براي حجم فاضالب کم مناسب مي باشد.
- ترانشه نشت

در این روش کانال در الیه هاي سطحي خاك با نفوذپذیري زیاد اجرا شده و سطح تماس بيشتري را 
در مقایس��ه با چاه جاذب براي نفوذ فاضالب فراهم مي کند. فاضالب به لوله هاي افقي با قطر متداول 
10 سانتي متر منتقل شده، به تدریج در حين عبور از لوله نشت کرده و از طریق سنگریزه هاي اطراف 
لوله به زمين نفوذ مي کند. ترانش��ه هاي نش��ت داراي عرض 30 تا 60 سانتي متر بوده و عمق ترانشه در 

زیر لوله پخش کننده فاضالب حدود یک متر است.
 - زهکشي طبيعي

در ش��رایطي که زهكش��ي طبيعي فاضالب ها  دفع آن به رودخانه ها مقدور مي باشد، مي توان از این 
روش جهت دفع فاضالب ها استفاده نمود. باید دقت گردد که زهكشي در پایين دست منابع آب انجام 

شود. به عالوه حداقل شيب در کانال هاي زهكشي خاکي باید 200: 1 باشد.
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يادآوري: 
فاضالب هاي ح��اوي مقادیر زیاد مواد آلي نظير فاضالب رختش��ویخانه ها به دليل امكان ایجاد 

شرایط بيهوازي و مناظر ناخوشایند نباید به برکه ها و سایر توده هاي آب راکد تخليه شود.

- زهکشي مصنوعي
در مناطق با ش��يب کم و نفوذناپذیر، به دليل عدم امكان زهكش��ي طبيعي ممكن اس��ت تنها با احداث 

کانال هاي زهكشي مصنوعي بتوان فاضالب ها را دفع نمود.
- برکه تبخير

در این روش، فاضالب ها در استخرهاي کم عمق نگهداشته شده تا آب بخار شود. این روش مي تواند 
در ش��رایطي که ميزان تبخير بطور قابل مالحظه اي از بارندگي بيشتر است، استفاده گردد. در صورت 
به اطالعات مربوط به ميزان تبخير و دبي فاضالب مي توان سطح مورد نياز براي برکه تبخير را برآورد 

نمود.
- آبياري

در این روش حجم زیادي از فاضالب جهت آبياري محصوالت کش��اورزي به ویژه درختان اس��تفاده 
مي گردد. با توجه به اهميت کنترل مخاطرات بهداش��تي استفاده از فاضالب در کشاورزي، این روش 

فقط در مقياس کوچک کاربرد دارد.

يادآوري1: 
چ��اه هاي جذبي و کانال هاي تراوش فاضالب باید حداق��ل 30 متر  از کليه منابع آب زیرزميني 

فاصله افقي داشته باشند.

يادآوري2: 
حتي االمكان جایگاه هاي دفع فاضالب باید در پایين دست منابع آب قرار داشته باشند. 

يادآوري3: 
کف چاه هاي جذبي باید حداقل 1/5 متر باالتر از سطح آب هاي زیرزميني باشد.
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يادآوري4: 
ميزان سرانه فاضالب توليدي به ازاء هر نفر در روز در بيمارستان هاي صحرایي 55 ليتر است.

يادآوري5: 
در ش��رایط آب و هوایي خيلي سرد، احتمال یخ زدگي فاضالب در لوله هاي انتقال، ترانشه هاي 

نشت و سيستم تصفيه باید مورد توجه باشد)22(.

پیوست الف: قوانین و مقررات مرتبط با حفاظت کیفي آب و دفع 
بهداشتي فاضالب

قانون  تشکيل  کميته  کاهش  اثرات  بالياي  طبيعي  )مصوب 1370/5/29 (
 ماده  واحده � به  موجب  این  قانون  »کميته  ملي  کاهش  اثرات  بالیاي  طبيعي « به  منظور مبادله  اطالعات ، 
مطالع��ه ، تحقيقات  علمي  و پيدا ک��ردن  راهكارهاي  منطقي  جهت  پيش��گيري  و کاهش  اثرات  بالیاي  
طبيعي  ناشي  از طوفان ، س��يل ، خشكسالي ، سرمازدگي ، آفات  گياهي ، آلودگي  هوا، زلزله  و لغزشهاي  
الیه  زمين ، نوسانات  آب  دریاها و دریاچه ها و رودخانه ها و امثال  آن ، به  ریاست  وزیر کشور و عضویت  
وزرا و مس��ئولين  س��ازمانها )در غياب  وزرا، معاونين  ذیربط  ش��رکت  مي نمایند( و عضویت  س��ازمان  
هواشناس��ي  کشور، وزارت  نيرو، وزارت  کش��اورزي ، وزارت  بهداش��ت ، درمان  و آموزش  پزشكي ، 
وزارت  جهاد سازندگي ، وزارت  راه  و ترابري ، سازمان  برنامه  و بودجه ، سازمان  حفاظت  محيط  زیست ، 
وزارت  مسكن  و شهرسازي ، مؤسسه  ژئوفيزیک ، جمعيت  هالل  احمر، سازمان  جنگلها و مراتع ، وزارت  
بازرگاني  و هر وزارتخانه ، مؤسس��ه ، نهاد و نيروهاي  انتظامي  و یا نظامي  که  ریاس��ت  این  کميته  حسب  

ضرورت ، مصلحت  بداند، تشكيل  مي گردد.

آيين نام�ه  اجراي�ي  قانون  تش�کيل  کميت�ه  ملي  کاهش  اث�رات  بالي�اي  طبيعی  )مصوب 
    )  1372/2/12

م��اده  1� به  منظ ور پيش��گيري  و کاهش  اثرات  ناش��ي  از بالی��اي  ط بيعي ، مبادله اطالع��ات ، مط العه  و 
تحقيقات  علمي ، کميته  ملي  کاهش  اثرات  بالیاي  ط بيعي  متشكل  از یک  کميته  هماهنگي  و کميته هاي  

فرعي  تحقيقاتي  تخصصي  نه  گانه  به  شرح  زیر تشكيل  مي شود:                                           
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الف � کميته  فرعي  مقابله  با خط رات  ناش�ي  از زلزله  و لغزش  اليه هاي  زمين  به  مس��ئوليت  
وزارت  مسكن  و شهرسازي                                                             

ب � کميته  فرعي  دفع  آفات  و امراض  نباتي  و سرمازدگي  به  مسئوليت  وزارت  کشاورزي  
ج � کميته  فرعي  احياي  مراتع  و مقابله  با خشکسالي  به  مسئوليت  وزارت  جهاد سازندگي  

د� کميته  فرعي  پيش�گيري  از س�يل  و نوس�انات  آب  دريا و طغيان  رودخانه  به  مس��ئوليت  
وزارت  نيرو 

ه�  کميته  فرعي  رفع  آلودگي  هوا به  مسئوليت  سازمان  حفاظت  
و� کميته  فرعي  مقابله  با خط رات  ناشي  از ط وفان  به  مسئوليت  سازمان  هواشناسي  

ز� کميته  فرعي  امداد و نجات  به  مسئوليت  جمعيت  هالل  احمر 
ح � کميته  فرعي  جبران  خسارت  به  مسئوليت  سازمان  برنامه  و بودجه  

ط � کميته  فرعي  بهداشت  و درمان  به  مسئوليت  وزارت  بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشكي 

آيين نامه بهداشت محيط: مصوب1371/4/24 
ماده 3 � آلوده کردن آب آش��اميدني عمومي ممنوع اس��ت و با متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد 
شد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور حفظ سالمت و بهداشت مردم مكلف است 
کيفيت آب آش��اميدني عمومي از نقطه آبگيري تا مصرف را از نظر بهداش��تي تحت نظارت مس��تمر 

قرار دهد.
تبصره1� وظایف و اختيارات سازمان حفاظت محيط زیست در پيشگيري و جلوگيري از آلودگي منابع 
آب، موضوع ماده )46( قانون توزیع عادالنه آب و آئين نامه هاي اجرایي آن همچنان قابل اجراست. 
ماده 4 � به منظور جلوگيري از روند رو به رشد آلودگي منابع آبهاي سطحي و زیرزميني اعم از چاهها، 
رودخانه ها، قناتها، چش��مه ها، آب مصرفي شهر و روستا، کميته اي با نام کميته حفاظت از منابع آب 
آش��اميدني زیر نظر استاندار با عضویت مدیران و رؤساي ادارات کل : 1� بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كي 2� سازمان حفاظت محيط زیست 3� س��ازمان آب منطقه اي استان 4� جهاد سازندگي استان 
5 � برنامه و بودجه اس��تان 6� ش��رکت آب و فاضالب استان، تشكيل مي شود تا موارد زیر را بررسي و 

اقدام نماید. 
- اتخاذ تصميم راجع به خارج نمودن بعضي از منابع تامين آب آش��اميدني از س��رویس که بر اس��اس 

گزارش اداره کل بهداشت محيط آلوده شده اند )اعم از چاهها، چشمه ها، قنات ها و...(. 
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- اتخاذ تدابير الزم جهت حفاظت از منابع آب آش��اميدني موجود بر اس��اس دس��تورهایي که توسط 
دستگاههاي ذیربط پيشنهاد مي شود و به تصویب کميته مي رسد. 

- اتخ��اذ تدابي��ر الزم به منظور حف��ظ حریم مناطقي که در آین��ده براي تامين آب ش��هرها از طریق 
دستگاههاي ذیربط پيشنهاد مي شود. 

- اتخاذ تصميم در رابطه با بحرانهاي ناشي از آلودگي منابع آب و چگونگي مقابله با آنها. 

م�اده 688 قان�ون مجازات اس�المي- تعزيرات:   هر اقدامي  که  تهدید عليه  بهداش��ت  عمومي  
ش��ناخته  ش��ود از قبيل  آلوده  کردن  آب  آشاميدني  یا توزیع  آب  آش��اميدني  آلوده ، دفع  غير بهداشتي  
فضوالت  انس��اني  و دامي  و مواد زاید ، ریختن  مواد مس��موم  کننده  در رودخانه  ها و زباله  در خيابانها، 
کشتار غير مجاز دام ، استفاده  غير مجاز فاضالب  خام  یا پساب  تصفيه  خانه  هاي  فاضالب  براي  مصارف  
کشاورزي  ممنوع  مي  باشد و مرتكبين  چنانچه  طبق  قوانين  خاص  مشمول  مجازات  شدیدتري  نباشند به  

حبس  تا یک  سال  محكوم  خواهند شد. 

آيين نامه اجرايي حمل و نقل جاده اي مواد خطرناك )مصوب 1380/2/22(
به اس��تناد این آیين نامه مواد خطرناك موادي هس��تند که نسبت به بهداشت یا سالمتي انسان، حيوان و 

محيط زیست ذاتاً خطرزا بوده و مشمول یكي از طبقه بندي هاي نه گانه زیر مي باشند: 
1- طبقه یک : این طبقه به سه دسته تقسيم بندي مي شود:

1-1- مواد و محصوالت منفجره 
1-2- محصوالت و کاالهایي که با مواد منفجره انباشته گردیده اند

1-3- محصوالت و کاالهایي که ایجاد آتش سوزي و احتراق مي نمایند
2- طبقه دو : این طبقه مشتمل است بر گازهاي تحت فشار مایع نشده و گازهاي نامحلول تحت فشار

3- طبقه سه : این طبقه مشتمل است بر مایعات قبل اشتعال 
4- طبقه چهار : این طبقه به سه دسته تقسيم بندي مي شود: 

1-4- جامدات قابل اشتعال 
2-4- موادي که داراي قابليت آتش سوزي و آتش افروزي خود به خود مي باشند

3-4- موادي که بر اثر تماس با آب یا مجاور با رطوبت، گازهاي قابل اشتعال توليد مي کنند.
5- طبقه پنج : این طبقه به دو دسته تقسيم بندي مي شود: 
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1-5- موادي که باعث ایجاد زنگ زدگي مي شوند
2-5- پراکسيدهاي آلي 

6- طبقه شش : 
1-6- محصوالت سمي 

2-6- مواد و محصوالت متعفن که باعث ایجاد و نشر بيماریهاي عفوني مي گردند.
7-طبقه هفت : مواد رادیواکتيو

8-طبقه هشت : مواد خورنده و اسيدها
9-طبقه نهم : مواد و محصوالت خطرناك متفرقه

ماده 2- انجام هرگونه عمليات حمل و نقل جاده اي مواد خطرناك از نقطه اي به نقطه دیگر در داخل 
کشور مستلزم رعایت مقررات و ضوابط مندرج در این آیين نامه مي باشد.

ماده 3- راننده وسيله نقليه حامل مواد خطرناك باید همواره حين عمليات حمل و نقل کاالي خطرناك 
اسناد مربوط به خصوصيات و نحوه حمل این گونه کاالها را در اختيار داشته باشد تا هنگام درخواست 

مقامات ذیصالح ارایه نماید.
ماده 4- وسایل حمل و نقل حامل مواد و محصوالت خطرناك باید در حين عمليات حمل و نقل کليه 

نشانه ها و عالیم مندرج در ضميمه الف این آیين نامه را دارا باشند.
ماده 5- فرس��تنده کاال و محصول خطرناك مكلف است پيش از تنظيم قرارداد حمل و نقل کاال طي 
اظهارنامه اي مطابق فرم پيوس��ت ش��ماره یک از ضميمه ب متصدي حمل و نقل را از خطرناك بودن 
محموله و همچنين نوع خطر و اقدامات احتياطي که باید در حين حمل و نقل کاالي موصوف به عمل 

آید مطلع نماید.
ماده 8- وس��يله نقلي��ه حامل مواد خطرناك صرف نظر از وزن و حجم محموله فقط در س��اعات روز 
مجاز به تردد در جاده هاي کشور خواهد بود و باید قبل از پایان روز در پارکينگ مناسب توقف و تا 

آغاز روز بعد از حرکت خودداري کند.
ماده 9- پارك و توقف وس��ایل نقليه حامل مواد و محصوالت خطرناك در طول جاده ها فقط تحت 

شرایط زیر امكانپذیر است:
ال��ف - نصب گوه ب��ه تعداد حداقل 2 عدد و متناس��ب با تعداد چرخهاي وس��ایل نقليه حامل مواد و 

محصوالت خطرناك در حين توقف الزامي است .
ب- موتور وسيله حامل مواد و محصوالت خطرناك باید در حين توقف خاموش باشد.
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ج- وسایل نقليه حامل مواد و محصوالت خطرناك نباید به هيچ عنوان نشت یا سرریز داشته باشند.
چ-وس��ایل نقليه حامل مواد و محصوالت خطرناك باید در نقاط با شيب کم توقف کنند و از پارك 
و توقف وس��يله نقليه در سرباالیي یا سرازیري هایي که توسط وزارت راه و ترابري با عالیم مشخص 

شده اند خودداري نماید.
ح-در مواقعي که راننده وس��يله نقليه حامل مواد خطرناك اضطراراً مجبور به توقف ش��ود باید وسيله 
نقليه را حتي المقدور منتهي اليه س��مت راس��ت جاده در محوطه باز دور از پلها و تونلها و تأسيس��ات 

رفاهي بين راه متوقف نماید.
خ-در توقف هاي بين راه و توقف هاي اضطراري باید راننده یا کمک راننده در وسيله نقيه یا اطراف 
آن باقي مانده و از آن مراقبت نماید. عالوه بر این در مواضع 10 متري ابتدا و انتهاي وسيله نقليه متوقف 

شده چراغهاي 24 ولتي زردرنگ الكتریكي نصب شود.

قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي 
مصوب1354/11/4  

م��اده  2� آلوده  ک��ردن  رودخانه هاي  مرزي  و آبهاي  داخلي  و دریاي  س��رزميني  ایران  به  نفت  یاهر نوع  
مخلوط  نفتي  خواه  توس��ط  کشتي ها و خواه  توسط  سكوهاي  حفاري  یا جزایر مصنوعي  )اعم  ازثابت  و 
شناور( و خواه  توسط  لوله ها و تأسيسات  و مخازن  نفتي  واقع  در خشكي  یا دریا ممنوع  است  و مرتكب  
به  حبس  جنحه اي  از شش��ماه  تا دو س��ال  یا پرداخت  جزاي  نقدي  از یک  ميليون  تا ده  ميليون  ریال  یا به  
هر دو مجازات  محكوم  مي گردد، در صورتيكه  آلودگي  بواس��طه  بي مباالتي  یا بي احتياطي  واقع  ش��ود 
مجازات  مرتكب  حداقل  جزاي  نقدي  مذکور است . نيروي  دریائي  یا ژاندارمري  کشور برحسب  مورد، 
بمنظور جلب  و دس��تگيري  مرتكب  و تنظيم  صورت  مجلس  تش��خيص  ميزان  آلودگي  در صورتي  که  
وس��يله  آلوده کننده  نفتكش  باشد آن  را متوقف  و در مورد سایر منابع آلوده کننده  از ادامه  عمليات  آنها 

جلوگيري  بعمل  خواهد آورد.
ماده  8� س��ازمان  بنادر و کش��تيراني  مي تواند اقدامات  الزم  را جهت  پيش��گيري  و جلوگيري  از سرایت  
آلودگي  در موارد سوانح  و اتفاقاتي  که  موجب  آلودگي  دریا بشود یا به  نحوي  خطر وقوع  آلودگي  را 
فراهم  آورد که  سالمت  آبهاي  مقرر در ماده  دو این  قانون  را مورد تهدید قرار دهد بعمل  آورد. سازمان  
مزبور مي تواند در بنادر و اس��كله هائي  که  مقتضي  بداند تسهيالت  الزم  را به  منظور تخليه  آب  توازن  و 

فضوالت  نفتي  ازکشتي ها ایجاد و اداره  نماید. 
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 قانون توزيع عادالنه آب )مصوب1361/12/16 و اصالحيه 1364/8/14(
 ماده  6 � صاحبان  و اس��تفاده کنندگان  از چاه  یا قنات  مس��ئول  جلوگيري  از آلودگي  آب  آنها هستند و 
موظفند طبق  مقررات  بهداش��تي  عمل  کنند. چنانچه  جلوگي��ري  از آلودگي  آب  خارج  از قدرت  آنان  

باشد مكلفند مراتب  را به  سازمان  حفاظت  محيط زیست  یا وزارت  بهداري  اطالع  دهند.
ماده  46� آلوده  ساختن  آب  ممنوع  است ، مسئوليت  پيشگيري  و ممانعت  و جلوگيري  از آلودگي  منابع  

آب  به  سازمان  حفاظت  محيط زیست  محول  مي شود.

آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب ) مصوب1371/2/18(
ماده  2� اقدام  به  هر عملي  که  موجبات  آلودگي  آب  را فراهم  نماید، ممنوع  است .

 ماده  3� س��ازمان  با همكاري  وزارتخانه هاي  نيرو، کش��اورزي ، جهادس��ازندگي ، بهداش��ت ، درمان  و 
آموزش  پزش��كي  و س��ایر وزارتخانه ها و سازمانهاي  ذیربط  حسب  مورد نس��بت  به  بررسي  و شناسایي  

کيفيت  آبهاي  ایران  از لحاظ  آلودگي  اقدام  خواهد نمود.
 تبصره  1� وزارت  بهداش��ت ، درمان  و آموزش  پزش��كي  در مورد آبهاي  مشروب  از مرحله  آبگير طبق  

قوانين  و مقررات  خود عمل  مي نماید.
ماده  4� سازمان  موظف  است  نسبت  به  شناسایي  منابع  مختلف  مولد آلودگي  آب  به  طریق  مقتضي  اقدام  
نماید. مس��ئولين  موظفند اطالعات  و مدارك  مورد نياز را در صورت  درخواس��ت  در اختيار س��ازمان  

قرار دهند.

آيين نامه  اجرايي  کنترل  و نظارت  بهداشتي  بر سموم  و مواد شيميايي  )مصوب1378/6/14 (   
ماده  2� به  منظ ور اعمال  هماهنگي  در امور مربوط  به  کنترل  بهداشتي  و نظ ارت  بر سموم  و مواد شيميایي  
کميته  هماهنگي ، کنترل  و نظ ارت  بر سموم  و مواد شيميایي  که  از این  پس  به  اختصار ))کميته (( ناميده  
مي ش��ود، در محل  معاونت  امور بهداشتي  وزارت  بهداش��ت ، درمان  و آموزش  پزشكي  با ترکيب  زیر 

تشكيل  مي شود:                                                          
الف � رئيس  سازمان  دامپزشكي  یا نماینده  تام االختيار وي .                             
ب � رئيس  سازمان  حفظ  نباتات  یا نماینده  تام االختيار وي  .                            

پ � معاون  ذي  ربط  سازمان  حفظ  محيط  زیست  یا نماینده  تام االختيار وي  .                 
ت � معاون  ذي ربط  وزارت  صنایع  یا نماینده  تام االختيار وي .                            
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ث � معاون  ذي  ربط  وزارت  بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشكي  به  عنوان   رئيس  کميته .                               
 ج � معاون  ذي  ربط  سازمان  برنامه  و بودجه  یا نماینده  تام  االختيار وي .                

ماده  3 �  عرضه ، فروش ، توزیع ، بسته بندي  و نگهداري  هر نوع  سم  در مراکز تهيه  و توزیع  مواد غذایي  
ممنوع  اس��ت  و در مورد س��موم  و حشره کش��هاي  خانگي  در بس��ته  بندیهاي  کوچک  و آماده ، مطابق  

ضوابط  ارگانهاي  ذي  ربط   قانوني  عمل  خواهد شد.                                                            
تبصره � کليه  فروش��ندگان  و توزیع  کنندگان  سموم  و مواد ش��يميایي  باید دوره هاي  آموزشي  بهداشت  
که  از ط رف  وزارت  بهداش��ت ، درمان  و آموزش  پزش��كي  اعالم  مي شود طي  نمایند و گواهي  مربوط  

را   دریافت  کنند.                     
ماده  4� حمل  و نقل  مواد ش��يميایي  و سموم  اعالم  شده  توسط  کميته ، بر اساس  شرایطي  خواهد بود که  

به  تصویب  کميته  مزبور خواهد رسيد .                      
ماده  5 � س��ازندگان  و فرموله  کنندگان  و فروش��ندگان  و مصرف  کنندگان  مواد  ش��يميایي  و سموم  و 
ش��رکت هاي  خدماتي  دفع  آفات  نباتي ، دامي  و خانگي ، فوميگاس��يون  و ضد عفوني  مكلفند به  منظ ور 
حفظ  و تامين  س��المت  انس��ان  و محيط  زیست ، کليه  دستورالعملها، اس��تانداردها و موازین  بهداشتي  و 

زیست  محيطي  موجود در کشور را رعایت  نمایند.                                            
ماده  6 � ش��رکتهاي  دولتي  و خصوصي  س��ازنده ، فروش��نده ، فرموله کننده  مواد  شيميایي  و سموم  و نيز 
ش��رکتهاي  خدماتي  دفع  آفات  نباتي ، دامي ،  فوميگاس��يون  و ضدعفوني  موظ فند یک  نفر مسئول  فني  
واجد شرایط  را به سازمانهاي  ذي  ربط  قانوني  براي  اخذ پروانه  صالحيت  فني  معرفي  نمایند و رونوشت  

پروانه هاي  صالحيت  صادر شده  باید براي  کميته  ارسال  گردد.                     
تبص��ره  2� ش��رکتهاي  خدماتي  مبارزه  با حش��رات  و جانوران  موذي  اماکن  عموم��ي  و خانگي  باید از 
وزارت  بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشكي  مجوز دریافت  نمایند.                                                                  

ماده  7� متقاضيان  ثبت ، واردات ، صادرات ، س��اخت ، بس��ته بندي  و فرموالسيون  مواد شيميایي  وسموم  
موظفن��د کلي��ه  م��دارك  و نمونه هاي   مرب��وط  را جهت  بررس��ي  و انجام  آزمایش��هاي  الزم  به  مراجع  
ذي صالح  قانوني  ارایه  نمایند. صدور مجوز باید توس��ط  مراجع  مذکور براس��اس  آیين نامه ها و ضوابط  
بهداشتي  صادر شده  از سوي  وزارت  بهداشت ، درمان  و آموزش   پزشكي  انجام  پذیرد.                                                              
ماده  8 � کليه  مراکز تهيه ، توليد، نگهداري ، فروش ، بسته بندي  و فرموالسيون  مواد شيميایي  و سموم  باید 
مجهز به  سيستم هاي  پيشگيري  و مقابله  با حوادث  شيميایي  باشند.                                                            

م��اده  9� کليه  کارخانج��ات ، کارگاهها و مراکز درماني  و صنفي  و کليه  اش��خاصي  که  به  امر خرید یا 
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اس��تفاده  از سموم  و مواد شيميایي  اشتغال  دارند، موظفند  ظروف  خالي  شده  آنها را به  نحو مناسب  و با 
رعایت  ضوابط  زیست  محيطي  منهدم  یا دفع  نمایند.                                                            

تبصره  1� توليد کنندگان  س��موم  ومواد شيميایي  موظفند هشدارهاي  الزم  را در مورد خط رات  استفاده  
مجدد از ظروف  و مواد شيميایي  بر روي  بر چسب  آنها قيد نمایند.      

تبصره  2� کليه  فروش��ندگان  و عرضه  کنندگان  س��موم  و مواد ش��يميایي  مكلفند از فروش  آن  دسته  از 
سموم  و مواد شيميایي  که  فاقد هشداري هاي  الزم  بر روي  برچسب  آنها باشند خودداري  نمایند. مراجع  

ذي  ربط  موظف  به  نظارت  بر اجراي  این  تبصره  مي باشند.                                               
ماده  10� س��ازندگان ، فرموله  کنندگان ، بسته بندي  کنندگان  و حمل  کنندگان  سموم  و مواد شيميایي  و 
شرکتهاي   دفع  آفات  نباتي  و خانگي  مكلفند کارگاه ، انبار و کارگران  خود را از هر حيث  به  وسایل  و 
تجهيزات  بهداشتي  و حفاظتي  مطابق  با دستورالعمل هاي  مراجع  ذیصالح مجهز کنند.                           
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پیوس�ت ب: عناوین و مش�خصات نش�ریات معاونت نظارت راهبردي ریاس�ت 
جمهوري و وزارت نیرو  مرتبط با بهداشت آب و فاضالب قبل، حین و بعد از بال

شما�� 

  هينشر
  سا� چا�  ا�ظمالح  عنو��

313  

ت �� يفيالعا� كطم ���هنما

  بز�� �مخا�� سدها

  ت ��يفيموثر برك �پا��مترها-

  ند� ��يمنابع �ال يابي��� ���� ها-

  ند� هاي�ثر�� �ال ينيش بيپ �� سا�مد-

  اچه سدي�� يفيم كيت �� حرظحفا-

1386  

330  

ش يپا يي�ستو��لعمل �جر�

  ت �� مخا�� پشت سدهايفيك

  يكيولو�ي�بييايمي� شيكيزيف �هايژگي�-

  ت ��يفيك يابيش � ���يپا-

  ند� هايمنابع �ال ييشناسا يچگونگ-

 ��س����تو��لعمل نح����و� نمون����ه ب����ر���    -

  �� يكيولو�ي� ب ييايميش

1387  

216  

 ��� سدها يبا��س ���هنما

  بز��

  ي�نو�� با��س-

  �عا� �ها ي�� با��س يا� فنظمالح-

 �ه�����ا ي�� با��س����� يا� فن�����ظ�����مالح -

  �ر��ط�ض

 يا�من��د با��س�� يز � ني�� ر� �مطم��و��� مخ��ا -

  ژ� �� سدهاي�

1380  

242  

ال� ���خانه يمها� س ���هنما

  �سا�� � ��� ��� ها

  ال�يبر���� س ���� ها-

  ال�يمها� س ���� ها-

1380  

307  

ل � يس �پهنه بند ���هنما

  م ���خانهين حد بستر � حرييتع

م ين ح��د بس��تر � ح��ر ي��يتع يگ��ا� ق��انون يجا-

  ���خانه ها

-يوگر�في����زيالع����ا� فطو� �نج����ا� ميش����-

  �د��لو�ي� ه يهو�شناس

  ك ���خانهيد��ليالعه هطم-

  يطيست محيالعه �طم-

  يا� فنظا�ها � مالحيمع-

ل � يس��� �پهن���ه بن���د ��بر� نقش���ه ه���اك���ا-

  م ���خانهيحر

1384  
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318  

ت �� يفي�ستو��لعمل كنتر� ك

  �� �ه خانه هايتصف

ه يك تص��في��ش��گا� ي��ما �ال�� ب��ر� طيش��ر�-

  خانه

  ا�يمو�� ن �ش هاي��ما-

1384  

365  

العا� طفهرست خدما� م

 �سامانه ها �لر�� � �بهسا�

  موجو� �شهر ي�برسان

  �لر�� � �ريب پذي�س يفيك يابي���-

  �ريب پذي�س يكم يابي���-

  ي�برسان �سامانه ها �ر� بهسا�طه يته-

  �ر� بهسا�ط يليتحل يابي���-

1386  

137  

�  �بهر� بر��� ���هنما

  �� مخا�� �� �نگهد��

ر�� ي����� تعم �نگه����د�� ��به����ر� ب����ر���-

  مخا�� ��

  ه شد�يمخا�� �� تصف �شستشو-

ت �� مخ��ا�� �� مقاب��ل حش���ر�� �   ظ�� حفا-

  ند� هاي�ال

 ي��مقاب��ل �ل��و�گ يبهد�ش��ت �مر�قب��ت ه��ا-

ر ي�س��ا ي�نس��ان �ت ه��اي��فعال�� يناش�� �ه��ا

  ند� هاي�ال

 ي� ض���دعفون �پ���ا� س���ا� �و� ه���ايش���-

  �مخا�� �� جهت �� �ند��

  مخا�� ي� ضدعفون يكلر�ن ���� ها-

1374  

175  

 �نقشه ها �عالئم � نشانه ها

  ينير �ميمنابع �� �

  �د��لو�ينقشه �ئوه-

 �موج�����و� �� نقش�����ه ه�����ا الع�����ا� ط�-

  �د��لو�ي�ئوه

  مشخصا� منابع ��-

1377  

177  

�  �بهر� بر��� ���هنما

ه يتصف ��� ��حدها �نگهد��

  خانه ��

  ه � كا�بر� �نهايسا� تصفيتاس-

  �� ييگند��� ���� ها-

لو� �� �� طن������ام ييايميم������و�� ش������ -

  يدني�شام

 ييايميح�����ذ� م�����و�� ش����� ���� ه�����ا-

  يدنيلو� ���� �شامطنام

1377  
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182  

 يفي� ك يت كمظحفا ���هنما

ز�� ي� تجه ينير�ميمنابع �� �

  �� �نها �بهر� بر���

ت �� من��ابع ظ��� �س��تو��لعمل حفا طض��و�ب-

  ينير�مي�� �

ت ظ������� �س������تو��لعمل حفا طض������و�ب -

�� من����ابع ��  �ز�� به����ر� ب����ر��� ي����تجه

  ينير�مي�

1379  

187  

 يفيك ي�ستو��لعمل �فتا� سنج

  ينير�مي� ��بها

 �ت �به���اي���فيك يه���د� �فت���ا� س���نج  -

  ينير�مي�

س���تم �فت���ا� يس ير�ح���طعو�م���ل م���وثر �� -

  يسنج

  يمنبع �لو�گ ي�فتا� سنج-

��  يف�����يك يمر�ح�����ل �فت�����ا� س�����نج -

  ينير�مي�

1387  

334  

�ثر  يبر�س يچگونگ ���هنما

ت � يبر كم �ت كشا���يفعال

  يحطس �ت �� هايفيك

ت ي���ث��ا� فعال يمختل��ف بر�س��  ���� ه��ا-

ت �� ي��فيت � كي��ب��ر كم �كش��ا��� �ه��ا

  يحطس �ها

 �ب���ه �به���ا ����� �ن���د� ه���اين �الي���يتع-

  يحطس

ن مح���د��� ي���ي� تع ييشناس���ا يچگ���ونگ-

  ند� هاي�ثا� �ال

  يتيري� مد يفن ���هكا�ها-

1387  

338  

�ثر��  يابي�ستو��لعمل ���

��  �ر� هاط يطيست محي�

  يليفص� فاضال� ��مرحله ت

س����ا� � يتأس �ب���ر�  يالع���ا� عم���وم  ط� -

  �� � فاضال� �ر� هاط �سا�� ها

  ستي� طي�ضع موجو� مح ييشناسا -

  يطيست محي� �ها ي�لو�گ -

1385  

462  

ت �� يفيك �بقه بندط ���هنما

 �خا�� پسا� ها � �� ها

 يمصا�� صنعت �بر� يبرگشت

  يج� تفر

  يصنعت ��� ها �بقه بندط ���هنما-

  يجتفر ��� ها �بقه بندط ���هنما -

ع يا� جه����ت ص����ناي����ت �� مو��ني����فيك-

  مختلف

1387  
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327  

ت يفيش كي�ستو��لعمل پا

  )�(جا� يحطس ��بها

  شيپا �برنامه ها ير�حط-

  يد�نيم �ري� �ند��� گ �نمونه بر���-

  �� يفير�� كييل ��ند تغيتحل-

منب���ع  يت ش���اخص �ل���و�گين �ض���عي���يتع-

  يحط�� س

1387  

179  

ت �� يفيكنتر� ك ���هها

ه �� يمر�حل مختلف تصف

  يدني�شام

ت �� خ����ا� ي����فيش����ا� كنت����ر� كي��ما-

  يحطه خانه �� سيبه تصف �����

� به��ر�  ير�ح��ط �ا� ب��ر�ي��ش��ا� مو��ني��ما-

 ��� ه���ا �ه خان���ه ه���ا ي��تص���ف �ب���ر���

  ينير�مي�

ه � س��الم ي�� تص��ف �به��ر� ب��ر��� ���هنم��ا-

  �� �سا�

1377  

3-121  

ب ي� تصو يبر�س يفن طضو�ب

  �ه �� شهريتصف �ر� هاط

  ه خانهيتصف ير�حط يا� كلظمالح-

�  ير�ح��طه (�ص��و� يختل��ف تص��فمر�ح��ل م-

  عملكر�)

  ييايميكا�بر� مو�� ش-

  ص نشت گا�ي� تشخ يمني�-

1371  

3-129  

ب ي� تصو يبر�س يفن طضو�ب

ه فاضال� يتصف �ر� هاط

  �شهر

ه يب��ا �نتخ��ا� مح��ل تص��ف طا� م��رتبظ��مالح-

  خانه

ب���ا �نتخ���ا� ن���و� �    طا� م���رتبظ���مالح -

  ه يندتصفيفر�

� ب�ر  ه ش�د يه فاض�ال� تص�ف  ي� كنتر� �ث�ر تخل -

  رند�يپذ ��� ها

  ه خانهي�� تصف يمني�-

  رنا�طخ ييايميبا مو�� ش طنكا� مرتب-

1372  

3-130  

گز��� � �ما� ����نه بهر� 

  �� �ه خانه هاي�� تصف �بر���

 يابي���� ��� �ريمر�ح��ل مختل��ف �ك��و��گ -

  �بهر� بر���

  يشگاهي��ما �ري� �ما�گ �ري�ند��� گ-

1372  

�  ��� بخ�����ش نگه�����د�� �ري�ك�����و��گ-

  �ر�يتعم

133  

ر�� ي� تعم �نگهد�� ���هنما

ت ظ�� � حفا �ه خانه هايتصف

  سا�يتاس يمني� �

  ر��ي� تعم �ا� نگهد��ي�صو� �ن-

ه ير�� تص��في��� تعم �برنام��ه ك��ا� نگه��د�� -

  خانه

  ه خانهيسا� تصفيتاس يمنيت � �ظحفا-

  ژ�ي� � ير�� بهد�شتطمخا-

1374  

416  

� �جر� � ير�حط�ستو��لعمل 

ل يكنتر� س �ها سا�� �نگهد��

  � �سو�

 �بن��دها ير�ح��ط يفن�� �ا�ه��اي� مع طض��و�ب-

  ي�صالح

  ش � �سو�يالعه فرساطم-

  �محاسبا� سا�� �-

  ي�صالح �بندها �نگهد�� طضو�ب-

1387  

1-450  

 ��جر� �� ��هنما ير�حط يمبان

ش يكنتر� فرسا �سا�� ها

 �� ��هنما ير�حط ي(مبان

  )�بانكت بند ��جر�

س�تم بانك�ت   يس �زي� ر� �ط� نكا� مه�م ��  -

  �بند

بانك���ت  �س���تم ه���ايس ��ص���و� نگه���د��-

  �بند

1387  

82-�  

ت منابع يري�� مد ييه هايتوص

  ينير�مي�� �

� كنت��ر� � �ن��د���  يف��يك-يت كم��ظ��حفا-

  �ريگ

  ي�� �لو�گ �ريجلوگ يمبان-

پ��ر��� ه��ا برمن��ابع   ��ث��ر�� �ج��ر� يابي�����-

  ينير�مي�� �

1372  

90-�  

م چا� ي�ستو��لعمل محاسبه حر

  نا�� ق

  يم چا� به ��� علميمحاسبه حر-

  ر چا�يمحاسبه شعا� تاث �تئو�-

��� �س��تفا�� �� ج��د��� محاس��با� ش��عا�  -

  ر چا�يتاث

1373  

149-�  

ش � يمها� فرسا ���هنما

  ت ���خانهظحفا

���خان��ه �  �ش �� كن��ا�� ه��اي�ن��و�� فرس��ا-

  علل ��

ر ي����م � غيت مس����تقظ����حفا ���� ه����ا-

1383  
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  ميمستق

  يعيبطت ظحفا-

 �ت كن��ا�� ه��ا ظ��حفا يتيريدم�� ���ش��ها-

  ���خانه

مه����ا�  ��نتخ����ا� ��� ه����ا �ا�ه����ايمع-

  ت ���خانهظش � حفايفرسا

�  ��� بخ�����ش نگه�����د�� �ري�ك�����و��گ-

  �ر�يتعم

133  

ر�� ي� تعم �نگهد�� ���هنما

ت ظ�� � حفا �ه خانه هايتصف

  سا�يتاس يمني� �

  ر��ي� تعم �ا� نگهد��ي�صو� �ن-

ه ير�� تص��في��� تعم �برنام��ه ك��ا� نگه��د�� -

  خانه

  ه خانهيسا� تصفيتاس يمنيت � �ظحفا-

  ژ�ي� � ير�� بهد�شتطمخا-

1374  

416  

� �جر� � ير�حط�ستو��لعمل 

ل يكنتر� س �ها سا�� �نگهد��

  � �سو�

 �بن��دها ير�ح��ط يفن�� �ا�ه��اي� مع طض��و�ب-

  ي�صالح

  ش � �سو�يالعه فرساطم-

  �محاسبا� سا�� �-

  ي�صالح �بندها �نگهد�� طضو�ب-

1387  

1-450  

 ��جر� �� ��هنما ير�حط يمبان

ش يكنتر� فرسا �سا�� ها

 �� ��هنما ير�حط ي(مبان

  )�بانكت بند ��جر�

س�تم بانك�ت   يس �زي� ر� �ط� نكا� مه�م ��  -

  �بند

بانك���ت  �س���تم ه���ايس ��ص���و� نگه���د��-

  �بند

1387  

82-�  

ت منابع يري�� مد ييه هايتوص

  ينير�مي�� �

� كنت��ر� � �ن��د���  يف��يك-يت كم��ظ��حفا-

  �ريگ

  ي�� �لو�گ �ريجلوگ يمبان-

پ��ر��� ه��ا برمن��ابع   ��ث��ر�� �ج��ر� يابي�����-

  ينير�مي�� �

1372  

90-�  

م چا� ي�ستو��لعمل محاسبه حر

  نا�� ق

  يم چا� به ��� علميمحاسبه حر-

  ر چا�يمحاسبه شعا� تاث �تئو�-

��� �س��تفا�� �� ج��د��� محاس��با� ش��عا�  -

  ر چا�يتاث

1373  

149-�  

ش � يمها� فرسا ���هنما

  ت ���خانهظحفا

���خان��ه �  �ش �� كن��ا�� ه��اي�ن��و�� فرس��ا-

  علل ��

ر ي����م � غيت مس����تقظ����حفا ���� ه����ا-

1383  
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پیوست ج: چک لیست های بازرسی و پایش وضعیت آب و فاضالب

جدول 1: چک ليست ارزیابی سریع وضعيت جامعه بال دیده
پاسخ عنوان رديف

........ مر� .........�� فكيك �� � مر� جمعيت منطقه به ت 1  
مساحت منطقه 2

تر�كم جمعيت (نفر به متر مربع) چقد� �ست� 3

نفر �� ��� چقد�  1000تعد�� مر� به ���� هر 

�ست�

4

بيما�� عفوني (نو� بيما�� �كر 

شو�)

�اليل �صلي مر� � مير چيست� بيما�� غير عفوني (نو� بيما�� 5

�كر شو�)

و�)حو��� (نو� حا�ثه �كر ش

تعد�� تو�لت موجو� �� منطقه�   6

�يا تو�لت ها� مر��نه � �نانه �� يكديگر تفكيك   بلي

شد� �ست�

7  
  خير
�يا شر�يط بهد�شتي � بهسا�� تو�لت ها �عايت شد�   بلي

  �ست�(چك ليست مربوطه)
8  

  خير
  9  تعد�� حما� �� منطقه�  

� �نا� چگونه  شر�يط �ستفا�� �� حما� بر�� مر���  كامال مجز�

  �ست�
10  

  شيفتي
�يا شر�يط بهد�شتي � بهسا�� حما� ها �عايت شد�   بلي

  �ست�
11  

  خير
�يا مصالح مو�� نيا� جهت �فع نقص ساختماني �   بلي

  بهسا�� حما� � تو�لت ها �جو� �����
12  

  خير
�يا سلسله مر�تب مرتبط با  �ظايف� مسئوليت ها �   بلي

جهت بر�سي� شناسايي � �فع   سلسله مر�تب ��جا�

  نقص بهد�شتي � بهسا�� تعيين شد� �ست� 
13  

  خير

�يا سيستم جمع ���� فاضال� � پسا�� بهد�شتي   بلي

  مي باشد�
14  

  خير (�كر �ليل)
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  خو�
سطح �گاهي جامعه �� �� خصو� ��� مسائل 

  بهد�شتي � بهسا�� چگونه ���يابي مي كنيد
  متوسط  15

  ضعيف
�يا �فر�� بومي حاضر به مشا�كت �� �مو� بهد�شتي �   (چگونه) بلي

  بهسا�� هستند�
16  

  خير
�يا ��گا� ��لتي � غير ��لتي �� محل جهت �مد��   بلي (نا� ببريد)

  �ساني حضو� �����
17  

  خير
�يا نيا�� به �ستقر�� �مكانا� بيشتر � يا خا� �جو�   بلي

�����  
18  

  خير
  
  
  

�في منطقه چگونه �ست� (با �كر �لگو� توپوگر

حد�قل � حد�كثر ��تفا� جامعه نسبت به سطح ��يا � 

  جهت شيب)
19  

  �بها� سطحي

  20  نو� تامين �� �جتما��
  �بها� �ير �ميني
  �بها� بطر� شد�

�� تانكر (منبع تامين� سطحي / 

  �ير�ميني �كر شو�)
  بلي

  21  �يا �� محل �� سطحي �جو� �����
  خير

�� صو�� �جو� �بها� سطحي �يا �� �� بر�� �مر   بلي (نا� ببريد)

  خاصي �ستفا�� مي شو��
22  

  خير

  
سطح �� �ير �ميني نسبت به سطح �مين ����� چه 

  عمقي �ست�
23  

  �يا�
  متوسط  24  نو� نفو�پذير� خا� منطقه چگونه �ست�

  كم
  �يا�

  25  �ضعيت با�� ها� فصلي چگونه �ست�
  متوسط

پاسخ عنوان رديف

........ مر� .........�� فكيك �� � مر� جمعيت منطقه به ت 1  
مساحت منطقه 2

تر�كم جمعيت (نفر به متر مربع) چقد� �ست� 3

نفر �� ��� چقد�  1000تعد�� مر� به ���� هر 

�ست�

4

بيما�� عفوني (نو� بيما�� �كر 

شو�)

�اليل �صلي مر� � مير چيست� بيما�� غير عفوني (نو� بيما�� 5

�كر شو�)

و�)حو��� (نو� حا�ثه �كر ش

تعد�� تو�لت موجو� �� منطقه�   6

�يا تو�لت ها� مر��نه � �نانه �� يكديگر تفكيك   بلي

شد� �ست�

7  
  خير
�يا شر�يط بهد�شتي � بهسا�� تو�لت ها �عايت شد�   بلي

  �ست�(چك ليست مربوطه)
8  

  خير
  9  تعد�� حما� �� منطقه�  

� �نا� چگونه  شر�يط �ستفا�� �� حما� بر�� مر���  كامال مجز�

  �ست�
10  

  شيفتي
�يا شر�يط بهد�شتي � بهسا�� حما� ها �عايت شد�   بلي

  �ست�
11  

  خير
�يا مصالح مو�� نيا� جهت �فع نقص ساختماني �   بلي

  بهسا�� حما� � تو�لت ها �جو� �����
12  

  خير
�يا سلسله مر�تب مرتبط با  �ظايف� مسئوليت ها �   بلي

جهت بر�سي� شناسايي � �فع   سلسله مر�تب ��جا�

  نقص بهد�شتي � بهسا�� تعيين شد� �ست� 
13  

  خير

�يا سيستم جمع ���� فاضال� � پسا�� بهد�شتي   بلي

  مي باشد�
14  

  خير (�كر �ليل)
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  كم
�يا �مكاناتي بر�� نيا�ها� بهد�شتي خا� � ضر���   بلي (نحو� �سترسي �كر شو�)

  مانند نيا�ها� �نا� �جو� �����
26  

  خير

  
�ظيفه ساخت �تامين هزينه� نگهد��� � تميزكر�� 

تو�لت ها � حمامها برعهد� چه ��گا� يا ��حدهايي 

  �ست�
27  

  28  ليستنا� � نا� خانو��گي تكميل كنند� چك   
  29  تا�يخ تكميل � �مضا�:  

  خو�
سطح �گاهي جامعه �� �� خصو� ��� مسائل 

  بهد�شتي � بهسا�� چگونه ���يابي مي كنيد
  متوسط  15

  ضعيف
�يا �فر�� بومي حاضر به مشا�كت �� �مو� بهد�شتي �   (چگونه) بلي

  بهسا�� هستند�
16  

  خير
�يا ��گا� ��لتي � غير ��لتي �� محل جهت �مد��   بلي (نا� ببريد)

  �ساني حضو� �����
17  

  خير
�يا نيا�� به �ستقر�� �مكانا� بيشتر � يا خا� �جو�   بلي

�����  
18  

  خير
  
  
  

�في منطقه چگونه �ست� (با �كر �لگو� توپوگر

حد�قل � حد�كثر ��تفا� جامعه نسبت به سطح ��يا � 

  جهت شيب)
19  

  �بها� سطحي

  20  نو� تامين �� �جتما��
  �بها� �ير �ميني
  �بها� بطر� شد�

�� تانكر (منبع تامين� سطحي / 

  �ير�ميني �كر شو�)
  بلي

  21  �يا �� محل �� سطحي �جو� �����
  خير

�� صو�� �جو� �بها� سطحي �يا �� �� بر�� �مر   بلي (نا� ببريد)

  خاصي �ستفا�� مي شو��
22  

  خير

  
سطح �� �ير �ميني نسبت به سطح �مين ����� چه 

  عمقي �ست�
23  

  �يا�
  متوسط  24  نو� نفو�پذير� خا� منطقه چگونه �ست�

  كم
  �يا�

  25  �ضعيت با�� ها� فصلي چگونه �ست�
  متوسط

جدول2: چک ليست تامين آب سالم در شرایط اضطرار

تعيين مقد�� ��

.گر� � خشك1

.معتد�2.�� � هو�� منطقه چگونه �ست�1

.سر�3

.سيل1

.نو� بال چيست�2

.�لزله2

.طوفا�3

.ساير (�كر شو�)4

. تعد�� �فر�� بال�يد� به نفر:3  ..............................................

  . تعد�� خانو��� بال �يد�:4  ..............................................

..............................................  

. مقد�� �� مو�� نيا� به ���� هر نفر �� 4

  ��� (ليتر) :

..............................................  

. مقد�� كلر مو�� نيا� جهت سالم سا�� 5

��  

..............................................  

ليتر� مو��  20. تعد�� ظر� �خير� �� 6

  نيا� بر�� خانو��� ها

  . تعد�� مو��� كلرسنجي ����نه7  ..............................................

..............................................  

. تعد�� مو��� �نجا� ��مايش ها� 8

  ميكر�بي

  . تعد�� مو��� �نجا� ��مايش ها� شيميايي9  ..............................................

�� �ستفا��تعيين منبع مو�� 

.نو� منبع مو�� �ستفا�� قبل �� بال چه بو�� 5  .�� �ير�ميني:1

  .�� سطحي:2نا� منبع �ست� با �كر

.�يا منبع �� �� حا� حاضر قابل �ستفا�� 6  .بلي1

  .خير2�ست�

.�يا منبع �يگر� �� �ستر� �ست� (�گر 7  .بلي1

  .خير2بلي نو� منبع �كر شو�)

تعيين ��� تو�يع
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  .به طو� كامل تخريب شد� �ست1

  قابل �ستفا�� �ست . قسمتي تخريب � برخي2.�ضعيت شبكه �برساني چگونه �ست�8

  .شبكه سالم �ست3

.بيما�� ها� ���� �� �� تما� منطقه بر�� كر�� 1

  �ست

.�ضعيت بيما�� ها� ���� �� �� منطقه 9

چگونه �ست�

. بيما�� ها� ���� �� �� قسمتي �� منطقه شايع 2

  شد� �ست

  .بيما�� ���� �� �� منطقه مشاهد� نشد3

نو� تجهيز�� �� �ستر� جهت تأمين .10  .تانكرها� متحر� � ثابت1

  . �� بطر� شد�2��:

تعيين ��� تصفيه

  .تصفيه متد���1

. ��� تصفيه قبل �� بال چه بو�� �ست�11

  . تنها گند���يي2

.�يا �� �� �لو�گي ميكر�بي �جو� 12  .بلي (نو� � ميز�� �لو�گي �كر شو�)1

  .خير2  �����

.�يا �� �� �لو�گي شيميايي �جو� 13  ر شو�)(نو� � ميز�� �لو�گي �ك .بلي1

  .خير2  �����

.�يا �حتما� حضو� تركيبا� جانبي 14  .بلي (نو� تركيب � عو�مل سا�ند� �كر شو�)1

  .خير2  گند���يي �� �� �جو� �����

  .تركيبا� كلر (نو� � ��صد خلو� �كر شو�)1

.گند���� �� �ستر� چيست�15

  .�يگر هالو�نها2

��� ها� گند���يي (نو� ��� �كر .�يگر 3

  شو�)

تعيين نقا� پرخطر شبكه�

.�يا نقا� پرخطر( با توجه به طو� عمر 16  .بلي1

شبكه � تر�كم �فر�� تحت پوشش) تعيين 

شد� �ست�

  .خير2

.�يا نقشه شبكه �برساني�تجهيز�� � 17  .بلي1

تعيين مقد�� ��

.گر� � خشك1

.معتد�2.�� � هو�� منطقه چگونه �ست�1

.سر�3

.سيل1

.نو� بال چيست�2

.�لزله2

.طوفا�3

.ساير (�كر شو�)4

. تعد�� �فر�� بال�يد� به نفر:3  ..............................................

  . تعد�� خانو��� بال �يد�:4  ..............................................

..............................................  

. مقد�� �� مو�� نيا� به ���� هر نفر �� 4

  ��� (ليتر) :

..............................................  

. مقد�� كلر مو�� نيا� جهت سالم سا�� 5

��  

..............................................  

ليتر� مو��  20. تعد�� ظر� �خير� �� 6

  نيا� بر�� خانو��� ها

  . تعد�� مو��� كلرسنجي ����نه7  ..............................................

..............................................  

. تعد�� مو��� �نجا� ��مايش ها� 8

  ميكر�بي

  . تعد�� مو��� �نجا� ��مايش ها� شيميايي9  ..............................................

�� �ستفا��تعيين منبع مو�� 

.نو� منبع مو�� �ستفا�� قبل �� بال چه بو�� 5  .�� �ير�ميني:1

  .�� سطحي:2نا� منبع �ست� با �كر

.�يا منبع �� �� حا� حاضر قابل �ستفا�� 6  .بلي1

  .خير2�ست�

.�يا منبع �يگر� �� �ستر� �ست� (�گر 7  .بلي1

  .خير2بلي نو� منبع �كر شو�)

تعيين ��� تو�يع
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  .به طو� كامل تخريب شد� �ست1

  قابل �ستفا�� �ست . قسمتي تخريب � برخي2.�ضعيت شبكه �برساني چگونه �ست�8

  .شبكه سالم �ست3

.بيما�� ها� ���� �� �� تما� منطقه بر�� كر�� 1

  �ست

.�ضعيت بيما�� ها� ���� �� �� منطقه 9

چگونه �ست�

. بيما�� ها� ���� �� �� قسمتي �� منطقه شايع 2

  شد� �ست

  .بيما�� ���� �� �� منطقه مشاهد� نشد3

نو� تجهيز�� �� �ستر� جهت تأمين .10  .تانكرها� متحر� � ثابت1

  . �� بطر� شد�2��:

تعيين ��� تصفيه

  .تصفيه متد���1

. ��� تصفيه قبل �� بال چه بو�� �ست�11

  . تنها گند���يي2

.�يا �� �� �لو�گي ميكر�بي �جو� 12  .بلي (نو� � ميز�� �لو�گي �كر شو�)1

  .خير2  �����

.�يا �� �� �لو�گي شيميايي �جو� 13  ر شو�)(نو� � ميز�� �لو�گي �ك .بلي1

  .خير2  �����

.�يا �حتما� حضو� تركيبا� جانبي 14  .بلي (نو� تركيب � عو�مل سا�ند� �كر شو�)1

  .خير2  گند���يي �� �� �جو� �����

  .تركيبا� كلر (نو� � ��صد خلو� �كر شو�)1

.گند���� �� �ستر� چيست�15

  .�يگر هالو�نها2

��� ها� گند���يي (نو� ��� �كر .�يگر 3

  شو�)

تعيين نقا� پرخطر شبكه�

.�يا نقا� پرخطر( با توجه به طو� عمر 16  .بلي1

شبكه � تر�كم �فر�� تحت پوشش) تعيين 

شد� �ست�

  .خير2

.�يا نقشه شبكه �برساني�تجهيز�� � 17  .بلي1
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تاسيسا� �� �ستر� مي باشد�  .خير2

� �طالعا� �� نظر �ضع .�يا مستندسا�18  .بلي1

  .خير2شبكه �نجا� مي شو��

.�يا نمونه بر���� ميكر�بي به طو� 19  .بلي1

  .خير2مد��� �نجا� مي شو��

.�يا كلرسنجي به طو� مد��� �نجا� مي 20  .بلي1

  .خير2شو��

. ميز�� كلر ���� باقيماند�21  …………ميلي گر� �� ليتر

  

� � نگهد���:نيا�ها� فني � بهر� بر���

. �يا �صو� حفاظتي �� منبع �� 21  .بلي1

(بر�سا� �ستو��لعمل ها� ��يج ����� 

نير�) �عايت شد� �ست�

  .خير2

.�يا �مكا� �خير� سا�� بهد�شتي �� 22  .بلي1

  .خير2�جو� �����

.�يا تجهيز�� تصفيه متناسب با نيا� 23  .بلي1

  .خير2�جو� �����

تو�يع �� مناسب � بهد�شتي .�يا ��� 24  .بلي1

  .خير2  مي باشد�

  مشخصا� فر� تكميل كنند�

  

.نا� � نا� خانو��گي تكميل كنند� چك 30

  ليست

  .تا�يخ تكميل � �مضا�31  
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جدول3:  چک ليست بازرسي دفع بهداشتي مدفوع

    :موسسه / مسكن.1

    مكا� / ����:.2

    نا� مصاحبه شوند�:.3

  جو�تعد�� تو�لت � �ستشويي مو.4

  تو�لت             (             )

  �ستشويي         (             )

تعد�� تو�لت هايي كه �� �نها �ستفا�� مي شو�� (بر .5

  �سا� مشاهد��)

  مر��نه              (             )

  �نانه                (             )

  مختلط             (             )

  مشاهد��

  �يا تو�لت ����� ��� مناسب �ست�.6

  بله

  خير

  �يا �� تو�لت �ستفا�� مي شو��.7

  بله

  خير

  تعيين شر�يط مستر��

  �يا مدفو� �� محيط يا محوطه تو�لت ها پر�كند� �ست�.8

  خير

  كم

  �يا�

�ضعيت �جو� حشر�� �� محوطه تو�لت ها چگونه .9

  �ست�

  كم

  متوسط

  �يا�

  ست� (مشاهد��)�يا سكو� تو�لت بد بو �.10

  بله

  خير

  �يا سكو� تو�لت شر�يط بهد�شتي بر�� �ستفا�� �� �����.11

  بله

  خير (�كر علت)

  �يا �� كافي �� تو�لت �جو� �����.12

  بله

  خير (�كر علت)

  ..............متر  فاصله تو�لت تا منبع �صلي �� چقد� �ست�.13

  بله�يا �� كافي جهت شستشو� �ست ها �� �ستشويي .14
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  خير (�كر علت)  ���جو� ���

  �يا ���� �ستشويي صابو� �ست�.15

  بله

  خير

  شر�يط ساير عو�مل (ساختماني � بهسا��)

  سقف.16

  مناسب

  نامناسب (�كرعلت)

  لوله هو�كش.17

  مناسب

  نامناسب (�كرعلت)

18.���  

  مناسب

  نامناسب (�كرعلت)

  نامناسب (�كرعلت)

  �يو��.19

  مناسب

  نامناسب (�كرعلت)

  حريم ها
  ......... نفر  تعد�� �فر�� منطقه.20

  ......... تعد��  تعد�� تو�لت مو�� نيا� �� حين بال متناسب با جمعيت.21

  ......... تعد��  تعد�� تو�لت مو�� نيا� بعد �� بال متناسب با جمعيت.22

  ......... تعد��  تعد�� تو�لت موجو�.23

  ......... متر  فاصله تو�لت تا ��لين منز� مسكوني.24

  ......... متر  چاهك مستر�� تا ��لين منز� مسكونيفاصله .25

  ......... متر  فاصله عمو�� كف چا� فاضال� تا �� ها� �ير �ميني.26

  ......... متر  فاصله بين تو�لت مر��نه � �نانه.27

  كانا� �هكشي.28

  �جو� ����

  �جو� ند���

  مشخصا� فر� تكميل كنند�

  چك ليست. نا� � نا� خانو��گي تكميل كنند� 29      

  

    . تا�يخ تكميل � �مضا�:30      

    :موسسه / مسكن.1

    مكا� / ����:.2

    نا� مصاحبه شوند�:.3

  جو�تعد�� تو�لت � �ستشويي مو.4

  تو�لت             (             )

  �ستشويي         (             )

تعد�� تو�لت هايي كه �� �نها �ستفا�� مي شو�� (بر .5

  �سا� مشاهد��)

  مر��نه              (             )

  �نانه                (             )

  مختلط             (             )

  مشاهد��

  �يا تو�لت ����� ��� مناسب �ست�.6

  بله

  خير

  �يا �� تو�لت �ستفا�� مي شو��.7

  بله

  خير

  تعيين شر�يط مستر��

  �يا مدفو� �� محيط يا محوطه تو�لت ها پر�كند� �ست�.8

  خير

  كم

  �يا�

�ضعيت �جو� حشر�� �� محوطه تو�لت ها چگونه .9

  �ست�

  كم

  متوسط

  �يا�

  ست� (مشاهد��)�يا سكو� تو�لت بد بو �.10

  بله

  خير

  �يا سكو� تو�لت شر�يط بهد�شتي بر�� �ستفا�� �� �����.11

  بله

  خير (�كر علت)

  �يا �� كافي �� تو�لت �جو� �����.12

  بله

  خير (�كر علت)

  ..............متر  فاصله تو�لت تا منبع �صلي �� چقد� �ست�.13

  بله�يا �� كافي جهت شستشو� �ست ها �� �ستشويي .14
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  خير (�كر علت)  ���جو� ���

  �يا ���� �ستشويي صابو� �ست�.15

  بله

  خير
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  ......... تعد��  تعد�� تو�لت موجو�.23
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  مشخصا� فر� تكميل كنند�

  چك ليست. نا� � نا� خانو��گي تكميل كنند� 29      

  

    . تا�يخ تكميل � �مضا�:30      

جدول 4: ليست تجهيزات اضطراری تأمين آب

  ��يف
نا� � مشخصا� 

  تجهيز��
  محل نگهد���

مشخصا� فر� 

  مسئو�
شما�� تلفن 

  فر� مسئو�

تنا�� بر�سي 

� تهيه مجد� 

  ليست تجهيز��
          تانكر حمل ��  1
          �نر�تو�  2
          پمپ  3
          �نو�� كلريناتو�  4

5  
�ستگا� بسته 

  بند� ��
        

6  
تجهيز�� 

  ��مايش ��
        

7  
مخز� �خير� 

��  
        

8  
كيت كلرسنج 

  �يجيتا�
        

9            
10            
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جدول 5: اطالعات پایه منابع و سيستم های تأمين آب

  ��يف
پا��مترها� مرتبط با سيستم يا منبع 

��  
  مشخصا�

    شما�� شناسايي  1
    نا�  منبع � ����  2
    مسير � جهت سيستم  3
    موقعيت سيستم  4

5  
جمعيت تحت پوشش � تعد�� 

  خانو��ها
  

6  
نا�� مشخصا� � تلفن فر� مسئو� �� 

  شر�يط �ضطر��
  

�جز�� سيستم 

يا منبع تأمين 

��  
  �قد�ما� فو��  ���يابي ��ليه

تحليل �طالعا� 

  موجو�
قد�ما� كنترلي �

  بعد�

          منبع تأمين ��
          منبع �خير�
          شبكه تو�يع
          �يستگا� پمپا�
          سيستم تصفيه
تجهيز�� 

  گند���يي
        

تجهيز�� 

پايش � كنتر� 

��� ��� ��  
        

جدول 6: چک ليست ارزیابی منابع و سيستم های آبرسانی
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جدول 7: دفترچه ثبت اطالعات تانكرهای حمل آب

  مشخصا�  � نيا��طالعا� مو�
    � مشخصا� خو���  نا� ��نند� -
�يا �� �ين تانكر جهت حمل مايعاتي به جز �� �ستفا��  -

  مي شو��

  

�يا محفظه �بگير� � كالهك ��� تانكر ����� شر�يط  -

  بهد�شتي مناسب �ست�

  

�يا �� حين �بگير� �مكا� ���� �اليند� هايي نظير  -

  خا� به ��خل تانكر �جو� �����

  

�يا لوله � شيلنگ تخليه �� ����� �ضعيت بهد�شتي  -

  �ست�

  

مقد�� سوخت� تا�يخ سوخت گير� � مسافت پيمو�� -

  شد�
  

الف- وضعيت تانكر و محل برداشت آب
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  مشخصا�  �طالعا� مو�� نيا�
    تا�يخ-

m3( مقد�� �� حمل شد�-
(    

ميز�� جمعيت كليفر� ها� مدفوعي ��  -

)MPN/100ml(  

  

    )mg/l�� كلر ���� باقيماند� �� محل �بگير� (ميز -
    )mg/lميز�� كلر ���� باقيماند� �� محل تو�يع �� ( -
    �ما� شر�� � پايا� كا� �� ���-
    محل� �ما� � مسافت پيمو�� شد� تا محل بر��شت ��-
    �ما� توقف �� محل بر��شت ��- 

و�يع محل� �ما� � مسافت پيمو�� شد� تامحل تخليه يا ت -

��  
  

    نا� � نا� خانو��گي  � �مضا� فر� تأمين كنند� �� -
    نا� � نا� خانو��گي � �مضا� فر� ��يافت كنند� �� -

ب- پارامترهای مرتبط با آب حمل شده
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پیوست د : جدول حدود استانداردها آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا

  مقد��  �ستاند���عنو��   ��يف

  ليتر بر�� هر نفر �� ��� 5/7 -15  حد�قل نيا� �بي بر�� بقا�  1

  بيما �ستا� شتي ��بهدمر�كزنيا� �بي   2

 ليتربه ���� هر 40-60. ليتربه ���� هر بيما� با ��ما� سرپايي 5

مقا�ير �ضافي ممكن �ست بر�� .  بيما�بستر� شد� �� هر ���

  .ال�� باشد.... تجهيز�� �ختشويخانه� شستن تو�لت ها �

  ليتربه ���� هر مر�قب �� ��� 15ليتربه ���� هر بيما� �� ��� �  60  با� بهمبتالبيما���مر�قبتمركزنيا� �بي   3

  ماني�� تغذيهمر�كزنيا� �بي   4

ليتربه ���� هر  15��� �  ���� هر بيما� بستر� شد� �� به ليتر 30

  مر�قب �� ���

  مد���نيا� �بي   5

شستن  ��� فقط بر�� �شاميد� � ليتربه ���� هر��نش �مو� �� 3

  )نه بر�� تو�لت(�ست 

  ليتر به ���� هر نفر�� ��� بر�� شستشو � �شاميد� 2-5  مساجدنيا� �بي   6

  عمومي ها�لتتونيا� �بي   7

تشو � نظافت سليتر به ���� هرمصر� كنند� �� ��� بر�� ش 2-1

ليتربه ���� هر تو�لت �� ��� بر�� تميزكر��  2-8شخصي � 

  تو�لت

  مصر� �حشا�نيا� �بي   8

ليتر به ����  10-20ليتر به ���� هر ��� گا�� �سب� قاطر�  30-20

  مر�100ليتر به ���� هر10-20هر ��� گوسفند� بز � 

  مترمربع �مين �� ��� ليتر ��  3  -6  �بيا�� سبزيجا�  9

  متر 500  ��تأمينمحلتاخانو���هرفاصلهحد�كثر  10

  �قيقه 15  ����يافتبر���نتظا��ما�حد�كثر  11

12  

ميلي100 هر����مدفوعي بهفر�كليتعد��

  مصر����يافتمحل����ليتر

  صفر

  ليتر� 20تا10ظر� تميز 2حد�قل   هر خانو��تعد�� � حجم ظر� بر��شت �� بر��   13

14  

تعد�� شير بر��شت �� عمومي به جمعيت تحت 

  پوشش

  نفر يك شير بر��شت 250

15  

فاصله محل �حد�� تو�لت تا مخا�� �خير� � 

  تصفيه ��

  متر 30حد�قل 

  متر 30حد�قل   فاصله محل �حد�� تو�لت تا منابع �� سطحي  16

  متر 30حد�قل   فاصله محل �حد�� تو�لت تا منبع �� �ير �ميني  17

  متر 5/1حد�قل   فاصله كف چا� فاضال� �� سطح �� �ير�ميني  18

  متر 50حد�قل   فاصله محل �فن �باله تا منبع ��  19

  متر 200حد�قل   فاصله محل �فن �جسا� تا منبع ��  20

21  

��  �ضطر����شر�يطباقيماند�����كلرميز��

  محل تو�يع

  ليتر��گر�ميلي 1تا  5/0

22  

ميز�� كلر ���� باقيماند� �� �� محل �بگير� 

  تانكرها� سيا�

  ميلي گر� �� ليتر 2تا  1

23  

تعد�� تو�لت بر حسب جمعيت �� مرحله �قد�� 

  فو��

  نفر  50يك تو�لت به ���� 



راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا 122صفحه

  نفر  20به ����  يك تو�لت  تعد�� تو�لت بر حسب جمعيت �� مرحله تثبيت  24

25  

محل�مسكونيمنا����حد�كثر فاصله تو�لت

  �سكا�ها�

  متر 50

  نفر 100يك مو�� به ���� هر   �ختشويخانه �تعد�� حوضچه شستشو�   26

  متر 6  مسكوني�ماكن��هاتو�لتفاصلهحد�قل  27

  1به  3  نسبت تعد�� تو�لت ها� �نانه به مر��نه  28

  نفر 100يك ��� به ���� هر   نيا� بر حسب جمعيتتعد�� ��� مو��   29

  حد�قل بر�� مصر� يكر��  ظرفيت مخا�� �خير� ��  30

  گر� بر�� هر نفر �� ما� 250  صابو� مو�� نيا� مصا�� بهد�شتي  31

 

  مقد��  �ستاند���عنو��   ��يف

  ليتر بر�� هر نفر �� ��� 5/7 -15  حد�قل نيا� �بي بر�� بقا�  1
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مقا�ير �ضافي ممكن �ست بر�� .  بيما�بستر� شد� �� هر ���

  .ال�� باشد.... تجهيز�� �ختشويخانه� شستن تو�لت ها �

  ليتربه ���� هر مر�قب �� ��� 15ليتربه ���� هر بيما� �� ��� �  60  با� بهمبتالبيما���مر�قبتمركزنيا� �بي   3

  ماني�� تغذيهمر�كزنيا� �بي   4

ليتربه ���� هر  15��� �  ���� هر بيما� بستر� شد� �� به ليتر 30

  مر�قب �� ���

  مد���نيا� �بي   5

شستن  ��� فقط بر�� �شاميد� � ليتربه ���� هر��نش �مو� �� 3

  )نه بر�� تو�لت(�ست 

  ليتر به ���� هر نفر�� ��� بر�� شستشو � �شاميد� 2-5  مساجدنيا� �بي   6

  عمومي ها�لتتونيا� �بي   7

تشو � نظافت سليتر به ���� هرمصر� كنند� �� ��� بر�� ش 2-1

ليتربه ���� هر تو�لت �� ��� بر�� تميزكر��  2-8شخصي � 

  تو�لت

  مصر� �حشا�نيا� �بي   8

ليتر به ����  10-20ليتر به ���� هر ��� گا�� �سب� قاطر�  30-20

  مر�100ليتر به ���� هر10-20هر ��� گوسفند� بز � 

  مترمربع �مين �� ��� ليتر ��  3  -6  �بيا�� سبزيجا�  9

  متر 500  ��تأمينمحلتاخانو���هرفاصلهحد�كثر  10

  �قيقه 15  ����يافتبر���نتظا��ما�حد�كثر  11

12  

ميلي100 هر����مدفوعي بهفر�كليتعد��

  مصر����يافتمحل����ليتر

  صفر

  ليتر� 20تا10ظر� تميز 2حد�قل   هر خانو��تعد�� � حجم ظر� بر��شت �� بر��   13

14  

تعد�� شير بر��شت �� عمومي به جمعيت تحت 

  پوشش

  نفر يك شير بر��شت 250

15  

فاصله محل �حد�� تو�لت تا مخا�� �خير� � 

  تصفيه ��

  متر 30حد�قل 

  متر 30حد�قل   فاصله محل �حد�� تو�لت تا منابع �� سطحي  16

  متر 30حد�قل   فاصله محل �حد�� تو�لت تا منبع �� �ير �ميني  17

  متر 5/1حد�قل   فاصله كف چا� فاضال� �� سطح �� �ير�ميني  18

  متر 50حد�قل   فاصله محل �فن �باله تا منبع ��  19

  متر 200حد�قل   فاصله محل �فن �جسا� تا منبع ��  20

21  
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  محل تو�يع

  ليتر��گر�ميلي 1تا  5/0

22  

ميز�� كلر ���� باقيماند� �� �� محل �بگير� 

  تانكرها� سيا�

  ميلي گر� �� ليتر 2تا  1

23  

تعد�� تو�لت بر حسب جمعيت �� مرحله �قد�� 

  فو��

  نفر  50يك تو�لت به ���� 
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