
  انیرشناخت سریع کیفیت منابع آب اشامیدنی و دفع فاضالب در شرایط بح

  :الگوي مناسب شناخت سريع كیفیت منابع آب آشامیدني در شرايط بحران 

. آب آشامیدني نه تنھا بايد سالم و عاري از خطر براي تندرستي باشد بلكه بايد تا آنجا كه ممكن است از نظر ظاھر نیز مناسب باشد

به طور ايده آل . نداشتن تیرگي ، رنگ و بو و طعم غیر مطبوع يا قابل تشخیص براي آبیكه به مصرف آشامیدني مي رسد بسیار اھمیت دارد

ھمچنین آب آشامیدني بايد عاري از باكتريھاي شاخص آلودگي مدفوعي . ايد حاوي ھیچگونه میكروارگانیسم بیماريزا باشد آب آشامیدني نب

تعدادي از روشھاي شناخت كیفیت منابع آب آشامیدني متداول در جھان كه در شرايط بحران بیشتر كاربرد دارد در جدول زير نشان . باشد

  . گرديده اند داده شده و با يكديگر مقايسه

با مالحظات مقايسه روشھاي شناخت كیفیت باكتريولوژيكي آب آشامیدني در جدول فوق ، مناسبترين روش شناخت كیفیت آب آشامیدني 

  .بر حسب اولويت بشرح زير توصیه مي گردد

  و كلر آزاد باقیمانده PHاندازه گیري كدورت ،   -١

  روش آزمايشات حضور و غیاب  -٢

  )  Membrane  Filter(ي غشايي روش صافي ھا  -٣

  )    Multiple  Tibe(روش چندلوله اي   -۴

بوسیله (دقیقه  ٣٠پس از زمان تماس  ٨كمتر از  PHو  NTU  1با استفاده از مورد اول براي آبھاي زير زمیني كلرينه شده با كدورت كمتر از

كیفیت آب آشامیدني براي مخازن و شبكه ھاي سالم آب  سريعًا) متر و كدورت سنج  PHتجھیزات قابل حمل در محل مثل كلر سنج 

  .آشامیدني ، مشخص مي شود

روش آزمايش حضور و غیاب براي منابع زير زمیني و شبكه ھاي توزيع آب آشامیدني در درجه دوم توصیه مي گردد كه سريعًا كیفي آب 

  . آشامیدني را مشخص مي نمايد

بوسیله كیت ھاي سیار كه با باطري كار مي كنند و در محل قابل اندازه گیري است و زمان (روش صافي غشايي براي آبھاي با كدورت كم 

  .در اولويت سوم پیشنھاد مي گردد) كمتري نسبت به روش چند لوله اي براي تشخیص كیفیت آب الزمست 

تفاده در آزمايشات آبھاي با كدورت باال و روش چند لوله اي بعلت طوالني بودن زمان تشخیص كیفیت آب ، در اولويت چھارم است و براي اس

  . آبھاي سطحي توصیه مي گردد

  

  :آب    روشھاي صحرايي آزمايشات باكتريولوژيكي

بوده و به ويژه بايد عاري از باكتري ھاي شاخص آلودگي ) بیماري زا و غیر بیماري زا (آب آشامیدني نبايد حاوي ھیچگونه میكروارگانیسم 

براي اطمینان از اينكه آب آشامیدني داراي اين ويژگي بھداشتي باشد الزم است ، نمونه ھاي آب به طور مرتب براي . مدفوعي باشد

براي اين منظور مھمترين باكتري ھايي كه به عنوان شاخص پیشنھاد مي گردند . دفوعي مورد آزمايش قرار گیردتشخیص آلودگي م

گرچه ھمه اعضاي اين گروه منحصرًا ريشه مدفوعي ندارند لیكن عمدتًا در مقادير بسیار زيادي در مدفوع . باكتريھاي گروه كلیفرم مي باشند

تشخیص ارگانیسم ھاي كلیفرم مقاوم . د و بنابراين حتي بعد ازرقیق سازي زياد قابل تشخیص مي باشندانسان و حیوانات خونگرم وجود دارن

  . در برابر حرارت به خصوص اشترشیا كلي ، دلیل آلودگي آب مي باشد

میلي  ۵/٠كمتر ، حداقل و يا  NTU 1، كدورت  ٨كمتر از  PHدقیقه ،  ٣٠ثابت شده كه وقتي غلظت كلر آزاد باقیمانده آب پس از زمان تماس 

  . گرم در لیتر باشد آب عاري از آلودگي خواھد بود

اگر آب بدون كلر زني به مصرف ي رسد معموًال تنھا آزمايش كلیفرم ھاي مقاوم به حرارت الزم است ولي براي آبھايي كه كلر زني مي شوند 

براي انجام . يش كلر باقیمانده الزم است به مورد اجرا گذارده شودآزمايش مجموع كلیفرم ھا و كلیفرم ھاي مقاوم به حرارت توام با آزما

  . آزمايش ، ھر دو روش چند لوله اي و صافي غشايي مي تواند مورد استفاده قرار گیرد

ند براي در اين صورت نتايج آزمايشھاي باكترلوژيكي مي توا. آزمايش ھاي باكترلوژيكي ھمیشه بايد ھمواره با بازرسي بھداشتي انجام شود

  . بررسي نتايج بازديد بھداشتي مورد استفاده قرار گیرد و به تعیین اولويت ھاي عملیات اصالحي كمك كند

   

  :روشھاي آزمايش صحرايي

  .براي انجام بررسي ھاي صحرايي روشھاي زير براي آزمايشات باكتريو لوژيكي وجود دارد

  .روش تأخیري  -١

  .تعیین كلیفرم ھاي مقاوم به حرارت در شرايط صحراييروش اصالح شده چند لوله اي براي   -٢

  .روش اصالح شده صافي غشايي براي شرايط صحرايي  -٣

  .روش آزمايشات حضور و غیاب  -۴

  .و كلر آزاد باقیمانده PHاندازه گیري كدورت ،   -۵

  

  :روش تأخیري   -١

ساعت در آزمايشگاه مورد آزمايش قرار گیرد و  ٢۴تواند ظرف مدت وقتي فاصله بین محل نمونه برداري و آزمايشگاه به حدي باشد كه نمونه ن

در اين روش نمونه در محل نمونه . ھنگامي كه امكانات آزمايش صحرايي در دسترس نباشد ممكن است از روش تأخیري استفاده شود

اين . اشباع شده قرار مي گیرد) الي انتق(برداري از صافي عبور داده مي شود و صافي روي صفحه جاذبي كه از محیط كشت نگھدارنده 

پتري ديش ھا در ظرف مناسبي قرار گیرند مي   اگر. ساعت از رشد مرئي آنھا جلوگیري مي كند ٧٢عمل باكتريھا زنده نگه مي دارد و تا 

ماي زياد حفظ شود زيرا اگر با نمونه بايد در حین انتقال از گرما و سر. توان آنھا را به وسیله پست يا ھر وسیله ديگر به آزمايشگاه فرستاد

  . مي شود    حرارت باال مواجه شود رشد قابل رويتي در محیط نگھدارنده ديده

براي  LESMFمحیط ھاي كشت نگھدارنده مختلفي براي مجموع كلیفرم ھا و كلیفرم ھاي مدفوعي وجود دارد مثًال محیط كشت نگھدارنده  

ديده شده . براي كلیفرم ھاي مقاوم به حرارت بكار مي رود M- VFCو محیط نگھدارنده ) حرارت و كلیفرم ھاي مقاوم به (مجموع كلیفرم ھا 



است كه محیط كشت نگھدارنده مجموع كلیفرم ھا مي تواند براي كلیفرم ھاي مقاوم به حرارت نیز به كار رود ھر چند بايد توجه داشت كه 

  .ده از اين روش مشاھده خواھد شدتغییرات جزئي در رنگ كلني ھاي كلیفرم در صورت استفا

  وسايل و مواد  -١-١

  :وسايل و مواد زير الزم است

  دستگاه صافي صحرايي -الف

  سرنگ مكش -ب

  پتري ديش با در بدون درز و صفحات جاذب -ج

  محیط نگھدارنده استريل -د

  پي پت استريل -ر

  گیره ھاي استريل  -ز

  مشعل گاز يا چراغ الكلي براي ايجاد شعله -س

  .)در صورتیكه لیوان قابل استريل نمونه برداري در دسترس باشد نیازي به بطري نیست(بطري نمونه برداري استريل  – ش

     روش كار  -٢-١

  .بكمك پي پت محیطكشت نگھدارنده استريل را به يك پتري ديش كه داراي صفحه جاذب استريل اضافه كنید –الف 

  .را كامًال جذب كند و محیط كشت اضافي را به آرامي تخلیه كنید مدتي صبر كنید تا صفحه جاذب ، محیط كشت

  .میلي لیتر از نمونه آب را به كمك دستگاه صافي استريل از يك صافي غشايي استريل عبور دھید ١٠٠ –ب 

  كشت در داخل پتريدستگاه صافي را از ھم جدا كنید و با استفاده از گیره ، صافي غشايي را روي صفحه جاذب اشباع شده از محیط  -ج

  . ديش قرار دھید به طوري كه ھیچ حباب ھوايي بین صفحه جاذب و صافي غشايي قرار نگیرد

ساعت بیشتر باشد و اگر پتري ديش به وسیله پست ارسال مي گردد بايد بسته بندي مناسبي  ٧٢پتري ديش را قبل از انتقال نبايستي از 

  .داشته باشد

و براي كلیفرم ھاي مقاوم به حرارت به  Endoles   ه ، صافي غشايي را براي مجموع كلیفرم ھا به محیط كشتبه محض ورود به آزمايشگا -د

  . منتقل كنید و آزمايش را انجام دھید MFCمحیط كشت 

  :اصالح شده چند لوله اي   روش -٢

  كلیات  -٢-١

پس از آنكه زمان . ف از نمونه آب كشت داده مي شوددر روش چند لوله اي يك سري از لوله ھاي محیط كشت مناسب با حجمھاي مختل

كه تشكیل گاز داد از نظر آزمايش احتمالي مثبت تلقي مي گردد وبر امكان   مشخصي در درجه حرارت مورد نظر نگھداري شدند ھر لوله اي

انجام آزمايش تايیدي را اقتضا مي  ولي چون گاز ممكن است به وسیله ساير ارگانیسم ھا تولید شده باشد. حضور كلیفرم ھا حكايت دارد

  . كند

براي آزمايش تايیدي يك محیط كشت اختصاصي تر مورد . دو آزمايش مذكور به ترتیب آزمايش احتمالي وآزمايش تايیدي نامیده مي شود

م لوله ھا مانند آزمايش بعداز گذشت زمان الز. استفاده قرار مي گیرد واز محتويات لوله ھاي مثبت درآزمايش احتمالي كشت داده مي شود

غلظت باكتريھا در نمونه را مي توان از تعداد لوله ھايي كه كشت داده شده وتعداد . احتمالي براي تشكیل گاز مورد بررسي قرار مي گیرند

استفاده ازجداول باكتري ھاي موجود را مي توان با ) MPN(محتمل ترين تعداد . لوله ھايي كه در آزمايش تايیدي مثبت ھستند به دست آورد

  . اين تكنیك به عنوان روش محتملترين تعداد شناخته شده است. مخصوص آماري محاسبه كرد

  نحوه انجام آزمايش ھاي احتمالي وتايیدي به روش چند لوله اي را نشان  ١دياگرام شماره 

  . مي دھد

   

  :آزمايش احتمالي 

  

  سانتي گراد درجه  ٣۵يا  ٣٧ساعت در  ٢۴پس از                    

  

    درجه سانتیگراد ٣۵يا  ٣٧ساعت در  ٢۴مجددًا براي                                                  

  . مي شود   نگھداري                                                                                            

  

  :آزمايش تأ يیدي 

باتوجه به اين مطلب كه آزمايشات . نحوه انجام آزمايش ھاي احتمالي وتايیدي به روش چند لوله اي را نشان مي دھد ١دياگرام شماره  

دورتراز نقاط بحران مي باشند لذا از درج اطالعات " در آزمايشگاه ھا انجام مي پذيرد ومعموال" احتمالي وتايیدي به روش چند لوله اي عمدتا

  . در مورد اين روش خودداري نموده در صورت لزوم براي كسب اطالعات بیشتر مي توان به كتاب مرجع شماره يك مراجعه نمودبیشتر 

  ): MF(روش اصالح شده صافي غشايي  -٣

ونه برخالف روش چند لوله اي روش صافي غشايي شمارش مستقیمي از مجموع كلیفرم ھا وكلیفرم ھاي مقاوم به حرارت موجود در يك نم

اين روش برپايه صاف كردن حجم مشخصي از آب به كمك غشايي كه داراي ساختمان سلولزي يا منافذ يكنواخت به . آب را مشخص مي كند

ھنگامي كه صافي داراي باكتري در ظروف استريل محتوي محیط كشت مناسب ودر درجه . میكرون مي باشد بنا شده است ٠۴۵/٠قطره 



حجم . آنان را شمارش كرد" د كلني ھاي كلیفرم ھاي مقاوم به حرارت ظاھر مي شود كه مي توان مستقیماحرارت مناسب اتو قرار گیر

  . نمونه آب مورد نیاز براي انجام آزمون صافي غشايي براساس ويژگي ھاي تصفیه بشرح ذيل مي باشد

  )حجم آب مورد نیاز براي آزمايش به روش صافي غشايي( ٢جدول شماره 

  ونه اي كه بايد صاف شودحجم نم نوع آب

  Ml100-50 آب تصفیه شده اي كه داراي كیفیت عالي است

  آب ھايي كه بدون تصفیه به مصرف آشامیدن 

  Ml50-10 مي رسد

  Ml10-1 آب ھاي سطحي

یح بیشتر باتوجه به اين مطلب كه عمده كارھاي آزمايشگاھي اين روش در آزمايشگاھھاي نزديك به محل حادثه انجام مي شود لذا از توض

  . خودداري كرده در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به كتاب مرجع شماره يك رجوع شود

  روش آزمايشات حضور و غیاب  -۴

در اين . آزمايشات حضوروغیاب در بعضي مواقع براي بررسي كیفیت آب در جاھايي كه نتايج آن نادرست است مورد استفاده قرار مي گیرد

داده نمي شود وھمانطور كه از نامشان استنباط مي گردد فقط حضورويا عدم حضور باكتري شاخص آلودگي آزمايش مقادير كمي نشان 

  . آزمايشات آري يا نه براي آزمايش آب ھاي سطحي در كشور ھاي كمتر توسعه يافته توصیه نمي شود. جستجو مي شود

در ) میلي لیتر ١٠٠حدود (مقدار زيادي از نمونه " ن روش معموالدر اي. اين روش در واقع شكل ديگرساده شده روش چند لوله اي مي باشد

  . يك شیشه حاوي محیط كشت مربوطه براي تعیین حضورويا عدم حضور كلیفرم مورد آزمايش قرار مي گیرد

ادامه اين آزمايش ھمچنین امكان . ساعت انجام مي پذيرد ٢۴تشخیص از طريق مشاھده تغییر رنگ حاصل شده در محیط كشت بعداز 

را فراھم مي ... اشتريشیاكلي ، آئرومونانس، استافیلوكوكوس، كلستريديوم، ويبريوكلراو: آزمايشات براي جداسازي ساير انديكاتورھا از قبیل

  . درضمن با توجه به ساده بودن روش آزمايش امكان آزمايش ھمزمان تعداد زيادي از نمونه ھا نیز وجود دارد. نمايد

  :و كلر آزاد باقیمانده  PHورت ، اندازه گیري كد  -۵

میلي گرم  ۵/٠بوده ومیزان كلر آزاد باقیمانده پس از نیم ساعت حداقل  ٨آن كمتر از  pHياكمتر باشد و NTU 1درصورتي كه آب داراي كدورت 

" شرايط اضطراري سريعا درشبكه ھاي لوله كشي سالم وبدون نقض با آزمايشات مذكور در. در لیتر باشد آب عاري از آلودگي مدفوعي است

آزمايشات الزمه توسط دستگاه ھاي پرتابل اندازه گیري كدورت وكیت ھاي سنجش . مي توان از كیفیت آب آشامیدني اطمینان حاصل نمود

  .قابل انجام مي باشد pHكلرآزاد باقیمانده و

  

  :وظايف وزرات بھداشت ، درمان و آموزش پزشكي در زمینه كنترل بھداشت آب    

  

. براساس قانون ، وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشكي موظف به نظارت بر كنترل كیفي آب آشامیدني از آبگیر تا نقطه مصرف مي باشد

اين فعالیت از طريق پرسنل بھداشت محیط دانشگاھھا و دانشكده ھاي علوم پزشكي و خدمات بھداشتي درماني كشور با استفاده از 

  .و فاضالب صورت مي پذيرد امكانات آزمايشگاھھاي آب

از آنجائیكه انجام صحیح توزيع آب آشامیدني سالم در كشور مستلزم ھمكاري تنگاتنگ وزارتخانه ھاي نیرو ، جھاد كشاورزي و بھداشت ، 

 درمان و آموزش پزشكي است ، ھماھنگي ھاي بین بخشي و مشاركتھاي علمي و فني كارشناسان ذيربط يكي از عوامل مھم در تحقق

  .اين ھدف مي باشد

  :وظايف اضطراري و بروز باليا

مسلمًا در شرايط عادي كلیه ارگانھاي تامین و توزيع آب بر اساس برنامه ھاي از پیش تعیین اقدامات الزم در خصوص تامین و توزيع آب 

اما در شرايط . آنھا اقدام خواھند كردآشامیدني سالم بعمل مي آورند و در صورت بروز ھر مشكل و يا نقصي در فرآيند ھا ، نسبت به رفع 

بنا چار بايد با   اضطراري و بروز باليا با توجه به تغییرات حاصله و وضعیت موجود ، امكان اين فعالیت كمتر و گاھًا غیر ممكن مي گردد و

  .تمھیدات خاص و روش ھاي مقتضي امور مربوط به آبرساني را انجام دھند

در اين وضعیت شیرازه زندگي روزمره . ا توجه به ابعاد و نوع باليا تغییرات عمده در روند زندگي مردم حاصل مي شوددر ھنگام بروز باليا اصًال ب

ناگھان گسیخته مي شود و مردم دچار رنج و درماندگي مي گردند و بدلیل از بین رفتن امكانات و تسھیالتي كه در زمان عادي داشتند ، 

در چنین وضعیتي سازمانھاي مسئول ارائه خدمات نیز به تناسب ابعاد فاجعه و بالي بوجود . ج زندگي میشوندنیازمند دريافت خدمات و مايحتا

  .آمده دچار مشكالت فراواني ھستند كه آنھا را از انجام صحیح امور مربوطه باز میدارد

  :پي آمدھاي باليا 

  .كه عمومًا بالھاي بوجود آمده در دو دسته مشخص بوده اندبا نگاھي به وقايع گذشته در نقاط مختلف دنیا مالحضه خواھیم كرد 

  آتشفشاني و غیره  –خشكسالي  –طوفان  –سیل  –بالھاي طبیعي كه انسان در بوجود آمدن آنھا نقشي ندارد مانند زلزله  

ساختماني ، عملیات تحقیقاتي و  پديد مي آيند مثل جنگ و بالياي ناشي از عملیات بالھايي كه در نتیجه كنش ھا و واكنش ھاي انسانھا 

  غیره 

ي با توجه به اينكه در ھر يك از بالياي فوق ، خدمات آبرساني و دفع فاضالب در جوامع تحت تأثیر قرار مي گیرد لذا ضروريست در برنامه ھا

ت باليا و تامین شرايط مورد نیاز عادي ، پیش بیني ھاي الزم جھت آمادگي در ھنگام باليا صورت گیرد و برنامه خاص مقابله با كاھش اثرا

  .مردم تدوين گردد



  :برنامه ريزي فعالیت بر كنترل كیفي آب آشامیدني و دفع بھداشتي فاضالب

جھت تحقق اجراي صحیح و بموقع عملیات نظارت بر كنترل كیفي آب و دفع بھداشتي فاضالب در شرايط اضطراري ضروريست برنامه ريزي 

  :ير صورت گیردبراي سه مرحله مشخص بشح ز

  شرايط عادي و قبل از بروز باليا   -

  شرايط اضطراري و ھنگام بروز باليا  -

  )بازسازي (شرايط پس از وقوع باليا   -

  :شرايط عادي و قبل از بروز باليا   -١

ام اقدامات مورد نیاز مردم تجربیات بدست آمده از حوادث گذشته نشان مي دھد كه در ھنگام بروز باليا و پس از آن براي ارائه خدمات و انج

قبل آسیب ديده ، احتیاج به امكانات و تداركات و تجھیزات خاصي مي باشد كه تامین آنھا در ھنگام بروز باليا امكان پذير نیست و چنانچه از 

شاعه بیماريھاي واگیر و از آمادگي ھاي الزم را نداشته باشیم با مشكل بزرگي روبرو خواھیم بود و مسلمًا نتیجه آن افزايش مرگ و میر و ا

با عنايت به موارد فوق مي بايست در شرايط عادي ، آمادگي ھاي الزم را از نظر كسب . دست دادن سالمت گروه آسیب ديده خواھد بود

در راستاي آگاھي ، تدارك امكانات مورد لزوم براي عمل اجرايي و تعیین وظايف ھر يك ، آموزش روشھاي انجام كار و آموزش گروھي مردم 

  .عمل و برخورد با اثرات باليا ، بدست آورد

  :بنابراين در ھر دانشگاه و يا دانشكده علوم پزشكي كه محدوده تحت پوشش آن مشخص است انجام امور زير پیشنھاد مي گردد

  .وع خواھد پیوستمروري بر وقايع گذشته و بالھاي بوجود آمده و پیش بیني نوع بالھايي كه احتماًال در آن محدوده بوق -١

  . پیش بیني وضعیت احتمالي مشكالت آب و فاضالب در محدوده تحت پوشش  -٢

  .قابل بھره برداري در ھنگام باليا) پرسنل  –تجھیزات  –امكانات (تعیین پتاسیل ھاي موجود   -٣

  .سازماندھي گروھھاي عمل و آموزش آنھا با توجه به وظايف محوله  -۴

  .اھي صحرايي ، تجھیزات سنجش كیفیت آب در حد مورد نیاز با توجه به برآورده ھاي بعمل آمدهتدارك امكانات آزمايشگ  -۵

منطقه تحت پوشش و تعیین ) مقامات سیاسي  –نیرو  –جھاد كشاورزي (ايجاد يك بستر ھماھنگي بین بخشي با ارگانھاي مختلف   -۶

  .روز باليا و بعد از آنخطوط ھمكاري ھاي مورد نیاز براي ارائه خدمات كافي در ھنگام ب

  )ماه يكبار  ۶حداقل (بررسي وضعیت آمادگي ھاي بوجود آمده در دوره ھاي زماني   -٧

  .تعیین منابع كمك رسان در كشور و مشخص نمودن كمكھاي مورد درخواست و ھماھنگي با آنان  -٨

  :شرايط اضطراري و ھنگام بروز باليا -٢

  :ممكن است موارد ذيل مشاھده گردددر ھنگام بروز باليا و حوادث ناگھاني 

  .آسیب ديدن ،از بین رفتن منبع تأمین آب يا آلودگي آن  -١

  .از بین رفتن تصفیه خانه آب و يا بروز اختالل در كاركرد آن  -٢

  .آسیب ديدگي و از بین رفتن شبكه توزيع آب آشامیدني و يا آلودگي آن  -٣

  .یستم لوله كشي آب آنھاتخريب ساختمانھا و در نتیجه ، اختالل در س  -۴

  .شكستگي لوله ھاي فاضالب ساختمانھا  -۵

  .جابجائي و شكستگیھاي شبكه جمع آوري فاضالب  -۶

  .تخريب و يا بروز اشكال در سیستم تصفیه فاضالب  -٧

  .فاضالب به شبكه آب آشامیدني  پراكندگي فاضالب در سطح محل و يا نفوذ  -٨

  ...)چادر ھا و  –خانه ھا (لي نشت فاضالب به موحلھاي سكونت اھا  -٩

١٠- ....  

  :با عنايت به موارد مطروحه ضروريست پس از اطالع از بروز باليا ، امور زير صورت گیرد

  .تشكیل ستاد بحران در معاونت بھداشتي و يا مركز بھداشت شھرستان  -١

  .شده انداعالم آماده باش به كلیه نیروھايي كه قبًال جھت ارائه خدمات ، سازماندھي   -٢

  .سازماندھي مجدد نیروھا ، تعیین وظايف و تھیه امكانات مورد نیاز  -٣

  .بررسي وضعیت موجود ناشي از بروز باليا و ابعاد آن ،شناخت نقاط آسیب ديده ، تعیین نوع آسیب ھاي حاصله و جمعیت بال ديده   -۴

ش و نمونه برداري ، وسايل نقلیه ، وسايل ضد عفوني ، پرسنل كار آزمايشگاھھا، وسايل سنج(بررسي امكانات موجود قابل بھره برداري   -۵

  ...).آمد ،

  .تقسیم كار و اعزام نیروھا جھت كنترل آب آشامیدني و نظارت بر دفع بھداشتي فاضالب  -۶

  .تعیین خطوط ارتباطي پرسنل با ستاد بحران و ساير نقاط مورد نیاز  -٧

  .عات مربوط به فعالیتھاي انجام شده و ارزيابي اثر گذاري آنھاتأمین امكانات الزم براي جمع آوري اطال  -٨

  .انعكاس نتیجه فعالیتھا به مقامات باالتر و كسب راھنمايي ھا و توصیه ھاي اجرايي براي بھبود و بھینه سازي عملیات اجرايي و نظارتي  -٩

  .أمین كمبودھا از منابعي كه قبًال مشخص گرديده استت...)  -اقالم مصرفي  –تجھیزات  –پرسنل (نظارت مستمر بر وضعیت موجود -١٠

نھاي در بروز باليا ممكن است بال در يك زمان ظاھر شود و تكرار آن در كوتاه مدت اتفاق نیفتد ولي بعضي از باليا ممكن است به تناوب در زما

بنابراين در چنین شرايط ، مرز . نیز به دنبال دارد نزديك به ھم حادث شود مانند زلزله كه معموًال پس از بار اول ، پس لرزه ھاي ديگري

  .مشخصي بین زمان بروز بال و زمان بعد از آن وجود ندارد

  ):بازسازي (شرايط پس از وقوع باليا  -٣

مرحله بازسازي و تأمین شرايط عادي ) كه زمان آن به ابعاد بال بستگي دارد (پس از بروز باليا و تثبیت وضعیت معیشتي مردم آسیب ديده 

  : در اين مرحله دو ھدف مھم مورد نظر است. زندگي براي بال ديدگان آغاز مي شود

بر دفع بھداشتي فاضالب به گروھھاي آسیب ديده كه ھنوز در شرايط ارائه خدمات الزم در جھت كنترل كیفي آب آشامیدني و نظارت  -١

  . موقت زندگي مي كنند

  برنامه ريزي براي بازسازي ، تأمین آب شرب بھداشتي و نظلرت بر دفع بھداشتي فاضالب در محلھاي جديد اسكان  -٢



. رايط بروز باليا و ھنگام آن ، عمل خواھند كردپرسنل بھداشت محیط طبق برنامه ھاي قبلي مربوط به ش ١بديھي است در مورد بند 

  . ھمچنین در برنامه ريزي براي بازسازي ھا بايد مشاركتھاي كارشناسي و نظارتھاي مربوطه را اعمال نمايند

شامیدني در ادامه اين بحث بدلیل اھمیت ، اشاره اي به بیماريھاي منتقله توسط آب خواھد شد و سپس در خصوص برنامه كنترل كیفي آب آ

  .و نظارت بر دفع بھداشتي فاضالب در ھنگام باليا كه ھدف اين مجموعه مي باشد بطور مشروح توضیح داده خواھد شد

  

  :نه برداري از آب براي آزمايشھاي میكرو بیولوژيكي نمو

  

  .از نظر نمونه برداري آب ھا به سه نوع اصلي تقسیم مي شوند

  ه دستي و غیرهآب شیر در سیستم توزيع يا آب تلمب  -١

  )رودخانه ، درياچه و مخزن (آب يك منبع يا مخزن   -٢

  . آب چاه دستي و غیره كه نمونه برداري از آن مشكلتر از نمونه برداري از يك منبع روباز است  -٣

  :نمونه برداري از آب شیر يا خروجي تلمبه   -١

  :باشدمراحل نمونه برداري از آب شیر يا خروجي تلمبه به ترتیب زير مي 

كلیه متعلقات شیر را كه ممكن است باعث آلودگي شوند از شیر جداكنید وبا استفاده از دستمال تمیز خروجي شیر . شیر را تمیز كنید ١-١

  . را به منظور زدودن ھمه آلودگي ھاي ظاھري تمیز كنید

  . دقیقه جريان يابد ١-٢تا آخرباز كنید وبگذاريد آب به مدت .شیر را باز كنید ٢-١

  . دقیقه شیر را استريل كنید ١با استفاده از شعله يك پنبه الكلي يا يك مشعل گازي به مدت . شیررا استريل كنید ٣-١

  . دقیقه با سرعت متوسط جاري شود ١-٢قبل از نمونه برداري شیر را باز كنید تا آب به مدت  ۴-١

  . ھي محافظ درب بطري پیچیده شده را باز كنید ودرب بطري را برداريدگره نخي كه برروي كاغذ كا.درب يك بطري استريل را باز كنید ۵-١

  درحالیكه درب بطري وپوشش محافظ آن را رو به پايین نگھداشته ايد . بطري راپركنید ۶-١

    .زيرجريان آب بگیريد وپر كنید" بطري را فورا) براي جلوگیري ازورود گردو غبار حامل میكروارگانیزمھا( 

  . كي از فضاي باالي بطري را براي سھولت تكان دادن به ھنگام كشت نمونه در آزمايشگاه خالي بگذاريدقسمت كوچ ٧-١

       .درب بطري را بگذاريد وكاغذ كاھي محافظ آنرا در جاي خود قرار داده وبا نخ ببنديد. درب بطري را بگذاريد ٨-١

  :نمونه برداري از منابع يا مخازن آب   -٢

  . ريل را برداريددرب بطري است -١-٢

  بطري را پر كنید  -٢-٢

دھانه آن را به آرامي به طرف باال بیاوريد اگر آب جريان دارد . پائین ببريد   سانتي متري در آب ٢٠قسمت پائین بطري را بگیريد و آنرا تا عمق 

  .رب گذاري كنیدپس از پر شدن بطري آن را به روشي كه گفته شد د. دھانه بطري بايستي بطرف جريان قرار گیرد

  :نمونه برداري از چاھھاي دستي و منابع مشابه  -٣

  . بطري را آماده كنید -١-٣

  . با يك قطعه نخ ، سنگ مناسبي را به يك بطري نمونه برداري متصل كنید

  . بطري را به نخ متصل كنید -٢-٣

  .گفته شد باز كنید) ۵-١(ا به روشي كه در بخش متر را كه به دور يك تكه چوب بريده شده ، به نخ بطري ر ٢٠نخ تمیزي به طول 

  . بطري را پائین ببريد -٣-٣

  .بطري كه به علت وجود سنگ وزين شده است در چاه پائین ببريد به گونه اي كه با ديوارھاي چاه تماس پیدا نكند

  .بطري را كامال در آب چاه غوطه ور سازيد تا حد ممكن پائین ببیرد. بطري را پر كنید -۴-٣

  .بطري را باال بكشید  -۵-٣

اگر بطري كامال پر بود مقداري از آب آنرا خالي كنید بطري را ھمانگونه . ھنگامي كه بطري پر شد با پیچیدن نخ به دور تكه چوب آنرا باال بیاوريد

  .گفته شد درب گذاري نمايید˝ كه قبال

  . اي دستي را نشان مي دھدروش صحیص نمونه برداري از آب مخازن ،منابع و چاھھ ١٨-١٣اشكال 

  :روشھاي متداول براي ضدعفوني آب

  :روش ھاي فیزيكي شامل جوشانیدن آب اشعه ماوراء بنفش صاف كردن) الف

  :جوشانیدن آب  -١

 در ارتفاع سطح. (سازمان جھاني بھداشت مدت زمان جوشاندن آب را پس از اينكه آب به حالت غلیان در آمد ، يك دقیقه توصیه كرده است

  .اين زمان براي از بین بردن ويبريون و يا اكثر ارگانیزمھايي كه باعث بروز اسھال مي باشند ، مناسب است) دريا 

  :بھداشتي توصیه ھاي 

  .دقیقه توصیه مسي گردد ۵˝ زمان جوش ترجیحا  -

  . .اين روش ھم براي آبھاي صاف و ھم براي آبھاي داراي كدورت موثر است  -

  .اضطراري و براي بدست آوردن آب در حجم ھاي كم مناسب است اين روش در مواقع  -

  . آب جوشیده را بايد در ظرفي كه دھانه آن قابل پوشاندن است نگھداشت  -

  . ساعت قابل مصرف مي باشد ٢۴اين آب تا 

  : اشعه ماوراء بنفش  -٢

  .استفاده بر روي ھر دستگاه نوشته شده است روش و دستورالعمل. میكرووات بر سانتي متر مربع مي باشد ١۶حداقل دز توصیه شده 

  :بھداشتي توصیه ھاي 

  .زالل باشد و با ضخامت كم از مجاورت چراغھاي تولید كننده اشعه عبور كند˝ در اين روش آبا بايد كامال  -

  .دشبكه توزيع آب بايستي تمیز و شستشو داده شود و با تركیب شیمیايي گند زدايي شو UVقبل از نصب سیستم   -

  .اين روش در شرايطي توصیه مي شود كه كیفیت آب خوب و خطر آلودگي كم باشد  -



  .در آب تصفیه شده باقیمانده اي بجاي نمي گذارد، بید دستگاه حتي المقدرو نزديك منطقه مصرف نصب گردد UVچون اشعه   -

  :صافي  -٣

اين صافي ھا از دو مخزن تشكیل شده . میكرون باشد ۵/١دود براي تصفیه آب ، صافي ھايي مناسب مي باشند كه شعاع منافذ آنھا در ح

  .امروزه در تھیه صافي ھا ، نقره فعال بكار مي رود تا اثر میكروب كشي داشته باشد. كه شمع يا شمع ھا در مخزن بااليي قرار دارند

  .اين صافي ھا براي مصارف و حجم ھاي كم در شرايط اضطراري قابل استفاده است

  :بھداشتي توصیه ھاي 

از تماس ھر . براي تمیز كردن شمع ، ھر ھفته بايد شمع را با يك برس نسبتا سفت در زير شیر آب يا ظرف آب ، خوب برس زده و تمیز كرد  -

دقیقه جوشانیده و پس از سرد شدن مورد  ٢٠تا  ١۵سپس شمع را در يك ظرف آب بمدت . گونه چربي يا صابون با شمع بايد خودداري شود

  .فاده قرار گیرداست

  :روشھاي شیمیائي شامل استفاده از محلول كلر و گاز كلر ، يد و يون ھاي فلزي از قبیل مس و نقره ) ب

  ):كلر مادر % (١گند زدائي آب با محلول كلر ذخیره  -١

 ٧تا  ٣و از اين محلول به مقدار  در يك لیتر آب حل كرده%  ٧٠پودر پر كلرين ) قاشق مربا خوري سر صاف  ٣(گرم  ١۵براي تھیه كلر مادر ، 

 ٣بدين ترتیب كه ابتدا . قطره براي گند زدائي به يك لیتر آب اضافه نموده و پس ار نیم ساعت تماس كلر با آب مي توانیم آن را مصرف كنیم

ر كرده و سپس در صورت در صورت نداشتن كلر سنج يكساعت صب. قطره از محلول كلر مادر به يك لیتر آب اضافه نموده و بھم مي زنیم 

در غیر اين صورت به ازاء ھر لیتر آب مجددا يك قطره اضافه نموده تا زماني كه قادر به تشخیص . احساس مزه كلر ،آن را مصرف مي نمائیم

  . ساعت استفاده دارد ٢۴آب ضد عفوني شده به طريق فوق براي . مزه كلر باشیم

  . مي باشد ٣لوص كلر مورد استفاده بشرح جدول شماره طرز تھیه كلر مادر با توجه به درصد وزني خ

  ٣جدول شماره 

  میزان ماده مورد نیاز براي تھیه يك لیترمحلول ضدعفوني كننده درصد وزني خلوص كلرمورد استفاده

  %٧٠ھیپوكلريت كلسیم 

  %٣٠گردسفیدكننده ياآھك كلردار 

  %١٠ھیپوكلريت سديم 

  گرم ١۵  %۵ھیپوكلريت سديم 

  گرم٣٣

  یلي لیترم ١١٠

  میلي گرم ٢۵٠

  . با درصدھاي مختلف است) ھیپو كلريت كلسیم (ماده اي كه بیشتر در دسترس مي باشد پودر پركلرين 

  

  :نظارت بر كنترل كیفي آب آشامیدني 

  

از طريق در صورت تامین آب (براي نظارت بھداشتي وكنترل كیفي آب الزم است بررسي ھاي منظم ومداوم در نقاط مختلف شبكه توزيع 

    .ومنابع آب آشامیدني انجام گیرد تا بالديدگان از بیماري ھاي با منشاء آب وساير خطرات در رابطه با توزيع آب حفاظت گردند) شبكه توزيع

  :در برنامه ھاي كنترل كیفیت آب آشامیدني اھداف زير بايد دنبال گردد

  تعیین تغییرات در كیفیت آب آشامیدني   -١

  آلودگي تعیین منابع   -٢

  ارزيابي عملكرد تصفیه خانه ھاي آب ودر صورت لزوم ارائه پیشنھادات اصالحات مقتضي   -٣

  ارزيابي سیستم ھاي تامین آب و ارائه پیشنھادات اصالحي براي آنھا  -۴

  :بھداشتي و نمونه برداري   بازرسي ھاي

و شامل انجام بازرسي . يك اندازه داراي اھمیت مي باشد  برنامه كنترل كیفیت آب آشامیدني شامل دو فعالیت مھم است كه ھر دو به

تغییرات كیفیت آب در تشخیص مشكالت آلودگي و در تعیین اينكه آلودگي درمنابع آب . ھاي بھداشتي نمونه برداري و آزمايش آب مي باشد 

بھداشتي در جلوگیري و كنترل موارد خطرناك بازرسي ھاي . درخالل تصفیه و بھره برداري و در سیستم توزيع رخ داده است كمك مي نمايد

  .شامل اشاعه بیماريھاي ناشي از آب حائز اھمیت است

  : فعالیت ھايي كه در زمینه فوق الذكر بايد انجام گیرد به شرح زير است 

طي و حفاظت و نظارت بر امر بازديد از منابع تامین كننده آب كه جھت مصرف مردم بال ديده در نظر گرفته شده از نظر مسايل بھداشتي محی  -

  . بھسازي و حفاظت منابع آب و رعايت حريم بھداشتي

نظارت بھداشتي بر امر تعمیر و ترمیم شبكه ھاي آبرساني و مخازن ذخیره و توزيع در نقاطي كه در اثر وقوع بحران ، آسیب ديده و 

ن به مدت يك ساعت تماس و تھیه نمونه براي انجام آزمايشات قسمت در میلیو ١٠٠شستشوي آن و گند زدائي لوله ھا با محلول پر كلرين 

  . باكتريو لوژيكي و تعیین میزان كلر آزاد باقیمانده آب 

به منظور اطمینان از سالم بودن شبكه ، عملیات شستشو را با آزمون فشار ھیدرو استاتیك جھت كشف نقاط معیوب و شكسته بايد ھمراه 

استفاده از شیرھاي آتش نشاني ، . متر در ثانیه شستشو داد ٧۵/٠د زدائي با حلول كلر بايد با سرعت لوله ھاي آب را پس از گن. كرد

تزريق و خارج كردن    براي. ) در نزدديكي يا داخل قسمتي از شبكه كه بايد گند زدائي شود(شیرھاي ھوا و شیر فلكه ھاي باز شونده ديگر 

ضمنا غلظت كلر باقي مانده در شبكه توزيع بعد از وقوع بال بايد به . د ، كار را ساده مي كند آبي كه براي گند زدائي و شستشو بكار مي رو

در صورت تامین آب آشامیدني از طريق تانكرھاي سیار ، ثابت ، آب توزيع شده براي مصرف بايد دقیقا    .قسمت در میلیون افزايش يابد ١

د باقیمانده آن اقدام و در صورت لزوم كلر زني نیزانجام گیرد و مراقبت گردد كه اين مخازن از كنترل كیفیت گردد و نسبت به اندازه گیري كلر آزا

  . منابع قابل قبول ، آب بھداشتي را دريافت نمايند



  :نظارت بر امر كلرينه كردن آب آشامیدني 

است آب در منشاء داراي كیفیت خوبي  اھمیت گند زدائي آب آشامیدني در كنترل آلودگي میكروبي آب كامال واضح است ھر چند ممكن

انجام گند زدائي آب به طور صحیح با . باشد اما مي تواند در طي مراحل جمع آوري انجام عملیات تصفیه ذخیره سازي يا توزيع آلوده گردد

  . استفاده از كلر خطر بیماري ھاي منتقله توسط آب را كاھش خواھد داد

ل نحوه انجام كلر زني بايد مشخص كنند كه آي كلر زني به طور مداوم انجام مي شودو آيا وسیل كلر بازرسین بھداشت محیط عالوه بر كنتر

زني به خوبي كار مي كنند يا خیر نتايج كلر سنجي ھاي روزانه و بازرسي ھاي روزانه بايد طبق دستور العمل ھاي صادره ثبت و نگه داري و 

  . بر اساس آن اقدامات الزم انجام گیرد

به منظور اندازه گیري كلر باقي مانده آب كلیه . دي اندازه گیري گردد –پي  –ن كلر آزاد باقي مانده آب توسط كیت ھاي سنجش كلر دي میزا

  . كارشناسان و كاردان ھاي بھداشت محیط بايد مجھز به كلر سنج باشد 

  :نمونه برداري براي آزمايشات باكتريو لوژيكي 

وسیار در اردوگاه ھاي اسكان بالديدگان نبايد حاوي ھرگونه آلودگي میكروبي وكلي فرم ھا وبه خصوص كلي آب آشامیدني در مخازن ثابت 

  . بدين منظور بايد به طور مرتب براي تشخیص آلودگي آب مورد آزمايش قرار گیرد. فرم ھاي مقاوم به حرارت باشد

  :معیارھاي عمومي براي انتخاب نقاط نمونه برداري 

  . نمونه ھا بايد نماينده منابع مختلف آبي كه وارد شبكه توزيع آب مي گردد باشد  -١

  ) ايستگاھھا ي ثابت ونقاط تصادفي. (نقاط نمونه برداري بايد بطور يكنواخت توزيع گردد  -٢

  . نمونه ھا بايد مشخص كننده نقاط نامطلوب سیستم باشد  -٣

  . خروجي آب ازھر يك از تصفیه خانه ھا باشديكي از محل ھاي نمونه گیري بايد بعداز   -۴

  . بايد نمونه برداري براي كلرسنجي وآزمايشات باكتريولوژيكي انجام شود" درمورد مخازن سیار وثابت مرتبا  -۵

  .براي جلوگیري از آلوده شدن نمونه ھاي جمع آوري شده بايد دقت زيادي در خالل نمونه برداري وحمل ونقل انجام گیرد  -۶

  :ب نمونه برداري آب آشامیدني تناو

تناوب نمونه برداري بستگي به كیفیت . وآزمايش آب آشامیدني بايد بطور منظم ومرتب وبراساس استانداردھاي رايج انجام گیرد   نمونه برداي

گرفته شده با تناوب  يك منبع آب كه به تازگي در نظر. آب وتصفیه انجام شده واحتمال خطر آلوده شدن آن وجمعیت استفاده كننده دارد

  . بیشتري بايد مورد آزمايش قرار گیرد

  چگونگي تناوب نمونه برداري از آب آشامیدني از نظر باكتريولوژيكي:  ۴جدول شماره

  حداقل تعداد نمونه برداشت شده در ماه جمعیت استفاده كننده

  يك نمونه  كمتر از پنچ ھزار نفر

  نفر ۵٠٠٠يك نمونه براي ھر  نفر ١٠٠٠٠٠تا  ۵٠٠٠١

  يك نمونه براي ھر ده ھزارنفر به عالوه ده نمونه اضافي ديگر  بیش از يكصد ھزار نفر

نمونه برداري در مورد كنترل كیفیت باكتريولوژيكي آب بايد از نقاط مختلف شبكه آب انجام گردد ودر حد امكان سعي شود كلیه منابع آب 

آزمايش ھرچه . نمونه ھاي برداشت شده بايد در مجاورت يخ نگھداري شود. گیرد وشبكه ھاي توزيع مخازن ثابت وسیار تحت كنترل قرار

در صورت عدم تامین شرايط محیط سرد . ساعت به تاخیر افتد ٢۴ونبايد بیش از ) ساعت بعداز نمونه برداري ۶تا (سريعتر بايد انجام گیرد 

  . حداكثر پس از دو ساعت آزمايش صورت پذيرد

تعداد اشريشیاكلي مي شود در حلي كه ديگر باكتريھاي كلیفرم با استفاده از مواد آلي موجود در آب مي توانند  افزايش دما باعث كاھش

  . مشخصات نمونه ھا بايد روي برچسب شیشه قید شوند. تكثیر يابند

  :وسايل نمونه برداري 

ظروف نمونه برداري بايد داراي در محكم . ه گرددمیلي لیتر استفاد ٢٠٠براي نمونه برداري از بطري ھاي شیشه اي با ظرفیت حداقل 

اگر نمونه برداشت شده براي آزمايش باكتريولوژيكي حاوي كلر آزاد باقیمانده است بايد به . استريل گردد" ومطمئن بوده بطري ودر آن كامال

  . شیشه ھا قبل از استريل كردن تیوسولفات سديم اضافه گردد

  :ه برداري آب روش استريل كردن بطري ھاي نمون

در . به ھر بطري اضافه گردد) میلي گرم در لیتر ١٠٠(قطره از محلول تیو سولفات سديم  ۵يا  ۴میلي لیتر  ٢٠٠براي نومنه برداري به حجم 

ي را بطري آزادانه گذاشته شود وبراي حفاظت از ورود گردو غبار يك كاغذ كاھي يا ورق آلومینیومي به گردن بطري پیچیده شود وسپس بطر

دقیقه  ٣٠درجه سانتي گراد به مدت  ١٢٠درجه سانتي گراد به مدت يك ساعت يا در اتوكالو با حرارت  ١٧٠در كوره ھواي گرم با حرارت 

  . استريل گردد

  :حمل نمونه به آزمايشات 

جھت سرد . ل گردندبطري ھاي حاوي نمونه ھا بايد براي جلوگیري از شگستگي در جعبه محكمي بسته بندي وبه آزمايشگاه ارسا

بايد جاي كافي براي گذاشتن كیسه .) از يخدان مورد استفاده جھت واكسن نیز مي شود استفاده كرد( نگھداشتن نمونه ھا درداخل جعبه 

  ) ١٩شكل (ھاي يخ پیش بیني شده باشد 

ا ممكن است از جوب يا فلز باشد پوشش خارجي جعبه ھ. بطري مي توانند در خود جاي دھند مطلوب مي باشد ١٢تا  ۶جعبه ھايي كه 

  :وبايد روي جعبه جمالتي به صورت زير نوشته شود

  شكستني است   -

  نمونه براي آب   -

  اين ظرف باال باشد    -



  :بازرسي بھداشتي از تانكر ھا و مخازن خانگي 

ازن خانگي تامین شود لذا شكل از آنجايي كه در شرايط اضطراري وبحراني ممكن است آب آشامیدني و بھداشتي توسط تانكرھا ومخ

  .نحوه بازرسي از اين تاسیسات را نشان مي دھد ٢٠شماره 

  فرم بازرسي بھداشتي از تأسیسات و منابع آب آشامیدني 

  ايستگاه آبگیري تانكرھا ومخازن خانگي : نوع فعالیت) الف

  روستا            مركز بھداشت: اطالعات عمومي  -١

  : شماره كد آدرس -٢

  امضاء نماينده اجتماع                    ئول آبرسانيمس -٣

  تاريخ بازديد  -۴

كلي فرم مقاوم به ( نتیجه آزمايش                )تاريخ نمونه برداري(شماره نمونه              خیر/ نمونه برداري از آب انجام گرفته بله  -۵

  ) حرارت

  ايستگاه آبگیري تانكر ھا   -

  خیر / بلي              میلي گرم در لیتر است؟ ٢ايستگاه كمتر از آيا میزان كلر در ) ١

    در ايستگاه) بصورت منظم (آيا برنامه كنترل كیفي آب ) ٢

     خیر/ بلي                                               توسط مسئولین آب انجام نمي شود ؟

  خیر/ بلي                               آيا لوله بصورت غیر بھداشتي جدا مي شود ؟)٣

  كامیون تانكردار  -

  خیر / بلي            آيا تانكر براي انتقال مواد مايع ديگر نیز استفاده مي شود؟) ۴

  خیر/ بلي                    آيا دريچه تانكر غیر بھداشتي و يا سر پوش ندارد؟) ۵

  شلنگ تحويل آب كثیف يا بصورت ) نازل (آيا سر لوله ) ۶

  خیر/ بلي                                             غیر بھداشتي نگھداري مي شود ؟

  ذخیره خانگي    مخازن  -

  )مثال بصورت خاك در كنار درپوش (آيا آالينده ھا مي توانند ) ٧

  خیر/ بلي                                            در ھنگام پر كردن مخزن وارد آن شوند ؟

  خیر/ بلي                                                          ا مخزن در پوش ندارد ؟آي) ٨

  خیر/ بلي                       آيا مخزن احتیاج به شیر براي آبگیري از مخزن دارد؟) ٩

  خیر/ بلي                           آيا آب راكدي اطراف مخزن ذخیره وجود دارد ؟) ١٠

  خیر/ بلي            میلي گرم در لیتر است ؟ ١میزان كلر در مخزن كمتر از  آيا) ١١

  كم =  ٠-٢            متوسط=  ٣-۵        باال=  ۶-٨       خیلي باال=  ٩-١١: امتیاز خطر آلودگي 

  : نتايج و توصیه ھا ) ج

  )  ١-١١از شماره (د نكات مھم كه بايستي مورد توجه قار گیرد و مسئول آب براي اصالح آن اقدام كن

  بھداشتي   امضاء بازرس

  . شود يك امتیاز در نظر گرفته مي" بلي "توضیح اينكه براي ھر جواب  

  

  :توصیه ھاي بھداشتي 

  

  .اگر آب كدورت دارد و زالل نیست و در آن مواد معلق وجود دارد ، قبل از كلر زني آنرا صاف كنید  -

  .خشك و دور از نور و بصورت در بسته نگھداري شود  جايكلر مادر بايستي در ظرف تیره و در   -

  . كلر مادر پس از تھیه ، در مدت كمتر از يك ماه مصرف شود  -

  

  :گند زدائي آب از طريق كوزه گذاري   -١

نكار بايد دو سوراخ براي اي. لیتر باشد استفاده نمود ١۵تا  ١٢براي گند زدائي آب چاھھا و مخازن مي توان از كوزه ھاي سفالي كه ظرفیت آن 

كیلو گرم  ٣كیلو گرم كلرور دوشو را با  ۵/١يا %  ٧٠   گرم پودر پركلرين ٧۵٠میلي متر در دو طرف كوزه و نزديك وسط آن تعبیه نمود ،  ۶به قطر 

با يك ورقه  درب كوزه را. و در داخل كوزه مي ريزيم ) میلي متر باشد ۶/١تا  ۴/١قطر ماسه ھا (ماسه شسته با ھم مخلوط مي كنم 

پالستیكي محكم مي بنديم و كوزه را در عمق يكمتري سطح آب بوسیله طنابي آويزان مي كنیم و سر طناب را در باالي چاه يا مخزن به پايه 

  . و يا میخي محكم مي بنديم 

   :توصیه ھاي بھداشتي  

  .كوزه مورد استفاده نبايد لعاب داشته باشد   -

) نفر جمعیت  ۶٠تا  ۴٠براي (لیتر آب از آن برداشت شود  ١٣٠٠تا  ٩٠٠براي گند زدايي آب چاه يا مخزن كه روزانه مقدار كلر موجود در كوزه   -

  .بمدت يك ھفته كافي است

پس از يك ھفته مي توانید محتويات كوزه را تخلیه و پس از برش كشي بدنه كوزه ، مجددا طبق آنچه ذكر گرديد كوزه را پر نموده و در آب   -

  . ر دھیدقرا

  :گند زدايي آب انبار ھا و مخازن با استفاده از محلول كلر   -٢



را در يك ظرف حل نموده و به مخزن يا آب انبار اضافه مي % ٧٠گرم پودر پر كلرين  ۵تا ٣پس از محاسبه حجم آب ، به ازاي ھر متر مكعب آب 

  . ت ، آب قابل مصرف خواھد بودپس از نیم ساع. كنیم ، بطوريكه خوب بھم خورده و كامال مخلوط شود 

  

  :كاربرد كلريناتور ھا در تأسیسات آب آشامیدني   -٣

  . براي پروژه ھايي كه منبع تامین آب آن قنات چشمه يا رودخانه است مناسب مي باشند: ھیپوكلريناتورھاي بشكه اي  -

  . بوسیله موتورپمپ تامین مي شود مورد استفاده قرار مي گیرنددرپروژه ھايي كه آب آشامیدني از چاه يا منابع ديگر: كلريناتورھاي مكانیكي  -

دراثراختالف فشارآب موجوددرلوله آبرسان بافشارجو، كارمي كند ودرروي خط آبرساني كه داراي فشار كافي : كلريناتور ھاي ھیدرولیكي  -

اتمسفر است قابل استفاده  ١٨تا  ٧/٠آب از  اين كلريناتورھاي در شبكه ھايي كه فشار. است بطورمستقیم ويا انشعابي نصب مي شود

  .مي باشد

  . بانیروي برق كارمي كنند وشامل انواع كلريناتورھاي گازي ومحلولي مي باشند: كلريناتورھاي الكتريكي  -

  :گند زدائي آب بوسیله يد  -۴

     .يد براي گندزدايي آبھايي با آلودگي كم ومتوسط مورد استفاده قرار مي گیرد

  :ي بھداشتي توصیه ھا 

  . دقیقه براي گندزدايي آب توصیه مي شود ٣٠میلي گرم در لیتر يدبا زمان تماس كمتر از  ٢تا١مقدار   -

  . براي يك لیتر آب مي تواند مورد استفاده قرار گیرد%) ٢(درحجم ھاي كم دو قطره محلول تنطوريد   -

به منظور پیشگیري از بروز اپیدمي بیماريھاي منتقله بوسیله آب از جمله وبا میزان كلرآزاد باقیمانده در شبكه ھاي توزيع در نواحي آلوده 

  . بشرح زير توصیه مي گردد

  میلي گرم در لیتر  ١درشیرھاي برداشت آب در شبكه توزيع عمومي   -

  میلي گرم در لیتر ٢در مخازن تانكرھاي سیار ودر محل آبگیري آنھا   -

  . دي استفاده شود. پي. از كیت ھاي سنجش كلر ديبراي سنجش كلرآزاد باقیمانده در آب *

  : محل ھايي كه براي سنجش كلر آزاد باقیمانده در اولويت قرار دارند* 

  چاھھاي دستي ومنابع مشابه 

  مخازن سیار وثابت 

  محل ھاي غذا خوري جمعي 

  بیمارستان ھاي صحرايي وايستگاھھاي كمك اولیه 

  نقاط حساس شبكه ھاي توزيع آب 

  ي برداشت آب شیرھا

در شرايط بحران بسته به اين كه آب آشامیدني چگونه تامین خواھد شد دو حالت كلي پیش بیني مي شود وروش ھاي مختلف گندزدايي *

  . بشرح زير توصیه مي گردد

كوزه گذاري % ١در اين حالت روش ھاي جوشانیدن كلر ذخیره : چنانچه آب درحجم كم وتوسط مردم از منابع مختلف تامین مي شود -١

  . واستفاده از محلول كلر توصیه مي شود

بشكه اي ، مكانیكي، ھیدرولیكي : كلريناتورھاي  -UVدر اين حالت روش ھاي اشعه : اگر آب درحجم زياد است وتاسیسات آب وجود دارد -٢

  . توصیه مي شود) شامل گازي ويا محلولي( و الكتريكي 

  جوشا% ١كلر : شرايط بحران استفاده شده است عبارتند از در " روش ھايي كه تا بحال عمدتا* 

  

  :بیماريھاي منتقله بوسیله آب 

  

سازمان جھاني بھداشت آنھا را حسب طبیعت و نوع بیماري . عمده ترين بیماري ھاي منتقله از طريق آب ، بیماري ھاي واگیر دار ھستند

  :زايي بشرح زير تقسیم بندي نوده است

  از مصرف مستقیم آب  بیماريھاي ناشي  -١

عوامل اين بیماريھا ويروس ھا يا باكتريھائي ھستند . اين بیماري ھا از مصرف آب آلوده به مدفوع و ادرار حیواني يا انسانس ناشي مي شوند

  . كه از طريق آب آلوده اي كه به مصرف شرب يا تھیه غذا مي رسد به انسان منتقل مي گردند

بیماري ھاي ديگر مانند لیپو سپیروز ممكن است از راه تماس پوست داراي زخم و . نه تیپیك اين دسته ھستندبیماريھاي وبا و حصبه ، نمو

  . خراش با آب آلوده ايجاد گردد كه جزو اين گروه بشمار مي آيند

  بیماري ھاي ناشي از عدم دسترسي به آب كافي   -٢

مانند بعضي از . ظافت فردي موجب بروز چنین بیماري ھائي میگرددكمیابي آب و عدم دسترسي كافي به آن براي مقاصد شستشو و ن

كلیه بیماريھاي دسته اول كه از طريق مدفوع يا از راه دستگاه گوارش منتقل مي . بیماريھاي اسھالي و عفونت ھاي چشمي و پوستي 

قبیل تیفوس ھستند ، در اين رده قرار مي ھمچنین ، بیماريھاي منتقله از طريق شپش ،كك و ساس كه ناقل بیماري ھائي كه از . شوند

  . گیرند

   

  بیماري ھايي كه آب محیط مناسب براي رشد و نمو میزبان واسط آنھا است  -٣

آب محیط مناسبي براي رشد و نمو میزبان واسط بعضي از انگلھا كه قسمتي از دوران زندگي خود را در بدن میزبان واسط مي گذرانند ، مي 



بیماريھاي شـیسـتوزوما و . ا بعد از گذارندن دوره اي در بدن میزبان واسط ، موجب بروز بیماريھاي انگلي در انسان میشوند اين انگل ھ. باشد 

  . پیوك از اين دسته از بیماريھا ھستند

  بیماري ھا يي كه آب محیط پرورش براي ناقلین آنھا است  -۴

. پشه ھا در آب تولید مثل و تكثیر مي نمايند. ي رشد و نمو ناقین آن ھا استاين گروه شامل بیماريھائي است كه آب ، محیط مناسب برا

اين ناقلین بر حسب . پشه بالغ مي تواند بیماري ھاي فیال ريازيس ، ماالريا ، تب زرد ، و بیماري ورم مغز را به انسان منتقل مي نمايد

اري ماالريا آبھاي نسبتًا تمیز را دوست دارد در حالیكه پشه ناقل عامل مثًال پشه ناقل بیم. نوعشان ، آبھاي مختلفي را انتخاب مي كنند 

مگس ناقل كرم چشم به گودالھاي داراي آب گل آلود راغب است اما مگس تسه . بیماري كوري رودخانه در آبھاي جاري تكثیر پیدا مي كند

  . يكي آبھا انسان را نیش مي زندتسه ناقل عامل بیماري خواب گرچه روي زمین زاد و ولد مي كند ، اما در نزد

  

  بیماري ھاي ناشي از عفونت ھاي منتشره بوسیله آب در محیط  -۵

چھار گروه بیماري ھاي ذكر شده در باال عمدتًا از مشكالت كشورھاي در حال توسعه بوده ، گرچه بعضي از آنھا ممكن است در كشورھاي 

ط آلوده مسافرت يا مھاجرت مي نمايند منتقل ردند اما گروه پنچم بیشتر خاص كشورھاي توسعه يافته از طريق افراد ناقل بیماري كه از نقا

  .عامل بیماري از طريق دستگاه تنفس مي تواند وارد بدن انسان گردد. توسعه يافته مي باشد

به صورت انبوه وارد بدن انسان شوند  آمیب ھايي كه در آب شیرين زندگي مي كنند غالبًا بیماريزا نیستند ولي چنانچه در آب گرم قرار گیرند و

  . ، از طريق تنفسي بدن را مورد حمله قرار داده و مجب مننژيت كشنده مي گردند

ھمچنین نوعي باكتري بنام لژيونال مي تواند به ھمراه آئرسل ھاي آب بخصوص در سالن ھايي كه داراي سیستم پیچیده تھويه ھستند ، در 

بیماري ھايي كه از طريق نوشیدن آب آلوده يا غذا وارد بدن مي . اد را از راه دستگاه تنفسي آلوده سازندھوا پخش شده و تعدادي از افر

  . شوند بیشترين اھمیت را از نظر بھداشتي در سطح جھان دارند

  

  :دفع بھداشتي فاضالب در شرايط اضطراري 

  

از آنجائي كه . در اين بخش اقدامات اختصاصي كه انجام آن براي دفع بھداشتي فاضالب در شرايط اضطراري ضروري است ، ارائه مي شود 

بعد از وقوع بال بستگي دارد ، در اين بخش ابتدا ه نحوه اسكان و چگونگي    چگونگي انجام اين اقدامات به نحوه اسكان و شرايط زندگي مردم

معیت بعد از وقوع باليا اشاره شده و سپس اقدامات اختصاصي كه بايد براي دفع بھداشتي فاضالب در شرايط مختلف انجام شود جابجائي ج

  . ، تشريح خواھد شد

  :جابجايي جمعیت 

ن مجبور باشند به بر اثر وقوع زلزله يا بالياي ديگر ممكن است بخشي از ساختمان ھا خراب و يا غیر قابل استفاده شود و ساكنین اين اماك

. اقداماتي كه براي دفع بھداشتي فاضالب بعد از وقوع باليا بايد انجام شود به نحوه اسكان جمعیت بستگي دارد . اماكن امن نقل مكان كنند 

  :اماكني كه بعد از وقوع باليا ممكن است مورد استفاده قرار گیرد عبارت است از 

   ساختمانھاي خصوصي مقاوم 

   ي عمومي مقاومساختمانھا 

   فضاھاي باز 

  اردوگاھھا 

  . اقداماتي كه براي دفع بھداشتي فاضالب در اين اماكن بايد انجام شود بشرح زير مي باشند

  :ساختمان ھاي خصوصي مقاوم 

معموال ساختمانھايي كه در ساخت آن ضوابط مربوط به پايداري در مقابل زلزله رعايت شده است بر اثر وقوع باليا آسیب نمي بیند و 

در مواردي كه فاضالب اين ساختمان ھا از طريق شبكه جمع آوري فاضالب . تأسیسات داخلي دفع فاضالب آنھا با مشكل مواجه نخواھد بود 

رفع گرفتگي و ترمیم . در اين صورت يكي از اقدامات اضطراري كه بال فاصله بايستي انجام گیرد. با مشكل مواجه شوند ، اين ساختمان ھا

  . شبكه جمع آوري فاضالب است

  :ساختمان ھاي عمومي مقاوم 

ظیر مدارس ، مساجد ، ازجمله اماكني كه مردم بعد از وقوع باليا ممكن است به طور موقت در آن سكونت كند ساختمان ھاي مقاوم ن

سكونت متراكم جمعیت در اين . حسینیه ھا ، زيارت گاھھا ، دانشگاھھا ، سالن ھاي ورزشي ، تاالر اجتماعات و اماكن نظیر آن مي باشد 

ھد بود انجام اقدامات زير در رفع مشكالت موثر خوا. ساختمان ھا سبب مي شود كه احتماال سیستم دفع فاضالب آنھا با مشكل مواجه شود

 .  

از توالت ھا و عدم تخلیه مواد زائد جامد نظیر پوشك بچه، نوار  آموزش ساكنین ساختمانھا براي رعايت بھداشت فردي و استفاده صحیح 

  آن    داخل  بھداشتي ، پس مانده ھاي غذايي به

  توالت ھا  تعمیر و رفع نقص منظم سیفون ھا و سیستم ھاي شستشوي 

براي ساختمان ھاي (تانكھا و چاھھاي جذبي موجود در ساختمانھا  به منظور رفع گرفتگي توالت ھا و تخلیه سبتیك ايجاد گروھھاي سیار  

  . )كه فاضالب آنھا از طريق شبكه جمع آوري فاضالب دفع نمي شود

  . )آوري فاضالب دفع مي شودبراي ساختمانھايي كه فاضالب آنھا از طريق شبكه جمع (فاضالب  رفع گرفتگي و ترمیم شبكه ي جمع آوري 

در موارد ضروري در فضاھاي ) چاه و لوله تھويه  نظیر مستراح ھاي شیمیايي و مستراح ھاي داراي(ايجاد مستراح ھاي بھداشت مناسب  

      باز اطراف اين ساختمانھا



  :فضاھاي باز 

اي باز در محدوده شھرھا نظیر پاركھا، استاديوم ھاي از اماكن ديگري كه ممكن است براي اسكان موقت مورد استفاده قرار گیرد فضاھ

  . ورزشي ومصلي ھا مي باشد

  : اقداماتي كه براي دفع بھداشتي فاضالب در اين اماكن بايد انجام شود به قرار زير است

  آموزش مردم به منظور رعايت بھداشت شخصي واستفاده صحیح از توالت ھاي موجود * 

  وسائل شستشوي توالت ھا تعمیر ونگھداري سیفون ھاو* 

  ) براي مناطق فاقد شبكه جمع آوري فاضالب(تشكیل گروه رفع گرفتگي لوله ھا وتخلیه به موقع سپتیك تانك ھا وچاه ھاي جذبي * 

  )براي منطق داراي شبكه جمع آوري فاضالب(رفع گرفتگي وترمیم شبكه جمع آوري فاضالب *

  ذي موثر در انتقال بیماري ھا جلوگیري از رشد ونمو حشرات وجوندگان مو* 

  احداث مستراح موقت * 

  :اردوگاھھا 

  :نكات مھمي كه در انتخاب زمین و بر پايي اردوگاھھاي چادري از نظر دفع فاضالب بايد رعايت شود به شرح زير است 

ع زباله و تصفیه خانه فاضالب فاصله داشته تا رفت و آمد در موقعیت مناسبي قرار گرفته باشد و از مراكز دف   زمین اردوگاه بايد از نظر جاده* 

  . در معرض آلودگي ھوا و انتشار بو نباشد

  .سطح زمین بايد كمي شیب داشته باشد تا انتقال ثقلي فاضالبھا به آساني قابل انجام باشد* 

  .زمین اردوگاه نبايد در معرض خطر سیل گیري باشد* 

لمقدور در ارتفاع مناسبي از سطح سفر ه آب زير زمیني انتخاب شد تا براي انتقال و دفع فاضالب زمین اردوگاه نبايد باتالقي باشد و حتي ا* 

  . مشكلي پیش نیايد

  .زمین اردوگاه بايد از آبھاي راكد دور بوده و حتي المقدور به منبع آب قابل استفاده براي شستشو و آشامیدن نزديك باشد* 

  . متر از يكديگر بر پا شوند ٨متر و فاصله حد اقل  ١٠رف يك جاده به عرضچادر ھا بايد به صورت رديفي در دو ط* 

محل ھايي براي دفع بھداشتي زباله و مدفوع شستشوي ظروف و البسه ، پخت و پز ، حمام عمومي و برداشت آب شرب در نظر گرفته * 

  . شود

  . ھاي سطحي در اردوگاه ايجاد گرددشبكه ي مناسبي از كانال ھاي روباز براي جمع آوري و دفع صحیح فاضالب * 

  :تأسیسات دفع فاضالب در اردوگاھھا

فاضالب تولید شده در اردوگاھھا برحسب نوع آلودگي وتاسیساتي كه براي دفع آن بايد ساخته شود به سه بخش كلي زير قابل تقسیم 

  : است

  )ادرار ، مدفوع ھمراه با آب طھارت (فاضالب ناشي از مواد دفعي بدن * 

  ) دستشويي ، حمام ، آشپزخانه، لباسشويي و نظائر آن( اضالب ناشي از شستشوھاف*

  ) فاضالب سطحي( فاضالب ناشي از بارندگي*

  :دفع جداگانه فاضالبھاي ناشي از مواد دفعي بدن و شستشوھا 

ھاي ناشي از مواد دفعي بدن و در مواردي كه اردوگاه فاقد تأسیسات جمع آوري و دفع فاضالبمي باشد مي توان با جدا سازي فاضالب

سیستم ھاي متفاوت دفع جداگانه فاضالب ناشي از مواد دفعي بدن به قرار    بعضي از. شستشو ھا ھزينه ھاي دفع فاضالب را كاھش داد

  :زير است 

   مستراح ھاي شیاري كم عمق 

   مستراح ھاي شیاري عمیق 

  حفر شده با مته مستراح ھاي 

   ه و لوله تھويهمستراح ھاي داراي چا 

   مستراح ھاي شیمیائي 

نشیمن گاه وجود داشته باشد و فاصله  ٣نفر افراد ساكگن در اردوگاه ال اقل  ١٠٠اين مستراح ھا بايد به گونه اي ساخته شود كه براي ھر 

  . متر تجاوز نكند  ٣٠مستراح از محل اسكان از 

  :مستراح ھاي شیاري كم عمق 

يك شیار كم عمق با استفاده از ابزار دستي نظیر بیل و كلنگ حفر مي شود خاك محل حفر شده در كنار شیار اين مستراح ھا به صورت 

انباشته شده و به مردم آموزش داده مي شود كه بعد از ھر بار استفاده مقداري از اين خاك را روي مدفوع بريزند مباني ساخت اين مستراح 

  :عضي اردوگاھھا به قرار زير است ھا بر اساس نرم ھاي بدست آمده براي ب

  سانتي متر  ٣٠: پھنا 

  سانتي متر ١٢٠: طول 

  سانتي متر  ۶٠:عمق 

  نفر  ٢۵افراد تحت پوشش 

  حدود يك ھفته :مدت استفاده 

  :مستراح ھاي شیاري عمیق 

اد اين مستراح ھا نسبت به ابع. اين مستراح ھا در اردوگاھھايي كه براي مدت بیشتري مورد استفاده قرارمي گیرد ساخته مي شود

مباني ساخت اين . ممكن است از وسايل دستي يا مكانیكي استفاده شود   مستراح ھاي شیاري كم عمق بزرگ تر است و براي ساخت آن

  :مستراح ھا بر اساس نرم ھاي بدست آمده در بعضي از اردوگاھھا به قرار زير است 

  سانتي متر  ٨٠:پھنا 

  سانتي متر  ١۶٠:طول 



  سانتي متر  ٢۵٠:ق عم

  واحد  ٢:تعداد نشیمن گاه 

  نفر  ٧٠:افراد تحت پوشش 

  چند ماه : مدت استفاده 

در اين مستراح ھا براي جلوگیري رشد و نمو حشرات الزم است سطح شیار با پوشش فلزي پیش ساخته كه نشیمن گاه داراي در پوش در 

داخلي آن با قیر گوني پوشش داده    زياد اين مستراح ھا الزم است سطح ديواريآن تعبیه شده است پوشانده شود با توجه به عمق نسبتا 

براي پنھان نگاه داشتن اين مستراح ھا مي . شود و در مناطقي كه خاك ريزش مي كند نسبت به پايداري آن ازطريق سپر كوبي اقدام شود

اگر چه احتمال تخم ريزي و زاد و ولد حشرات . خته استفاده نمود توان ازديوار كشي با چوب و گوني و يا پوشش ھاي چوبیو يا فلزي پیش سا

در اين مستراح ھا نسبت به مستراح ھاي شیاري كم عمق كمتر است مع الوصف عالوه بر آموزش مردم براي بسته نگه داشتن در پوش 

  . ھا جلوگیري كرد نشیمن گاھھا مي توان با نصب لوله تھويه عالوه بر تخلیه بو از رشد و نمو مگس در مستراح

  :مستراح ھاي حفر شده با مته 

متر و  ٣/٠در زمین ھاي شني و رسي كه امكان استفاده از مته دستي براي حفاري خاك وجود دارد مي توان با ايجاد يك حفره به قطر حدود 

جعبه چوبي يا فلزي كه در آن نشیمنگاه متر نسبت به ساخت اين نوع مستراح اقدام كرد و پس از استحكام دھانه ، سطح آنرا با يك  ۵عمق 

براي پنھان نگاه داشتن اين مستراح ھا نیز مي توان از گوني ، چوب يا ورق ھاي فلزي استفاده كرد . داراي درپوش تعبیه شده است پوشاند 

 .  

  :مسترا ح ھاي داراي چاه و لوله تھويه 

اد است و معموال بعد از گذشت مرحله امداد در اردوگاھھايي كه قراراست ھزينه ساخت و زمان الزم براي ساخت اين مستراح ھا نسبتا زي

بر اساس بررسي ھاي انجام شده در كشور ھندوستان چنانچه آبھاي زير . براي مدت طوالني مورد استفاده قرار گیرد ساخته مي شود

لیتر باشد و چنانچه  ۵٠٠تا  ۴۵٠طول يكسال بايد بین زمیني به داخل چاه نفوذ نكند، حجم مفید چاه براي دفع مواد دفعي بدن ھر نفر در 

در زمین ھاي ضخره اي و رسي سنگیني كه خطر ريزش . اضافه شود%  ۵٠احتمال نفوذ آب زير زمیني وجود داشته باشد الزم است حدود 

ب مستطیل ساخت ولي در زمین خاك وجود ندارد ممكن است نیازي به آستر دھي ديواره داخلي چاه نباشد و مي توان چاه را بصورت مكع

بھتر . ھائي كه خطر ريزش خاك وجود دارد بھتر است چاه بصورت استوانه اي ساخته شده و ديواره آن با آجر و سیمان پوشش داده شود

ته است قطر چاه ھاي استوانه اي و يا پھناي چاھھاي مكعب مستطیلي از حدود يك متر بیشتر نباشد تا پوشش آن با قطعات پیش ساخ

براساس نرم ھاي . حجم چاه اين مستراح ھا بر حسب تعداد افراد تحت پوشش و فاصله زماني تخلیه ، تنظیم مي شود. قابل انجام باشد

  :بدست آمده در بعضي از اردوگاھھا حجم مفید اين چاھھا ممكن است به قرار زير انتخاب شود

  متر مكعب  ۴                )در صورت وجود نفوذ آب زير زمیني (حجم مفید 

  متر مكعب  ۶                  )در صورت عدم نفوذ آب زير زمیني (حجم مفید 

  نفر  ٣٠                                                        جمعیت تحت پوشش

  سال  ٣                                                         فاصله زماني تخلیه

  :یمیايي مستراح ھاي ش

اين نوع مستراح عبارت از يك محفظه فلزي يا پالستیكي بزرگ است كه در آن مواد شیمیايي نظیرمحلول آب اكسیژنه ويا محلول كربنات 

براساس نرم ھا به دست . سديم ريخته شده تا از اكسید اسیون مواد آلي ويا ايجاد شرائط مناسب براي رشد باكتري ھا جلوگیري شود

اگرچه اين مستراح ھا از نظر بھداشتي . لیتر انتخاب شود ۵٠٠ي اردوگاه ھا حجم محفظه به ازاء ھر نشیمنگاه بايد معادل آمده در بعض

  . مناسب مي باشد ولي به لحاظ ھزينه سنگیني كه براي ساخت آن بايد مصرف شود در اردوگاه ھاي اسكان موقت كاربرد زيادي ندارد

  : مالحضات ويژه در ساخت مستراح ھا

  :ساخت مستراح ھا در اردوگاھھاي اسكان موقت بايد رعايت شود به شرح زير است   نكات مھمي كه در

يا آزبست سیمان مي باشد كه قطر " پي وي سي "لوله تھويه يك لوله از جنس . تھويه در تخلیه بو و كنترل حشرات موثر است نصب لوله 

در ساعات روز بر اثر تابش . سانتي متر باالي سقف اتاقك مستراح ادامه دارد ٧۵ا حدود میلي متر است و از داخل چاه ت ٢٠٠   تا ١۵٠آن 

. آفتاب ھواي داخل اين لوله گرم و سبك شده به سمت باال حركت مي كند و در نتیجه ھواي داخل چاه به سمت خارج ھدايت مي شود 

از آنجائي كه مگس ازطريق بو . مي كند و بو در داخل اتاق جمع نمي شود بنابراين ھوا از داخل اتاقك توالت به سمت لوله تھويه جريان پیدا

به طرف مستراح جذب مي شود اگر سطح باالي لوله تھويه با توري پوشانده شود مگس نمي تواند به داخل چاه توالت وارد شده و تخم 

میلي متر كمتر نباشد و در مواردي كه  ٢٠٠ي آن از ريزي كند به منظور تسھیل حركت ھوا در داخل لوله تھويه بھتر است قطر قسمت باال

  . متر در ثانیه است ، سطح خارجي اين لوله با رنگ سیاه پوشانده شود ۵/٠میانگین سرعت باد در منطقه كمتر از 

خته شود كه در لذا بھتر است مستراح ھا به گونه اي سا. اتاقك آن مي باشد يكي از علل ديگر جذب مگس به سمت مستراح وجود نور در 

  . ورودي آن به سمت شرق يا غرب نباشد و حتي االمكان مستراح در تاريكي قرار گیرد

  . متري از درختان ساخته شود تا در عملكرد لوله تھويه مشكلي بوجود نیايد ٢مستراح ال اقل در فاصله  بھتر است 

  .چاه سب مورد نیم متر باالتر از سطح زمین ساخته شود براي جلوگیري از ورود آبھاي سطحي به داخل چاه الزم است ديواره 

بودن سطح سفره آب زير زمیني و يا ساخت مستراح به صورت سپتیك ، خطر رشد و نمو پشه ماالريا در چاه   در مواردي كه به علت باال 

متر مربع است در  ٧۵/١ر چاھي كه سطح آن میلي متر د ۶تا  ۴ريختن نفت يا حدوديك كیلو گرم گلوله ھاي پلي استر به قطر . وجود دارد 

  . جلوگیري از رشد پشه ماالريا فوق العاده موثر است 

  :دفع فاضالب ناشي از شستشو ھا 

نظیر ظرف شوئي ، لباس شوئي ، حمام ، محل ھاي (چنانچه مواد دفعي بدن بطور جداگانه دفع شود فاضالب ناشي از شستشو ھا 

اين كانالھاي نیاز به پوشش داخلي . توان از طريق كانال ھاي روباز به خارج از محوطه اردوگاه خارج نمود  را مي) برداشت آب و نظائر آن 

سطح مقطع اين كانال ھا بھتر است به شكل ذوزنقه باشد تا سرعت حركت فاضالب در آن يا كم يا زياد شدن دبي ، نوسان زياد پیدا . ندارد

  . نكند

در مواردي   متر در ثانیه كمتر نشود تا از ته نشیني و تجمع مواد در آن جلوگیري گردد ٧/٠الھا بھتر است از سرعت حركت فاضالب در اين كان

براي دفع اين فاضالبھا كافي . كه خاك پايدار نیست الزم است ديواره دو طرف اين كانال با قطعات پیش ساخته بتوني پوشش داده شود



روز نگه دارد تا پس از جدا شدن آشغال مواد دانه اي چربي ھا و مواد قابل ته نشیني آن را  ۵تا  ٢ن است آنرا در يك بركه بي ھوا زي با زما

شايان ذكر است بار آلودگي ناشي از شستشو ھا خیلي زياد نیست بنابراين مي توان از آن . گند زدائي كرد و در آبھاي پذيرنده دفع نمود

  . و يا آنرا در سطح زمین پاشید تا تبخیر و خشك شود براي آبیاري محصوالت كشاورزي استفاده نمود

  : دفع مشترك فاضالبھاي ناشي از مواد دفعي بدن و شستشوھا 

د اگرچه دفع جداگانه اين فاضالب ھا در مرحله امداد براي اداره كنندگان اردوگاه ھا آسانتر مي باشد ودر كوتاه مدت مشكل عمده اي به وجو

بنابراين در مواردي كه . لي از ايراد نیست ومي تواند اثرات سوء بھداشتي وزيست محیطي در پي داشته باشدنمي آورد ولي ادامه آن خا

قرار است از اردوگاه براي مدت طوالني استفاده شود الزم است كه ھمانند مكان ھاي معمولي اسكان دائم نسبت به دفع مشترك اين 

براي ) فاضالب ھاي شھري(مشترك فاضالب ھاي ناشي از مواد دفعي بدن وشستشوھا مناسبترين روش ھاي دفع . فاضالب ھا اقدام شود

  : اردوگاه ھا به قرار زير است 

  شبكه ثقلي جمع آوري فاضالب باقطر كم *

  شبكه اصالح شده جمع آوري فاضالب *

  شبكه متعارف جمع آوري فاضالب* 

  

  :تصفیه فاضالب در اردوگاھھا

تنھا تفاوت فاضالب اردوگاه ھا با فاضالب شھري در اين است كه در اينجا . نند تصفیه فاضالب شھري است تصفیه فاضالب اردوگاه ھا ھما

مقدار سرانه مصرف آب ودر نتیجه مقدار سرانه تولید فاضالب كمتر است بنابراين بايد انتظار داشت كه غلظت آالينده ھاي فاضالب بیش از 

  . ين امر در طراحي وراھبري تصفیه خانه ھاي فاضالب اردوگاھھا بايد مورد توجه قرار گیردا. مقادير متعارف فاضالب ھاي شھري باشد

  

  ):فاضالب سطحي (دفع فاضالب ناشي از بارندگي 

در ھر حال جمع . زمین اردوگاه بايد در محلي انتخاب شود كه در معرض سیل نباشد وشیب ماليم براي تخلیه آب ھاي سطحي را دارا باشد

فاضالب ھاي سطحي به منظور حفاظت از چادرھا اماكن وتاسیسات عمومي فرسايش راھھا وجلوگیري از تجمع آب در زمین ھاي  آوري ودفع

براي جمع آوري فاضالب سطحي الزم است سطح زمین اردوگاه تسطیح وبه گونه اي شیب داده شود كه آب باران . پست بايد انجام شود

براي جلوگیري ازورود آب به داخل چادرھا . اي از كانال ھاي رو باز به خارج از محوطه اردوگاه ھدايت شودتحت تاثیر نیروي ثقل از طريق شبكه 

چنانچه در شرائط اضطراري انجام اين كار . واماكن عمومي بھتر است كه رقوم كف آن ھا دست كم نیم متر باالترازسطح زمین انتخاب شود

  . ري حفركرد كه آب باران را به سمت كانال اصلي جمع آوري آب ھاي سطحي ھدايت نمايدمیسر نباشد مي توان در اطراف ھرچادر شیا

  :راھنماي ساخت مستراح ھا و دستورات كنترل بھداشت محیط 

  :موقعیت مستراح و فاصله آن تا چاه يا منبع تأمین كننده آب 

  :آشامیدني وجود دارد مھمترين اين عوامل عبارتند از عوامل متعددي در تعیین فاصله مستراح از چاه يا منبع تامین كننده آب 

  شیب زمین *

  عمق سفره آبھاي زير زمیني * 

  قابلیت نفوذ زمین * 

متر به صورت افقي  ۵/٧در طبقات ماسه اي باكتري ھاي بیماري زاي مدفوع در ھنگامي كه ھمراه با مقادير زياد آب باشند مي توانند تا 

  :درھنگام تعیین محل وحفره چاه جاذب فاضالب نكات زير را در نظر گرفت حركت نمايند بنابراين بايد

  . محل مستراح بايد خشك وداراي شیب مناسب به اطراف براي گريز آب ھاي سطحي باشد ودرمسیل قرار نگیرد*

متر  ١۵آلودگي آب چاه بايد حداقل محل حفرچاه مستراح بايد در سطح پائینتر از چاه آب انتخاب شود ودر غیر اينصورت به منظورجلوگیري از *

  . فاصله بین منبع آب وچاه مستراح منظور گردد

  . متري اطراف مستراح از ھر نوع گیاه مواد زائد وزباله پاك باشد ٢تا شعاع *

      .متر كمتر نباشد ٣فاصله عمودي چاه مستراح از سطح سفره آب ھاي زير زمیني از *

  :مشخصات يك مستراح بھداشتي 

  :ت كلي يك مستراح بھداشتي به قرار زير است مشخصا

   سطح زمین را آلوده نكند 

  . آبھاي زير زمیني را آلوده نسازد 

  .مگس ، سوك و ساير حشرات به آن دسترسي نداشته باشد 

  .مدفوع تازه انجام نشود نقل و انتقال روي 

  .متعفن و بدنما نباشد  

   .ساده و كم ھزينه باشد 

  

  سايل مورد نیاز براي احداث توالتھاي صحرايي موقت و          

  )نفر يا چھار خانوار  ٢۵واحد براي جمعیت  ١(

  واحد  میزان مورد نیاز اقالم مورد نیاز  رديف

  متر مربع ۵/١ )سانتي متر  ٧٠*١٠تخته ھاي (الوار  ١

  قطعه ۶  متر ٢تیرچه چوبي به ارتفاع  ٢

  عدد )از ھر كدام ( ١ كلنگ -بیل-اره ٣



  گرم ٢٠٠  میخ كوچك و بزرگ ۴

  كیلو گرم  ٢ گچ ۵

  متر مربع  ٨ گوني ۶

  عدد ٢  آفتابه ٧

  : دستورالعمل ھاي گند زدايي اماكن 

  :ضد عفوني توالتھا و فاضالبھا 

  ) لیتر آب ٢٠لیتر در  ١% ( ۵                                      با استفاده از كرئولین

  )لیتر آب ٢٠لیتر در  ١% ( ۵                                        با استفاده از كرزول

  )لیتر آب  ٢٠كیلو آھك در  ۴% (٢٠                                با استفاده از شیرآب آھك

  :ضد عفوني ديوار و فضاي توالت و حمام 

  )بلیتر آ ٢٠لیتر در  ١% ( ۵                                      با استفاده از ھاالمید

  )لیتر آب  ٢٠گرم در  ۶٠٠% ( ٣                                          با استفاده از كلر

  :سمپاشي گندابھا ، بركه ھا ، نقاط مورد نیاز 

  لیتر آب  ١٠گرم در  ١٠٠                             با استفاده از فايكام

  لیتر آب ١٠ي سي در س ٢٠٠                             با استفاده از نگون

  لیر آب  ١٠گرم در  ٧۵                           با استفاده از آمبوش

  لیتر آب  ١٠سي سي در  ۵٠٠                           با استفاده از اكتیلیك

     با استفاده از لیندين
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