
  بھداشت آب) بخش دوم

  :مشكالتي ناشي از كمبود ويا آلودگي آب در بحران ) الف

ژه در زلزله گريبانگیر مردم وآسیب ديدگان مي شود مشكل مربوط به آب است ، اين مشكل  ازعمده ترين مشكالتي كه در بحرانھا بوي

ودر صورت بي توجھي يا كم توجھي در تأمین ونظارت برآن چه در ھنگام حادثه چه بعداز حادثه ھمواره سالمت مردم را تھديد كرده 

كیفیت آب آشامیدني در شرايط عادي ھمواره با دقت و حساسیت خاصي صورت گیرد چرا كه با . به شدت بحران افزوده خواھد شد

براي افزايش بیماريھا  ھر لحظه غفلت احتمال ورود فاضالب يا عوامل آلوده كننده بداخل شبكه ھا ومنابع آبي وجود داشته وزمینه

فراھم خواھد شد به ھمین دلیل وضعیت شرايط بحراني وفقدان آب از يك طرف و آلودگي منابع آبي از طرف ديگر شدت حوادث را 

  .مضاعف مي نمايد

ھاي تخريب منابع آبي از قبیل چشمه ھا، چاھھا، قنوات وشكستن مخازن زمیني وھوايي ونیز شكستن منابع آب آشامیدني ولوله 

. آبھا در شرايط بحران مي باشند  فاضالب وتخريب تأسیسات وتلمبه خانه ھا ھمواره با قطع برق از دالئل اصلي قطع آب يا آلودگي

كمبود آب موجود شده تا آسیب ديدگان به آبھاي آلوده روي آورده وبراي ادامه حیات ھرگونه آبي را به مصرف برسانند حتي تأمین آب 

ويا نصب تانكرھاي ثابت در نقاط آسیب ديده ويا محلھاي موقت اسكان آسیب ديدگان بدلیل عدم حفاظتھاي الزم از  از تانكرھاي سیار

  . زمان برداشت تا مصرف، خود نیاز به نظارت خاصي داشته وكنترل لحظه به لحظه اي را طلب مي نمايد

وجود آب تا يك ھفته قادر به ادامه حیات نیست  اھمیت آب در زندگي موجودات زنده امروزه برھمه روشن است انسان بدون

  . اجتماعات اولیه بشر ھمواره در اطراف منابع آبي تشكیل شده و اين مايع حیات منشاء پیدايش ھمه موجودات است

ال و كمبود آب باعث شد تامصرف آبھاي آلوده افزايش يافته ومصرف اينگونه آبھا موجب پیدايش بسیاري از بیماريھا از جمله اسھ

   .استفراغ گردد

   

   :نكاتي راكه بايد در جھت آب سالم بدانیم)ب

  :آب سالم و پاكیزه 

آب سالم آبي است كه براي مصرف كننده حتي اگر به مدت طوالني آشامیده شود خطري نداشته باشد آب ممكن است سالم 

سوي آبھاي ديگر يا كمتر سالم براند از اين رو آب باشد اما اگر داراي طعم يا ظاھر نامطبوع باشد ممكن است مصرف كننده را به 

پذيرفتني (سالم باشد بلكه بايد پاكیزه يعني مورد پسند مصرف كننده ھم باشد چنین آبي را مي توان " آشامیدني نه تنھا بايد كامال

  . نامید) يا نوشیدني

  :آب سالم آبي است كه 

  .بدون عوامل زنده بیماري زا باشد-١

  . میايي زيان آور باشدبدون مواد شی-٢

  .طعم مطبوع داشته باشد-٣

  . قابل استفاده براي مصارف خانگي باشد-۴

  . آبي را آلوده مي نامند كه داراي عوامل بیماري زاي عفوني يا انگلي، ضايعات ومواد شیمیايي سمي باشد

  :ترتیب اولويت بندي آب در شرايط اضطرارعبارتنداز 

  شبكه آبرساني شھري-١

  ھا وچاھھا چشمه -٢

  آبھاي سطحي-٣

  

   نیاز به آب از نظر كمي وكیفي

مانند ھر جمعیتي مردم جابجا شده نیاز به دسترسي آب با كیفیت خوب وبه مقدار كافي دارند اين نیاز در مورد اردوگاھھا وجايي كه 

  . ي باشدتراكم جمعیت در آنھا باال بوده وخطر اپیدمي بیماريھاي منتقله توسط آب زياد است بیشتر م

بنابراين بايد حداقل آب مورد نیاز براي اين منظور تأمین شود میزان آب مورد نیاز . در واقع مھمترين اصل، زنده ماندن مردم است: كمي

ز لیتر براي ھر نفر نی ۵تا  ۴لیتر براي ھر فرد در شبانه روز است ولي درمواقع بروز بحران جیره بندي روزي  ٢٠تا  ١۵براي ادامه حیات 

لذا رعايت اين نكته ضروريست كه در اين شرايط از حداقل آب بیشترين استفاده به عمل آيد وتا حد ممكن از ريخت . كافي خواھد بود

  . وپاش وھرز رفتن آن جلوگیري شود

  . از نظر كیفیت آب مصرفي بايد براي سالمتي بي خطر بوده و داراي ظاھر وطعم مورد قبول مردم باشد: كیفي

  

  :ساده تصفیه آب سالم در شرايط بحران  روشھاي

اگرچه سالم بودن آب شرايط بسیارمھم در انتخاب منبع تأمین آب است ولي در شرايط اضطراري از منابعي كه احتمال آلودگي آنھا 

  . منتھا با انجام روشھاي ساده تصفیه اين امر امكان پذير خواھد شد. نیز وجود دارد ھم استفاده مي شود

  :ي و رسوب دھي نگھدار-١

عوامل بیماريزاي خاص بیش از چند روز نمي توانند به زيست خود ادامه دھند " نگھداري ساده ترين روش بھبود آب مي باشد معموال

براثر رسوبدھي مواد معلق به ھمراه عوامل بیماريزاي موجود در آب ته نشین مي . ولي براي اين كار مخازن زيادي مورد نیاز است

بسته باشد تا از ورود آلودگي وحشرات " تمیز بوده ودرب آب امال" جه شود كه ظروف نگھداري آب بايد كامالشوند بايد به اين نكته تو

  . به داخل آن جلوگیري شود در غیر اين صورت مي تواند محلي مناسب براي پرورش عوامل بیماريزا باشد

  :جوشاندن -٢

در اردوگاھھا يا مواقعي كه اشكالي در سیستم توزيع اب پیش آمده مشروب بوده است اين روش   حرارت اولیه روش گندزدايي آبھاي

  . دقیقه مي جوشانند ٢٠تا  ۵روش مناسبي براي گندزدايي مقادير كم آب را به مدت 



شرايط " اگر آرام وبه مدت كوتاھي صورت گیرد چاره ساز نخواھد بود ضمنا. نكته قابل توجه اينست كه جوشاندن آب بايد شديد باشد

  . اري نبايد به گونه اي باشد كه موجب آلودگي مجدد آن شودنگھد

  :كلرزدن به آب -٣

  :كوزه گذاري) ١-٣

 ١٢ -١۵كوزه گذاري بھترين راه گندزدايي چاھھاي آب بوده وبه راحتي انجام مي گیرد براي اينكار ابتدا يك كوزه معمولي را كه معادل 

گرم از پودر پركلرين را برداشته ودر يك  ٣۵تا  ٢۵ه روزنه ھايي ايجاد كرده ومقدار لیتر آب گنجايش دارد تھیه كرد در سطح خارجي كوز

سپس محلول حاصله را وارد كوزه كرده ومابقي آن را تا دھانه كوزه از آب پر مي . سطل پالستیكي محتوي آب گرم حل مي نمائیم 

  كنیم دھانه كوزه را محكم 

لیتر آب از  ١٢٠٠سطح آب آويزان نمائیم اين كوزه قادر است آب چاھي را كه روزانه معادل كوزه فوق را بايد در عمق متري . مي بنديم

ديگري از كوزه وجود دارد كه در آبھاي با حجم بیشتر وجاري مي توان   آن برداشت مي شود به مدت يك ھفته ضدعفوني نمايد نوع

 ٧۵میلیمتر ايجاد مي نمائیم سپس  ۶در دوطرف آن دو سوراخ با قطر استفاده نمود در اين روش كوزه اي را با شرايط باال تھیه كرده و

لیتر ماسه مخلوط نموده و درون كوزه مي ريزيم بقیه مراحل كار مانند كوزه قبلي مي باشد از اين قبیل  ٣گرم از پودر پركلرين را با 

ه میزان برداشت بیشتري دارند استفاده كوزه ھا مي توان جھت گندزدايي آبھاي جاري مانند قنات وچشمه و چاھھاي عمومي ك

  .نمود

  :استفاده از كلر مادر) ٣-٢

تھیه محلول كلر مادر جھت سالم سازي آب آشامیدني در شرايط اضطراري وعدم دسترسي به آب آشامیدني سالم به شرح زير 

  :مي باشد

محلول . با يك لیتر آب مخلوط كرده وبھم بزنید  را) پودر كلر(يك قاشق غذا خوري يا سه قاشق مربا خوري پودر ھیپوكلريت كلسیم -

براي ضد ) شیشه ھاي مات . (بدست آمده محلول يك درصد كلر يا كلر مادر است كه بايد در ظروف در بسته دور از نور نگھداري شود

  . را مصرف كرددقیقه آن ٣٠عفوني يك لیتر آب آشامیدني بايد ھفت قطره توسط قطره چكان وارد آب مورد نظر نمود وپس از 

ھرخانواده مي تواند كلر مادر رابراي خود تھیه كند يا اين كه ھر چند روز يكبار براي دريافت محلول كلر مادركه در مراكز : نكته 

تھیه شده است مراجعه نموده وبه ازاء يك سطل پراز آب كه براي آشامیدن استفاده مي نمايند يك قاشق از محلول كلر   بھداشت

  . دقیقه آنرا مصرف نمايد ٣٠ارد آب كرده بعد از بھم زدن پس از مادر را و

  :استفاده از قرصھاي گندزدايي كننده)٣-٣

  . لیتر آب آشامیدني يك قرص كلر كفايت مي كند ٢٠توسط امدادگران بین افراد مصیبت زده توزيع مي گردد وبه ازاء "اين قرصھا معموال

  

  .يا مأمورين بھداشت محیط مستقر در محل تحويل گرفت كلر را مي توان از مركز بھداشت: توضیح

  

  :نكات الزم در خصوص حفاظت از چاه آب

  . يك نفر را جھت نگھداري چاه مشخص كنید-

  . با حصاركشي دور چاه آن را در مقابل حیوانات محافظت كنید-

  . طناب تھیه واز آن استفاده نمائید استفاده از سطلھاي خصوصي جھت برداشت آب از چاه را ممنوع كنید ويك سطل ثابت با-

  . يك سكويي كه سطل روي آن قرار گیرد وبا زمین قرار نداشته باشد درست كنید-

متر از چاه بوده و در پائین دست چاه قرار داشته و يك زمین زھكشي اطراف  ٣٠حداقل ( فاصله منابع آلوده كننده مانند توالتھا بايد -

  )چاه احداث شود

  .ي يا موتور پمپ در چاه نصب كنید و روي چاه را بپوشانیديك پمپ دست-

در اثر تماس مستقیم ، يا با افتادن (تمام معیارھاي حفاظتي ھدفشان پیشگیري از ورود موجودات موجود در مدفوع به آب است 

  . ) خاكھاي آلوده به مدفوع در داخل آب و غیره

  برگرفته ار اورژانس بوشھر

 ص.س : ویراستار 


