
   فضوالت و مواد زائد دفعي) بخش چھارم 

  

  

  :در بحران...) فضوالت ، زباله، فاضالب(مشكالت ناشي از مواد زائد) الف

، زباله وفاضالب است شدت )مدفوع(ناشي از مواد زائد از قبیل فضوالت انساني   يكي از مشكالت عمده در بحرانھا مشكالت

بعداز وقوع بحران افزايش يافته وتا زمانیكه آرامش نسبي حاصل مي شود ھمچنان ادامه خواھد داشت مجود   مشكالت بالفاصله

  . ناصحیح مدفوع از طرف ديگر موجبات تعفن و آلودگي محیط را فراھم مي آورند اجساد ومواد فساد پذير از يك طرف ودفع

به عنوان مثال زمین . ھنگام وقوع بحران ممكن است شبكه فاضالب وتاسیسات تصفیه آن در شھرھاي بزرگ يا كوچك از كار بیافتد 

یل ممكن است مجاري فاضالب را مسدود نمايد لرزه مي تواند در لوله ھاي اصلي وفرعي جمع آوري فاضالب شكستي ايجاد كند س

ممكن است با خالي شدن فضوالت صنعتي حاوي مواد بازدارنده وسمي . و ايستگاھھاي تلمبه و تاسیسات تصفیه را در آب فرو برد

  .به شبكه فاضالب وضع اضطراري به وجود آيد ودر نتیجه جريانات حیاتي موثر در تصفیه فاضالب مختل شود

  :مدفوعات انساني، زباله و فضوالت مي تواند مشكالت زير را ايجاد نمايد دفع ناصحیح

  ) موش(و جوندگان ) مگس (ايجاد محلھاي زاد و ولد حشرات  -

  ايجاد بوھاي نا مطبوع  -

  آلودگي خاك و منابع آب -

  آلودگي غذا توسط مگس و گرد و خاك   -

  بد منظره بودن نماي تلنبار زباله و فضوالت  -

  ايش بروز بیماريھاافز -

  :دفع صحیح فضوالت ومواد زائد در بحران ) ب

  

  :دفع مدفوعات انساني -  ١ 

احداث توالت در اردوگاھھا و نقاط آسیب ديده بعھده سازمانھاي میئول مي باشد اما نقش مشاركت مردم در سرعت بخشیدن به 

و نظافت آنھا بسیار بسیار مھم بوده و در بسیاري مواقع آسیب  ساخت آنھا به ويژه در ساعات و روزھاي اولیه بحران و نیز نگھداري

  . ديدگان رأسٔا اقدام به ساخت توالتھاي ساده نموده و تا قبل از رسیدن كمك اين اقدام را انجام مي دھند

میشود بسیار سانتیمتر انجام  ١۵٠تا  ٩٠سانتیمتر و عمق  ٣٠بديھي است احداث توالتھاي شیاري كه با حفر يك شیاره به عرض 

اينگونه توالتھاي بسیار موقت بوده و رعايت نكات بھداشتي در آنھا . عملي بوده و تا احداث توالتھاي اساسي مي تواند رفع نیاز نمايد

  .حائز اھمیت است

  :در احداث اين گونه توالتھا توجه به نكات زير ضروري است

  .له داشته باشدتوالت شیاري به اندازه كافي ازچادر و محل اسكان فاص -

  .محل توالت به جھتي انتخاب شود كه بو و تعفن به سمت چادر نباشد -

  . براي تخلیه خاك روي مدفوع در محل قرار داده شود) خاك انداز (خاك شیار در اطراف توات ريخته شده و يك وسیله  -

  .پس از ھر بار اجابتبا خاك روي مدفوع پوشانده شود -

  . مخزن آب با صابون در محل نصب و پس از ھر بار استفاده ، دستھا كامٔال شستشو و تمیز شونددر صورت امكان يك    -

رعايت نظافت در ساير توالتھا كه توسط امدادگران ساخته مي شود به حفظ سالمت آسیب ديدگان كمك مي كند لذا ضروريست در 

  :اين خصوص به نكات كلي زير توجه شود

  . ح توالت ھا خودداري شوداز تخريب و جابجائي مصال -

  . از انداختن سنگ ، پارچه بداخلچاھك توالتھائي كه امكان گرفتگي دارند خودداري شود -

  .بعد از ھر از استفاده محل شستشو شود -

  .درب توالتھا ھمیشه پوشیده و سعي شود محیط داخل آن تاريك نگھداري شود -

  ...مسئولین محل با خبر شوند در صورت پر شدن چاھك و يا گرفتگي آن سريعٔا -

  :دفع صحیح زباله و مواد زائد -٢

گرم زباله تولید مي كند كه ضروريست نسبت به جمع آوري و دفع آن اقدام بعمل آيد  ٢٠٠تا  ١٠٠بطور متوسط ھر نفر روزانه بین 

اگر زباله ھا   چادري  و اردوگاھھاي مشاركت و ھمكاري مردم در مرحله جمع آوري بسیار ضروري مي باشد بويژه درمناطق بحران زده

  .بطرز صحیح جمع آوري نشود با بي توجھي در پشت چادرھا تخلیه شود پس از مدتي اثرات نا مطلوب آن اشكار خواھد شد

و بار جمع آوري زباله بھتر است روزانه صورت گیرد بويژه در مناطق گرمسیري ، اما چنانچه امكانات مقدور نباشد میتوان ھفته يك يا د

  .انجام داد

زباله ھا را میتوان در سطلھاي زباله و با كیسه ھاي زباله كه از طريق امدادگران توزيع مي شود جمع آوري نمود و بطور مستقیم 

تحويل ماشین ھا و چرخھاي حمل زباله داد و يا در شبكه ھائي كه در فواصل چادرھا نصب شده اند تخلیه كرد ، قطعٔا از طريق 

  .شتي دفن با منھدم خواھند شدصحیح بھدا

در مواقعي كه ضرورت دارد خانواده ھا رأسٔا اقدام به جمع آوري و دفع زباله محل خود نمايند به تنھا يا بطور مشترك با چند چادر ، در 

در . يق زباله را دفع كردفاصله اي مناسب اقدام به حفر يا شیار يا گودال نموده و ھر بار زباله را در داخل شیار تخلیه نموده و بدين طر



اين صورت میتوان با استفاده از خاك اطراف گودال ھر بار مقداري از خاك را روي زباله تخلیه نمود و در صورتیكه زمین مناسب در 

  .دسترس نباشد میتوان اقدام به سوزاندن زباله نمود بشرطي كه دود حاصله موجب آزار و اذيت ساكنین نشود

  :بايد در جمع آوري و دفع بھداشتي زباله رعايتشوند عبارتند از بطور كلي نكاتي كه 

  .قبل از متعفن شدن زباله در چادر نسبت به جمع آوري آنھا اقدام شود -١

  .زباله را در سطلھاي قابل شستشو و درب دار در كیسه ھاي پالستیكي جمع آوري شوند -٢

  .ري شوداز تخلیه زباله در اطراف و پشت چادرھا جدٔا خوددا -٣

  .از تخلیه زباله در مسیل ھا ، رودخانه ھا و انھار جدٔا خودداري شود -۴

  .نظافت سطلھاي زباله پس از تخلیه انجام شود -۵

  .از بازي كردن در اطراف و محل دفع زباله خودداري شود -۶

  .ه شودسانتیمتر خاك پوشید ٢٠زباله ھا را در گودال و يا شیاري دفن شده و روي آن با حدود  -٧

  .ھمكاري الزم با مأمورين جمع آوري زباله بعمل آيد -٨

  .در پاكسازي عمومي ماھي يك يا دو يا چند بار شركت فعال بعمل آيد -٩

  .جائي كه دفن كردن عملي نیست زباله ھا سوزانده شود-١٠

  :دفع فضوالت حیواني  -٣

باز بحال خود   ت حیواني توجه كرد زيرا اگر اين فضوالت در فضايدر مناطق بحران زده روستائي بايد به امر جمع آوري و دفع فضوال

  .گذارده شوند باعث جلب مگس میشوند و محیط زاد و ولد مناسبي براي آن فراھم مي كنند

براي جمع آوري فضوالت حیواني میتوان گودالھائي با كف بتني و ديوارھاي سیماني بنا كرد، ھر گودال بايد وسعت كافي داشته 

دو گودال بدين نحو ساخته مي شود تا در وقتي كه يكي را نظافت و شستشو مي . روز را در خود جا دھد   د كه حداقل كود يكباش

. شیب كف گودال به طرف كف شوري ھدايت مي شود كه به چاھك جاذب وارد مي گردد . كنند ديگري مورد استفاده قرار گیرد

  .انباشتن ، تخمیر و سوزاندن با ساير زباله ھا دفع كرد فضوالت حیواني را مي توان از طريق دفن ،

  :كفن و دفن اجساد-۴

كفن و دفن اجساد طبعٔا داراي آئین و ضوابط خاص عرفي ، شرعي و قانوني است و مطمئنٔا از طرف مسئولین اقدامات الزم انجام 

  تا ضمن انجام مراحل قانوني و قبل از ھر گونهخواھد گرفت الكن نقش مردم و مشاركت در حمل و دفن صحیح ، بسیار مؤثر است 

  .فساد از محل جمع آوري و در گورستان خاكسپاري شوند

  :نكاتي كه بايد در اين خصوص رعايت شود عبارتند از 

  انجام مراحل قانوني اجساد و كسب مجوز ھاي الزم  -

  حمل به موقع جسد به سردخانه يا محل دفن  -

  در قبرھاي عمومي  اجتناب از دفن دسته جمعي -

  .رعايت الزم در تماس با جنازه ھا به ويژه وقتي كه مرگ در اثر بیماريھاي واگیردار اتفاق افتاده باشد -

  جابجائي اجساد به صورت بي سرو صدا بدور از چشم سايرين به منظور حفظ روحیه مردم -

سكان و با رعايت جھت باد ، محلي مشخص نمود و در صورتیكه گورستان مشخص نباشد میتوان در فاصله مناسب از محل ا -

  .اجساد را با شماره و مشخصات گور در محل دفن نمود

  

  

  

  برگرفته ار اورژانس بوشھر
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