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پیشگفتار
يكي از برنامه هاي مركز س�لامت محيط و كار وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��كي تدوين
و انتش��ار رهنمودهاي مرب��وط به حوزه ها و زمينه هاي مختلف بهداش��ت محيط و حرفه اي و س��اير

موضوعات مرتبط اس��ت كه با بهره گيري از توان علمي و تجربي همكاران متعددي از سراسر كشور،
انجام ش��ده اس��ت .در اين راستا سعي شده اس��ت ضمن بهره گيري از آخرين دس��تاوردهاي علمي،

از تجربه كارشناس��ان و متخصصين حوزه س��تادي مركز س�لامت محيط و كار نيز استفاده شود و در

مواردي كه در كش��ور قوانين ،مقررات و دس��تورالعمل هاي مدوني وجود دارد در تدوين و انتش��ار
اين رهنمودها مورد اس��تناد قرار گيرد .تمام تالش كميته هاي فني مس��ئول تدوين رهنمودها اين بوده

اس��ت كه محصولي فاخر و شايس��ته ارائه نمايند تا بتواند توسط همكاران در سراسر كشور و كاربران
س��اير س��ازمان ها و دستگاههاي اجرائي و بعضاً عموم مردم قابل اس��تفاده باشد ولي به هر حال ممكن
اس��ت داراي نواقص و كاستي هايي باشد كه بدينوسيله از همه متخصصين ،كارشناسان و صاحبنظران
ارجمند دعوت مي شود با ارائه نظرات و پيشنهادات خود ما را در ارتقاء سطح علمي و نزديكتر كردن

هر چه بيش��تر محتواي اين رهنمودها به نيازهاي روز جامعه ياري نمايند تا در ويراست هاي بعدي اين
رهنمودها بكار گرفته شود.

با توجه به دسترس��ي بيش��تر كاربران اين رهنمودها به اينترنت ،تمام رهنمودهاي تدوين ش��ده بر روي
تارگاه هاي وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي (وبدا) ،معاونت بهداشتي ،پژوهشكده محيط

زيست دانشگاه علوم پزشكي تهران و مركز سالمت محيط و كار قرار خواهد گرفت و تنها نسخ بسيار
محدودي از آنها به چاپ خواهد رس��يد تا عالوه بر صرفه جويي ،طيف گس��ترده اي از كاربران به آن

دسترسي مداوم داشته باشند.

اكنون كه با ياري خداوند متعال در آس��تانه سي و چهارمين س��ال پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي

اين رهنمودها آماده انتشار مي گردد ،الزم است از زحمات كليه دست اندركاران تدوين و انتشار اين
رهنمودها صميمانه تش��كر و قدرداني نمايم و پيشاپيش از كساني كه با ارائه پيشنهادات اصالحي خود
ما را در بهبود كيفيت اين رهنمودها ياري خواهند نمود ،صميمانه سپاسگزاري نمايم.
					

					

دكتر كاظم ندافي
رئيس مركز سالمت محيط و كار

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

صفحه

1

 -1مقدمه

جوامع متأثر از بال اغلب فاقد آب وتجهيزات بهس��ازي هس��تند .آنها وحش��ت زده و مس��تعد ابتالء به
بيماري مي باشند .تخريب روش هاي آشنا وتغيير مکان به محيط هاي جديد منجر به نابودي رفتارهاي
بهداشتي موجود شده و افزايش خطر انتقال بيماري و اپيدمي در افراد را به همراه دارد(.)1

اين راهنما به اهميت مديريت آب و فاضالب  ،بيماري هاي مرتبط با آلودگي آب و دفع غير بهداشتي
مدف��وع ،الگوي کلي برنامه عملياتي جهت تأمين آب در ش��رايط اضطراري ،انتخاب و حفاظت منابع

آب ،گندزدايي آب و دفع صحيح مدفوع و فاضالب ها اش��اره دارد تا الگويي يکنواخت و ملي براي
تأمين آب سالم و مديريت فاضالب ها در زمان بروز باليا را ارائه نمايد .بديهي است در کشور پهناور

ما ايران ،مناطقي با گستره شرايط آب و هوايي بسيار متفاوت وجود دارد .با توجه به تأثير دما بر رشد
ميکروارگانيس��م ها و گس��ترش بيماري ها ،س��رعت عمل مورد نياز جهت مديريت فاضالب ها ،دفع

مدفوع و حفاظت کمي– کيفي منابع آب در مناطق با شرايط آب و هوايي سرد و گرم متفاوت خواهد
بود که بايد مورد توجه مسئولين و متوليان بهداشت و آب و فاضالب قرار گيرد.

براس��اس قانون ،وزارت بهداش��ت درمان و آموزش پزش��کي موظف به کنترل کيفي آب آشاميدني
از آبگير تا محل مصرف مي باش��د که اين وظيفه مهم در حيطه فعاليت هاي بهداش��ت محيط اس��ت.
انجام صحيح اين وظيفه مستلزم همکاري تنگاتنگ وزارت نيرو با وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزش��کي اس��ت .هماهنگي هاي بين بخشي و مش��ارکتهاي علمي و فني کارشناسان بهداشت محيط،

دانش��گاه هاي علوم پزش��کي با کارشناسان شرکت هاي س��هامي آب منطقه اي ،شرکت هاي آب و
فاضالب ش��هري و روس��تايي ،هالل احمر و ساير ارگان هاي ذيربط يکي از عوامل مهم در تحقق اين
هدف قبل ،حين و بعد از بالياي طبيعي و انسان ساز مي باشد.

 -2اهداف

هدف از تهيه اين راهنما ،ارائه روش هاي مناس��ب جهت نظارت بر تأمين آب س��الم و دفع بهداش��تي

فاضالب در شرايط اضطراري بوده تا پرسنل بهداشتي در زمان بروز باليا و بحران ها بصورت هماهنگ
و همگام با ساير ارگان ها ،فعاليت هاي مرتبط با خود را به نحو مطلوب به انجام رسانند.

 -3دامنه کاربرد

اين راهنما در راستای نظارت بر تأمين آب سالم و دفع بهداشتي فاضالب در شرايط اضطرار تهيه شده

صفحه

2

راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا

و براي همين منظور در کليه باليا و بحران هاي طبيعي و يا انسان ساخت کاربرد دارد .با توجه به اينکه

بس��ياري از وظايف کارشناسان بهداش��ت محيط نظارت بر بهداشت آب و فاضالب مي باشد بنابراين
در اين راهنما سعي شده است تا نکته هاي فني و بهداشتي مرتبط با نظارت بر تأمين آب سالم ،کنترل
کیفی آب و دفع فاضالب قبل ،حين و بعد از باليا 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 نشريات
معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزارت نيرو مرتبط با بهداشت آب و فاضالب قبل ،حين
و بعد از بال در پيوست ب ارائه شده است.

 -4اصطالحات و تعاريف

بحران (بال) :حوادثي است که در اثر رخدادها و عملکردهاي طبيعي و انساني بطور ناگهاني به وجود
مي آيد ،مشقت و سختي را به يک مجموعه يا جامعه انساني تحميل مي کند و برطرف کردن آن نياز
به اقدامات اضطراري ،فوري و فوق العاده دارد.

مديري�ت بح�ران :فرايند عملکرد و برنامه ريزي مقامات دولتي و دس��تگاه ه��اي اجرائي دولتي و

عمومي است که با مشاهده ،تجزيه و تحليل بحرانها ،بصورت يکپارچه ،جامع و هماهنگ با استفاده از
ابزارهاي موجود تالش مي کند از بحرانها پيش��گيري نمايند يا در صورت بروز آنها در جهت كاهش
آثار ،امداد رساني سريع و بهبود اوضاع تا سطح وضعيت عادي تالش نمايد.

 -مراحل مديريت بحران :مديريت بحران شامل پنج مرحله است كه تعاريف آن عبارتند از :

 -1پيش بيني :مجموعه اقداماتي اس��ت كه براساس مطالعات علمي و تخصصي با بررسي نشانهها و
عالئم هش��داردهنده ،احتمال وقوع حوادث طبيعي و سوانح غير مترقبه را در ابعاد جغرافيايي ،زماني و

مكاني تعيين مينمايد.

 -2پيشگيري :مجموعه اقداماتي است كه قبل از وقوع بحران با هدف جلوگيري از وقوع مخاطرات
يا كاهش آثار زيانبار آن انجام ميشود.

 -3آمادگي :مجموعه اقداماتي است كه توانائي جامعه (دولت و مردم) را در انجام مراحل مختلف
مديريت بحران افزايش مي دهد .آمادگي ش��امل جمع آوري اطالعات ،پژوهش ،برنامه ريزي ،ايجاد
ساختارهاي مديريتي ،آموزش ،تامين منابع ،تمرين و مانور است.

 -4مقابله :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،تأمین آب آشامیدنی سالم ،تدفين ،دفع مواد زائد جامد ،دفع فاضالب،
مهار آتش ،كنترل مواد خطرناك ،سوخت رساني ،اطالع رساني و هشدار است.

 -5بازس�ازي و بازتواني :بازسازي ش��امل اقداماتي اس��ت كه با در نظر گرفتن ويژگيهاي توسعه
پايدار ،ضوابط ايمني و مس��ائل فرهنگي اجتماعي منطقه جهت بازگرداندن شرايط منطقه آسيب ديده

از بحران به ش��رايط عادي انجام ميشود .بازتواني شامل اقداماتي جهت بازگرداندن شرايط جسمي و

روحي رواني آسيب ديدگان از بحران به شرايط عادي است.

 -مديريت مخاطرات :فرايندي اس��ت که س��طح تحمل يک خطر مشخص را در جامعه شناسايي

مي کند و اين اطالعات را در جهت تصميم گيري براي اقدامات مربوط به کاهش اثرات مخاطرات و
مقابله با آنها به کار مي برد .اين فرايند با توجه به منافع و هزينه هاي کاهش مخاطرات انجام مي گيرد.

بالياي طبيعي :بالياي طبيعي عملي از طبيعت اس��ت با چنان ش��دتي ك��ه وضعي فاجعه انگيز ايجاد

مي كند در اين 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 ساير ضروريات زندگي

همچنين به محافظت در مقابل عوامل و شرايط نامناسب محيط محتاج مي گرداند .عمده ترين بالياي
طبيعي شامل سيل ،زلزله ،طوفان ،آتشفشان ،آتش سوزي جنگل ها و خشکسالي است.

بالياي انس�ان س�اخت :بالياي انسان ساخت ممکن است عمدي و يا س��هوي اتفاق افتاده بيفتند و
موجب ايجاد شرايط اضطراري شوند .بالياي انسان ساخت ممکن است نتيجه خطاي انساني ،حوادث
حمل و نقل ،خرابکاري ،عدم دقت در پروژه هاي عمراني ،آلودگي بيولوژيک ،تروريسم ،انتشار مواد

شيميايي خطرناک ،انفجار و آتش سوزي باشد.

بهداشت محيط :عبارتست از كنترل عواملي از محيط زندگي كه به گونه اي روي سالمت جسمي،
رواني و اجتماعي انسان تاثير ميگذارند.

آب آش�اميدني :آب گوارايي است كه عوامل فيزيكي ،ش��يميايي ،رادیولوژیکی و بيولوژيكي آن

در ح��د اس��تانداردهاي مص��وب باش��د و مص��رف آن عارض��ه س��وئي در كوت��اه م��دت ي��ا دراز
مدت در انسان ايجاد نكند.

آلودگي آب آشاميدني :عبارتست از تغيير خواص فيزيكي ،شيميايي و بيولوژيكي آب به گونه اي
كه آنرا براي مصرف انسان زيان آور سازد.

دفع بهداش�تی فاضلاب :یکی از اجزاء کلیدی هر برنامه بهس��ازی در ش��رایط اضطراری بوده و
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در برگیرن��ده مجموع��ه اقداماتی نظیر جم��ع آوری و تصفیه فاضالب ها بوده به نحوی که از انتش��ار

بیماری های مرتبط با مدفوع جلوگیری گردد.

 -5اهميت آب و فاضالب درشرايط اضطراري

پس از بروز باليا و حوادث غيرمترقبه ،يکي از مهمترين مس��ائلي که در زمينه حفظ س�لامت عمومي
مورد توجه قرار مي گيرد ،س��الم سازي آب آش��اميدني است .با اینحال دفع بهداشتي فاضالب داراي
اولويت کمتري نسبت به مراقبت هاي بهداشتي و تأمين آب و غذاي سالم در شرايط اضطراري نبوده،

چرا که بس��ياري از بيماري هاي ش��ايع در شرايط 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 زيرزميني را به همراه داشته و مي تواند محيطي مناسب براي رشد
و تکثير مگس و حشرات ناقل بيماري را فراهم آورد(.)2

ش��رايط اضطراري ممکن است در پي بروز حوادث طبيعي (س��يل ،زلزله ،سونامي) و يا انسان ساخت
( عمدا ً يا سهواً) نظير آلودگي ميکروبي شبکه و منابع آب ،ورود آالينده هاي شيميايي  ،راديواکتيو و
سموم به منابع آب ايجاد شود(.)2

در شرايط 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 فوايد 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 .بديهي است فاکتورهايي نظير کميت آب در دسترس ،قابل اطمينان

بودن ش��بکه تأمين آب ،يکسان بودن دسترسي مردم به آب ،کيفيت آب خام ،منابع آالينده احتمالي،
راهکارهاي حفاظت از منبع آب ،فرايندهاي تصفيه مورد نياز براي تهيه س��ريع آب آش��اميدني سالم،
امکان تأمين آب بطري شده و يا بسته بندي شده ،مقبوليت آب و مالحظات اپيدميولوژيکي در مناطقي
که تحت تأثير باليا قرار گرفته اند ،بايد مد نظر قرار گيرد(.)2،3

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

ارتباط بين آالينده ها و منابع آب است.
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 -6عناص�ر اصل�ي برنام�ه تأمي�ن آب س�الم قبل از ش�رایط
اضطرار()4،5
بط��ور معمول تدوی��ن ،روزآمدنمودن و تهیه س��از و کارهای الزم در زمینه برنامه پاس��خ به ش��رایط
اضط��راری ،ابزار مفی��دی جهت اقدام به موقع در زمان بروز بالیا ب��وده و راحت تر می توان امکانات
بهداش��تی مورد نیاز اجتماع را تأمین نمود .برنامه پاس��خ به ش��رایط اضطرار در تأمین آب سالم دارای
عناصر هشت گانه زیر بوده که قبل از بروز بالیا باید تهیه گردد.

 -1جمع آوري اطالعات اختصاصي منبع تأمین آب
 اطالعات سيستم تأمين آب -نقشه و اطالعات پايه

 -ويژگي منبع آب

 -2تعیین مسئوليت ها و نقش افراد

 -سلسه مراتب مسئوليت ها (چارت تشکيالتي)

 -تعيين هماهنگ کننده جهت اقدام در شرايط اضطراري (مدير بحران)

 -تهيه سيستم مدیریتی جهت هماهنگي بين ارگان های تأمین کننده آب

 -3روش هاي برقراري ارتباط با افراد

 ليس��ت کامل مش��خصات افراد مرتبط توأم با مس��ئوليت هاي آنها جهت افراد شاغل در ارگان هايتأمين کننده آب

 -ليست تماس با افراد مرتبط خارج از سيستم تأمين آب

 -طرح و الگوي ارتباط بين ارگان ها در شرايط اضطراري

 -4ايمني و حفاظت افراد

 -5شناسايي منابع آب جايگزين

 -6تجهيزات و لوازم يدکي جايگزين و تأمين مواد شيميايي مورد نياز
 -7حفاظت از امکانات و تأسيسات موجود
 -8برنامه نمونه برداري و پايش آب
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 -7تأمين آب در شرايط اضطرار

اين مرحله بالفاصله بعد از وقوع باليا ش��روع ش��ده و از مشخصه هاي آن ناپايداري محيط و باالبودن
ميزان مرگ و مير اس��ت .عموماً هدف اين مرحله تأمين آب س��الم و کافي ،شناس��ايي و حذف منابع

انتش��ار بيماريها ،ايجاد محل سکونت ايمن ،به حداقل رساندن شيوع بيماري ها ،دفن اجساد ،مديريت
زباله ها و دفع بهداش��تي مدفوع اس��ت .مدت اين مرحله با توجه به نوع بال ازچند هفته تا  3ماه به طول
مي انجامد .منابع تأمین آب در شرایط اضطرار را می توان به سه گروه عمده زیرتقسیم نمود:

 )1آب باران  :بطور کلی آب باران مطمئن نبوده و منبع کارآمد و بهداش��تی جهت تأمین آب به ویژه
در اجتماعات بزرگ و در مواقع اضطراری نیست.
 )2آب 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 میکروبی نا س��الم و غیر قابل اطمینان بوده و نیاز به تصفیه
متداول دارند.

 )3آب های زیرزمینی :آبهای زیرزمینی شامل چاه ،چشمه و قنات می باشند .این منابع از نظر میکروبی
بدلیل فیلتراس��یون طبیعی خاک در اغلب موارد دارای کیفیت مطلوبی می باش��ند .با اینحال اطمینان از
عدم آلودگی این منابع و گندزدایی آنها قبل از بهره برداری جهت شرب ضروری است.

بطور کلی اولین اقدام در جهت تأمین آب س��الم جمع آوری اطالعات پایه و شناس��ایی خصوصیات

منطقه مورد نظر بوده که بخشی از اطالعات مورد نیاز 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 .شکل .1مراحل تأمين آب در حين بال را نشان مي دهد.

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

صفحه

7

شکل :1فلوچارت مراحل تأمين آب در حين شرايط اضطرار()6

با توجه به شکل ،1هدف مرحله  3انتخاب منبع آب و فرایند تصفیه مناسب در شرایط اضطرار می باشد.

بدیهی است عوامل متعددی نظیر انواع منابع آب در دسترس ،نوع بال ،جمعیت منطقه و کیفیت آب در
این فرایند مؤثر است که مراحل آن در شکل 2ارائه شده است(.)6
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شكل :2انتخاب منبع و فرايند تصفيه آب براي تامين فوري آب()6
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 1-7جمع آوري اطالعات پايه و شناسايي خصوصيات منطقه()6
 1-1-7جمع آوري اطالعات پايه:
 -نقش��ه ها (توپوگرافيک ،زمين شناس��ي ،ج��اده ،آبه��اي زيرزميني ،پراکندگ��ي جمعيت ،کاربري

اراضي ،بارش)

 -تصاوير هوايي /عکس هاي زميني

 -جزئيات منطقه:

• آب و هوا (شامل اطالعات بارش)

• روش هاي اجرايي مرتبط با کشاورزي و صنعت
• جمعيت (فرهنگ ،مذهب)
• اقتصاد

• وضعيت سياسي

 مطالعات و بررسي هاي قبلي (پايگاه هاي اطالعاتي سازمان ها يا کتابخانه ها) -ساير مؤسسات شاغل در منطقه

 -ساختار سازماني موسسات

 -اطالعات خاص مشاغل مرتبط با تأمین آب:

• توصيف کار

• وظايف و سلسله مراتب
• ساير افراد سازماني

• محدوديت هاي تدارکاتي و اقتصادي
• روش هاي مکاتبه

 -ساختار تشکيالت 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

 توانايي دولت براي تامين آب مورد نياز جمعيت آسيب ديده -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،

کارکنانپزشکي)

 -حوزه مسئوليت خود و ديگران

 -کارکنان ساير سازمانهاي مشغول بکار در زمينه آب يا بهسازي منطقه

 -تدوين ساختار عملي براي هماهنگي با سازمانها و دولت و نهاد هاي مردمي

 -تدوين ساختار مناسب جهت تصميم گيري و انتخاب منبع آب

 -تعيين روش هاي برقراري ارتباط با جمعيت آسيب ديده و وساختارهاي جامعه

 شناسايي سياست سازمانها براي حمايت از مردم منطقه -تعيين تجهيزات مورد نياز

 روش هاي پرداخت هزينه ها 2-1-7بازديد از منطقه
 1-2-1-7آشنايي با منطقه:
 خصوصيات فيزيکي (مناطق بلند وپست ،گياهان ،منابع آب) -مکان و نوع منبع آب

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

 -فاصله و ارتفاع تقريبي بين پستي وبلندي ها

 -مناطق آسيب پذير با بالياي طبيعي (سيکلونها ،طوفان شن ،زلزله و)....

 2-2-1-7بررسي از نظر امکان اسکان:
 مرزها،تقسيمات موجود (شامل تقسيمات قومي يا قبيله اي ) ،مناطق ممکن براي انتقال و جابه جايي -تراکم جمعيت در مناطق مسکوني

 -شيب زمين و کانال هاي زهکشي موجود

 -منابع آب ومناطق مستعد به سيالب يا سايرتهديدات فيزيکي

 -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 غذايي

 -مخازن شيميايي

 -روشنايي

 -وضعیت ايمني منطقه در مقابل بالیای انسان ساخت

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

· افراد

· دامهاي بزرگ و کوچک (عدد متوسط به ازاي هر خانواده)
· ساير مصرف کنندگان و مصارف مث ً
ال مراکزبهداشت (درمان سرپايي و بستري) ،مراکز تغذيه
 -تعداد مصرف کنندگان آب -جمعيت محلي

· جميت آسيب ديده

· مصرف صنايع و کشاورزي

 منبع آب موجود (نوع ،محل ،سطح شبکه ،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 بايد
شناسايي و استفاده از آنها را متوقف نمود.

 -مصرف رايج آب

 آيا جمعيت آسيب ديده ظروف کافي براي جمع آوري آب دارند؟ -آيا جمعيت ساکن هستند يا متحرک؟

 بيم��اري هاي ش��ايع در جمعيت آس��يب ديده يا محلي (نظير وبا ،اس��هال خون��ي ،تيفوئيد ،ماالريا،فلئوروزيس ،اسهال براي افرادي که تازه وارد محل شده اند)(.)6
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 4-1-7تدارکات و دسترسي به منابع
 1-4-1-7تدارکات
 -ش��رايط جاده ها در حال حاضر و در فصل آينده (تعيين مناطق مس��تعد به سيالب يا ساير تهديدات

فيزيکي)

 -ايمني (در دسترسي به جاده و درون مسکن)

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

 -فرودگاه /کشتي حمل کننده تجهيزات

 -فرايندهاي رايج تصفيه

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

 2-4-1-7منابع:
 -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)

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

 -سطوح زمين وآب

 -وسعت

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

 پيش بيني کيفيت فعلي آب و در فصل آينده آيا منبع آب خيلي آلوده شده است؟ (مث ًال از طريق زهکش يا آلودگي صنعتي )

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار
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 -آيا آب کدر است؟

 آيا منبع آب توسط شرايط بد آب و هوايي ( مث ًال دماي زيرصفردرجه سانتي گراد) آلوده شده است؟

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

 -مالکيت زمين و منبع

 -اقدامات بهره برداري ونگهداري موجود

 -محدودي��ت ه��اي قانوني ،ايمني (بويژه مهم در ش��رايط جنگ)  ،اجتماعي -سياس��ي يا فرهنگي و

دسترسي به امکانات

 -امکان بالياي طبيعي درمناطق مجاور منبع آب

 7-1-7نيازبه توسعه
 نيازهاي فني (حفاظت ،تصفيه ،حمل ،ذخيره ،توزيع) -منابع /تدارکات (مواد ،تجهيزات ،نيروي انساني)

 زمان راه اندازي (نيازهاي فني در مقابل منابع وساير محدوديت ها) نيازهاي بهره برداري و نگهداري ( نيروي انساني و مواد) هزينه ها (مواد  ،تجهيزات ،نيروي انساني ،تدارکات )يادآوري:
سيستم هاي اوليه تأمين آب بايد با امکان توسعه در آينده طراحي شوند.
 8-1-7اثرات توسعه
 اثرات توس��عه روي مصرف کنندگان فعلي منبع آب :جمعيت محلي س��اکن در منطقه ،باالدس��توپايين دست جريان( ،اثرات کدامند؟ چگونه مي توانند به حداقل برسند؟براي جبران چه بايد کرد؟)
 -اثرات تصفيه آب و دفع فاضالب (چگونگي ذخيره و دفع مواد شيميايي و زائد)()6

صفحه
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 -8تأمين آب بعد از شرايط اضطرار

ه��دف اصلي در اين مرحله کاهش ميزان مرگ و مير ،جلوگيري از ش��يوع بيماري ها ،ارتقاء س��طح
بهداش��ت و رفاه جمعيت حادثه ديده و افزايش خودکفايي آنها اس��ت .در اين مرحله جمعيت حادثه
ديده در خانه هاي خود و يا محلي جديد مستقر مي شوند .مدت اين مرحله بطور معمول  6ماه تا چند

سال به طول مي انجامد .بنابراين برنامه ريزي دقيق تري با توجه به اطالعات جمع آوري شده در مرحله
قبل بايد 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 تصفیه با س��هولت
بیش��تری انجام می پذیرد .ش��کل 3و  4مراحل تأمين آب و انتخاب منبع آب بعد از شرايط اضطرار را
نشان مي دهند.

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار
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شکل :4انتخاب اوليه منابع آب براي بررسي هاي بيشتر
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شکل :6فاکتورهاي اصلي درانتخاب منبع
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 -9کميت آب مورد نياز و روش های توزیع در شرايط اضطراري
آب براي زندگي وس�لامت انسان ضروري است .در شرايط اضطراري آب کافي براي تامين نيازهاي
انس��ان در دسترس نمي باش��د .در اين موارد تامين آب آشاميدني سالم و کافي براي بقاء حائز اهميت
اساس��ي اس��ت .آلوده و ناکافي بودن آب معموالً اولين و اصلي ترين دليل شيوع بيماري در بين افراد
اجتماع حادثه ديده در حين و بعد از بال است.

 1-9عوامل موثر بر نيازهاي آبي:
ميزان آب الزم براي حفظ سالمت در شرايط اضطراري بسته به نوع آب و هوا  ،وضعيت کلي سالمت

جمعيت آسيب ديده و مسائل فرهنگي  -اجنماعي آنها تغيير ميکند .انتظارات مردم از نظر کميت آب
مورد نياز در جوامع مختلف متفاوت اس��ت .به عنوان مثال يک جامعه فقير روستايي نسبت به ساکنين

يک 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 اين است که همه مردم دسترسي ايمن و منصفانه به ميزان کافي آب براي آشاميدن،
طبخ غذا و بهداش��ت فردي و عمومي داش��ته باش��ند و نيز مکانهاي همگاني آب بايد به اندازه کافي
نزديک خانواده ها باشند تا افراد بتوانند از حداقل نيازهاي آبي استفاده کنند.

مردم براي فعاليت هاي متنوعي آب مصرف ميکنند .بعضي از اين فعاليت ها مهمتر از سايرآنها هستند.
مث ً
ال داش��تن چند ليتر آب آش��اميدني در روز مهمتر از داش��تن آب براي بهداشت فردي يا شستشوي
لباسها است .اما مردم براي جلوگيري از بيماريهاي 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 ساير مصارف است.
بهتر است در زمينه اولويت هاي مصرف آب ازمردم سوال کنيد .امکان دارد اولويت در مصرف آب

براي زنان و مردان متفاوت باشد .زنان ممکن است درباره نيازهاي آبي خانگي نگران باشند درحاليکه
مردان نگران دام ها باش��ند.حداقل اس��تانداردهاي جهان��ي در زمينه نياز آبي در جدول  1ارائه ش��ده

است(.)1،7
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جدول :1حداقل نيازهاي آبي براي بقاء
ﻣﻴﺰ�� )ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ����
ﻣﻼﺣﻈﺎ�

ﻧﻮ� ﻧﻴﺎ�
ﻫﺮ ﻧﻔﺮ �� ���(
ﻧﻴﺎ�ﻫﺎ� ﺣﻴﺎﺗﻲ �� ﻃﺮﻳﻖ �� � ﻣﻮ�� ﻏﺬ�ﻳﻲ
ﻣﺼﺎ�� ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ

ﻃﺒﺦ ﻏﺬ�

2/5-3

2-6

ﺑﺮ�ﺳﺎ� �� � ﻫﻮ� � ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮ�� �ﻓﺮ��
ﺑﺮ�ﺳﺎ� ﻫﻨﺠﺎ�ﻫﺎ� �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ � ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﺑﺮ�ﺳ��ﺎ� ﻧ��ﻮ� ﻏ��ﺬ�� ﻫﻨﺠﺎ�ﻫ��ﺎ� �ﺟﺘﻤ��ﺎﻋﻲ

3-6
�ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

ﻛﻞ

7/5 – 15

مردم نبايد همه آب مورد نيازشان را از يک منبع دريافت کنند .به عبارتي ممکن است آب آشاميدني

آنها از طريق آب بطري ش��ده تأمين گردد .اما از س��اير منابع ،آب مورد نیاز براي شستشوي لباس ها و
س��ایر موارد تأمین گردد .در مواقعي که تنوع نياز آب��ي افزايش مي يابد ،معموالً ميزان آب الزم براي
هر مصرف کاهش مي يابد .در اين شرايط ميزان آب الزم براي شستن زمين ،نبايد به اندازه ميزان آب
الزم براي آشاميدن باشد .نوع توالت ،اثر زيادي روي نياز آبي دارد .در بعضي جوامع حجم زيادي از

آب (بيش از  7ليتر 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 زيادي آب تامين ش��ده باش��د ،ممکن است محدوديت هايي براي مصرف آب وجود

داش��ته باش��ند ،مانند زماني که مردم بايد مس��افت طوالني را طي کنند و يا در صف جمع آوري آب
بايستند .اگر زمان صرف شده جهت تهيه آب بيش از 30دقيقه باشد ،ميزان آب مصرفي مردم کاهش

مي يابد .جدول 2حداقل ميزان آب مورد نياز براي مصارف غيرخانگي را نشان مي دهد(.)1
يادآوري :1

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

ذخيره آب در محل سکونت 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
بايد  500متر وحداکثر زمان انتظار براي دريافت آب15دقيقه باشد.

جدول :2حداقل ميزان آب براي مصارف غيرخانگي()1
ﻣﻴﺰ�� ﺳﻄﻮ� ��ﻫﻨﻤﺎ

ﻣﺼﺎ�� ��

 5ﻟﻴﺘﺮﺑ��ﻪ ���� ﻫ��ﺮ ﺑﻴﻤ��ﺎ� ﺑ��ﺎ ��ﻣ��ﺎ� ﺳ��ﺮﭘﺎﻳﻲ 40-60 .ﻟﻴﺘﺮﺑ��ﻪ ���� ﻫ��ﺮ
ﻣﺮ�ﻛﺰ ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ � ﺑﻴﻤﺎ�ﺳﺘﺎﻧﻬﺎ

ﺑﻴﻤﺎ�ﺑﺴ��ﺘﺮ� ﺷ��ﺪ� �� ﻫ��ﺮ ��� .ﻣﻘ��ﺎ�ﻳﺮ �ﺿ��ﺎﻓﻲ ﻣﻤﻜ��ﻦ �ﺳ��ﺖ ﺑ��ﺮ��
ﺗﺠﻬﻴﺰ�� �ﺧﺘﺸﻮﻳﺨﺎﻧﻪ� ﺷﺴﺘﻦ ﺗﻮ�ﻟﺖ ﻫﺎ � ....ﻻ�� ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺮ�ﻛﺰ ﻣﺮ�ﻗﺒﺖ �� ﺑﻴﻤﺎ��� ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ �ﺑﺎ

 60ﻟﻴﺘﺮﺑﻪ ���� ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎ� �� ��� �  15ﻟﻴﺘﺮﺑﻪ ���� ﻫﺮ ﻣﺮ�ﻗﺐ �� ���
 30ﻟﻴﺘﺮﺑ��ﻪ ���� ﻫ��ﺮ ﺑﻴﻤ��ﺎ� ﺑﺴ��ﺘﺮ� ﺷ��ﺪ� ����� �  15ﻟﻴﺘﺮﺑ��ﻪ ���� ﻫ��ﺮ

ﻣﺮ�ﻛﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ��ﻣﺎﻧﻲ
ﻣﺮ�ﻗﺐ �� ���
 3ﻟﻴﺘﺮﺑ��ﻪ ���� ﻫ��ﺮ��ﻧﺶ �ﻣ��ﻮ� ����� ﻓﻘ��ﻂ ﺑ��ﺮ�� �ﺷ��ﺎﻣﻴﺪ� �ﺷﺴ��ﺘﻦ
ﻣﺪ���
�ﺳﺖ )ﻧﻪ ﺑﺮ�� ﺗﻮ�ﻟﺖ(
ﻣﺴﺎﺟﺪ

 2-5ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ���� ﻫﺮ ﻧﻔﺮ�� ��� ﺑﺮ�� ﺷﺴﺘﺸﻮ � �ﺷﺎﻣﻴﺪ�
 1-2ﻟﻴﺘ��ﺮ ﺑ��ﻪ ���� ﻫﺮﻣﺼ��ﺮ� ﻛﻨﻨ��ﺪ� �� ��� ﺑ��ﺮ�� ﺷﺸﺘﺸ��ﻮ � ﻧﻈﺎﻓ��ﺖ

ﺗﻮ�ﻟﺖ ﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺷﺨﺼ� �ﻲ �  2-8ﻟﻴﺘﺮﺑ���ﻪ ���� ﻫ���ﺮ ﺗﻮ�ﻟ���ﺖ �� ��� ﺑ���ﺮ�� ﺗﻤﻴﺰﻛ���ﺮ��
ﺗﻮ�ﻟﺖ
 20-30ﻟﻴﺘ��ﺮ ﺑ��ﻪ ���� ﻫ��ﺮ ��� ﮔ��ﺎ�� �ﺳ��ﺐ� ﻗ��ﺎﻃﺮ�  10-20ﻟﻴﺘ��ﺮ ﺑ��ﻪ ����

ﻣﺼﺮ� �ﺣﺸﺎ�
ﻫﺮ ��� ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ� ﺑﺰ � 10-20ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ���� ﻫﺮ100ﻣﺮ�
�ﺑﻴﺎ�� ﺳﺒﺰﻳﺠﺎ�

3-6ﻟﻴﺘﺮ ��ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ �ﻣﻴﻦ �� ���

در اولين مرحله از ش��رايط اضط��راري پيش بيني و تأمين همه نيازهاي آبي غيرممکن اس��ت .بنابراين
تأمين آب مي تواند بتدريج و با گذشت زمان بهبود يابد(جدول .)3
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جدول :3مقادير پيشنهادي براي آب و فاصله محل تأمين آب از پناهگاه در زمان هاي مختلف()1
ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎ� ﺗﺎ ﻣﺤﻞ
�ﻣﺎ� �� ��ﻟﻴﻦ ﻣﺪ�ﺧﻠﻪ

ﻣﻴﺰ�� �� )ﻟﻴﺘﺮ/ﻧﻔﺮ(���/

2ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎﻳﻚ ﻣﺎ�

5

1

 1ﺗﺎ 3ﻣﺎ�

10

1

 3ﺗﺎ 6ﻣﺎ�

(+)15

0/5

ﺗﺄﻣﻴﻦ ��)(km

يادآوري:1
متوس��ط آب براي آش��اميدن  ،پخت و پز و بهداشت فردي در هر خانوار حداقل  15ليتر به ازاي

هر نفر در روز ( )l/p/dاست.
يادآوري:2

حداکثر فاصله محل سکونت هر خانوار تا نزديک ترين محل تأمين آب  500متر است.
يادآوري:3
زمان انتظار در صف براي برداشت آب بايدکمتر از  30دقيقه باشد .افزايش اين زمان به بيش از30

دقيقه منجر به کاهش مصرف آب به ازاي هر نفر  ،افزايش مصرف آب هاي س��طحي محافظت
نشده و کاهش زمان الزم براي انجام ساير امور زندگي مي شود.

يادآوري:4
عوامل��ي که در انتخ��اب منبع آب بايد در نظر داش��ت عبارتند از:دسترس��ي ،نزديکي و قابليت
نگه��داري آب  ،وجودآب کاف��ي ،نياز به تصفيه ،امکان تصفيه از نظ��ر محدوديت هاي قانوني،

سياسي و اجتماعي.

يادآوري:5
معموالً منابع آب زيرزميني يا آبرساني هاي با جريان ثقلي از يک چشمه ارجحيت دارند .زيرا به
پمپاژ نياز نداشته و به تصفيه کمي نياز دارند.
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يادآوري:6
ب��راي همه منابع آب در زمان وجود خطر اپيدمي بيماري هاي اس��هالي ،تصفيه و گندزدايي آب

ضروري است.
يادآوري:7

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

گرم در ليتر است.
يادآوري:8

به ازاي هر 100ميلي ليتر آب در محل دريافت و مصرف ،تعداد کلي فرم مدفوعي بايد صفر باشد.
يادآوري:9
هر خانوار بايد حداقل 2ظرف تميز 10تا 20ليتري براي برداشت آب داشته باشند.
يادآوري:10
ممکن اس��ت براي کودکان ،افراد ناتوان ،مسن و مبتاليان به  ، HIVظروف ذخيره آب کوچک

يا ظروفي با طراحي ويژه نياز باشد.
يادآوري:11

ظرفي��ت ظروف نگهداري آب بس��تگي به تع��داد افراد هر خانوار و ثبات دسترس��ي به منبع آب
دارد .مث� ً
لا بطور تقريبي  4ليتر به ازاء هر فرد براي ش��رايطي که آبرس��اني بط��ور روزانه و ثابت
مي باشد ،مناسب است.

 2-9روش های توزیع آب در شرایط اضطراری
براي تصمیم گیری و انتخاب روش مناس��ب جهت توزیع آب ش��رب ضروری اس��ت ت��ا كليه منابع
آبی ك��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�بكه آبرس�اني عمومی :چنانچه در اثر وقوع بال ش��بكه آبرس��اني عمومی آسیب دیده است،

بازدید ،تعمیر و بازس��ازی ش��بکه باید در اولویت ق��رار گرفته ،لولههاي اصلي آبرس��اني صدمه ديده
در اس��رع وقت تعمير ش��وند و یا با بستن چند ش��ير و دور زدن بخش صدمه ديده جريان آب به سایر

قسمت های شبكه توزيع منتقل کرد.

در این موارد الزم اس��ت فش��ار آب و غلظ��ت كلر آزاد باقیمانده افزايش ياب��د تا از مکش و جریان

معکوس آب آلوده به داخل ش��بکه جلوگيري ش��ود .پس از تعمير هر قسمت از شبكه توزيع ضروري
است لولههاي تعمير شده با آب شستشو و سپس گندزدایی گردد.

 ش�بكه آبرس�اني خصوصي :در بعضی موارد همزمان با بررس��ی منطقه بالدی��ده ،چاه های آبخصوصی مجهز به شبکه اختصاصی وابسته به مؤسسات و صنایع شناسایی می گردد .در این موارد نیز

می توان با بازدید بهداش��تی و بازس��ازی بخش های آسیب دیده احتمالی ،از این شبکه پس از شستشو
و گندزدایی برای انتقال و توزیع آب استفاده نمود.

 -توزیع آب بوس�یله بطری و یا پاکت های پالس�تیکی :کاربرد این روش به ویژه در مراحل

ابتدایی بروز شرایط اضطرار که تأمین آب شرب مردم دارای اولویت است ،اهمیت دارد .بدین منظور
م��ی توان نیاز 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��تیکی مناس��ب بس��ته بندی و در اختیار مردم قرار داد .در این حالت توصیه می ش��ود حجم آب

پاکت های پالستیکی در حد  0/5لیتر باشد.

 -توزیع آب با تانکرهای حمل آب :بدین منظور می توان از تانکرهای 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

معیارهای بهداش��تی در محل آبگیری ،گندزدایی مناسب تانکر ،کنترل کلر باقیمانده در محل آبگیری
و در محل توزیع آب ضروری است.

 توزیع آب بوسیله مخازن ذخیره :در این روش عمدتاً آب با تانکر به مخازن فلزی و یا مخازنقابل انعطاف منتقل ش��ده و برداش��ت آب از این مخازن از طریق شیرهای برداشت تعبیه شده صورت

می گیرد .در اینگونه موارد توجه به رعایت معیارهای بهداشتی نظیر استفاده از مخازن مقاوم در مقابل
نفوذ نور ،تناس��ب تعداد ش��یر برداشت نسبت به جمعیت تحت پوشش و دفع مناسب جریان آب تخلیه

شده روی زمین در محل برداشت آب ضرورت دارد.
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یادآوری:
تعداد شیر برداشت آب عمومی در شرایط اضطرار به جمعیت تحت پوشش و میزان آبدهی منبع

وابس��ته است .در شرایطی که میزان جریان آب  7/5لیتر در دقیقه قابل تأمین می باشد ،به ازاء هر

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

 -10حفاظت و پايش کيفي منابع آب

شناسايي ،حفظ و نگهداري منابع آب از مهمترين اقدامات قبل ،حین و بعد از شرایط اضطرار مي باشد.

در ای��ن ارتباط منابع آب بايد ب��ه نحوی نگهداري و حفاظت گردند ،که در ش��رایط اضطرار ،دچار

کمترين خس��ارت گردند .همچنين تش��خيص اينکه آيا منبع آب ،ذخيره کافي براي آينده و ش��رايط
بحران را دارد يکي 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 تخريب قسمتهايي

از شبکه  ،تصفيه خانه  ،خرابي پمپهاي آب  ،تخريب دهانه چاهها  ،تخريب چشمه هاي بهسازي شده،

ورود س��نگ و يا زباله ها به منابع ،پر ش��دن مس��ير رودخانه در اثر رس��وبات حاصل از سيل،شکستن

لوله هاي آبرس��اني در اثر زلزله  ،و ...به منابع آب وارد ش��ود .به منظور حفاظت کیفی آب در شرایط
اضطرار رعایت حریم منابع آب و معیارهای زیر ضروری است:

 -1محل احداث توالت ها باید:

 -حداقل  30متر از مخازن ذخيره و تصفيه آب دور باشد.

 -حداقل 30متر از منابع آب سطحي فاصله داشته باشد.

 حداقل  30متر از هر گونه منبع آب زير زميني فاصله داش��ته باش��د .اين فاصله در مناطق با زمين هايدرشت دانه و داراي شکاف بايد بيشتر باشد.

 کف چاه فاضالب بايد حداقل  1/5متر باالتر از سطح آب زيرزميني باشد. -حتي االمکان توالت ها در پايين دست مخازن و منابع آب احداث گردد.

 -2محل دفن زباله ها باید از نظر هیدرولیکی در پایین دست منابع آب بوده ،حداقل  50متر از هر منبع

آب فاصله داشته باشد و کف محل دفن زباله حداقل  1/5متر باالتر از سطح آبهای زیرزمینی باشد.

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

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

در راستاي پايش کیفی منابع آب و سيستم هاي آبرساني در شرايط اضطراري اجرای موارد زير حائز

اهمیت است:

 -بازرسي بهداشتي ،نمونه برداري متناوب و آناليز نمونه ها

 -سنجش کيفيت منابع آب

 -ارزيابي کيفي آب در جهت کنترل شيوع بيماري ها

تهيه نقش��ه حوزه آبريز مشتمل بر شناس��ايي منابع آالينده و مسيرهاي انتقال آلودگي ،ابزاري سودمند

در ارزياب��ي احتم��ال آلودگي مناب��ع آب در منطقه مورد نظر بوده و به کنترل س��ريع آلودگي کمک

مي نمايد .سيس��تم هاي گزارش دهي و پايش بايد به نحوي طراحي و مديريت گردد تا بتوان با انجام
اقدامات به موقع از بروز بيماري ها پيش��گيري و از س�لامت و بهداش��ت جامعه حفاظت کرد .چک
لیست های مرتبط با ارزیابی سریع وضعیت جامعه و تأمین آب در پیوست ج ارائه شده است .بازرسي

بهداشتي و آناليز نمونه هاي آب مکمل يکديگر مي باشند و با در دست داشتن يکي از اين دو مي توان
مورد ديگر 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 يافت .بازرسي بهداشتي توأم با نتايج آزمايش هاي باکتريولوژيکي،

فيزيکي و ش��يميايي آب ،به تيم ارزيابي کننده براي سنجش ريسک انتشار آالينده ها و تهيه اطالعات
پايه براي پايش شبکه هاي آب پس از شرايط اضطراري کمک مي کند(.)3

بازدیدهای بهداش��تی مجموعه اقدامات مورد نیاز جهت حفاظت و س��الم سازی منابع آب را مشخص

م��ی کنند .نتایج نمونه های آب بیانگر کیفیت آب در زمان نمونه برداری اس��ت در حالی که بازدید،
وضعیت کلی منطقه ،منابع آالینده موجود و ش��رایط رعایت حریم منبع آب را مش��خص می س��ازد.
بنابراین انجام بازدیدهای میدانی و توجه به فاکتورهای زیر در بازدید ها حائز اهمیت است:

 فاصله منبع آب تا منابع آالینده نظیر فضوالت دامی و فاضالب های انسانی -توجه به پارامترهای ظاهری آب نظیر رنگ و بو

 -حضور اجساد حیوانات و ماهی ها در منابع آب سطحی
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 -حضور مواد خارجی نظیر خاکستر و آشغال در آب

 -تخلیه فاضالب ها در باال دست رودخانه

همزمان با بازدیدهای بهداشتی نمونه برداری از آب و سنجش پارامترهای  ،pHکدورت و کلرباقیمانده

با استفاده از کیت های آزمایشگاهی در ارزیابی سریع کیفی آب کاربرد دارد .بطور کلی تناوب نمونه
برداری و ارزیابی کیفی آب به عوامل متعددی نظیر جمعیت تحت پوشش ،نوع منبع آب،نوع تصفیه،

طول شبکه ،تعداد انشعاب و نوع آزمون وابسته است .با اینحال در استانداردهای ملی (4208 ، 116-3

و  )1053تناوب نمونه برداری برای ارزیابی کیفیت آب بر اساس جمعیت تحت پوشش شبکه 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 تثبیت کاربرد دارد و برای مرحله کوتاه مدت (در ش��رایط اضطرار) با
توجه به شرایط نظیر وضعیت و نوع منابع آب باید تصمیم گیری شود(.)9

 -در اجتماع��ات بزرگ ،در صورتی که آب قبل از ورود به ش��بکه توزیع کلرزنی می ش��ود ،توصیه

می گردد نمونه برداری آب بطور مستمر یکبار در روز و در محل ورود آب به شبکه توزیع انجام شود.

 در ش��بکه های کوچک که آب مورد نیاز  10هزار نفر یا کمتر را تأمین می کند ،توصیه می ش��ودنمون��ه گیری و انجام آزمایش ه��ای باکتریولوژیکی آب بطور هفتگی در محل ورود آب به ش��بکه

توزیع انجام شود.

حداقل تعداد نمونه برداری از آب شبکه توزیع جهت آزمایش باکتری های نشانگر آلودگی مدفوعیبر اساس جدول زیر است(:)12

ﺗﻌﺪ�� ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺼﺮ� ﻛﻨﻨﺪ� ��

ﺗﻌﺪ�� ﻧﻤﻮﻧﻪ �� ﺳﺎ�

ﻛﻤﺘﺮ ��  5000ﻧﻔﺮ

12

 5000ﺗﺎ  100000ﻧﻔﺮ

 12ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ���� ﻫﺮ  5000ﻧﻔﺮ

 101000ﺗﺎ 500000

 12ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ���� ﻫﺮ  100000ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻼ��  120ﻧﻤﻮﻧﻪ �ﺿﺎﻓﻲ

ﺑﻴﺶ �� 500000

 12ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ���� ﻫﺮ  100000ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻼ��  180ﻧﻤﻮﻧﻪ �ﺿﺎﻓﻲ

یادآوری:
هنگام ش��یوع بیماری های واگیردار ،تعمیرات شبکه آبرسانی ،بروز حوادثی مانند سیل و زلزله و
سایر موقعیت های اضطراری تعداد نمونه و تواتر نمونه برداری افزایش می یابد.
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توأم با نمونه برداری و س��نجش کیفیت میکروبی آب ،اندازه گی��ری متناوب کلر آزاد باقیمانده آب

نیز از ش��اخص های مهم در ارزیابی کیفیت آب می باش��د .بطور کلی تعداد موارد س��نجش کلرآزاد

باقیمانده در ش��بکه های آب آشامیدنی براساس استاندارد  1053مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
ایران تابع جمعیت تحت پوشش شبکه بوده و از طریق جدول زیر قابل محاسبه است.
ﺟﻤﻌﻴﺖ )ﻧﻔﺮ(

ﺗﻌﺪ�� ﻣﻮ��� ﺳﻨﺠﺶ ����ﻧﻪ ﻛﻠﺮ ���� ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪ�

ﺗﺎ 10000

 1ﺗﺎ 2

 10000ﺗﺎ 50000

 3ﺗﺎ 5

 50000ﺗﺎ 100000

 6ﺗﺎ 10

 100000ﺗﺎ 500000

 11ﺗﺎ 15

ﺑﻴﺶ �� 500000

 + 15ﺑﻪ ���� ﻫﺮ  100000ﻧﻔﺮ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ

یادآوری:1
پای��ش روزمره کیفیت آب آش��امیدنی در نقطه مصرف ،مس��تلزم اندازه گی��ری مقدار کلرآزاد

باقیمانده ،pH ،کدورت و دمای آب است.
یادآوری:2

در شبکه هایی که از منابع آب و مخازن متعدد ،تأمین آب می شوند ،در تعیین تعداد موارد کلرسنجی،

جمعیت تحت پوشش هر کدام از منابع آب باید مالک محاسبه تعداد نمونه قرار می گیرد(.)9

 -11رهنمودهاي کيفي آب در شرايط اضطراري

بسياري از مواد شيميايي در آب تنها پس از يک دوره حضور بلند مدت و تماس با مصرف کننده گان
نگران کننده مي باشد .از اين رو براي کاهش ريسک شيوع بيماري هاي منتقله از آب و بيماري هاي

ناش��ي از عدم شستشوي کافي در شرايط اضطراري ،حتي در صورتي که يک يا چند نوع از ترکيبات

ش��يميايي (با توجه به نوع ترکيب ،غلظت آالينده ش��يميايي و تحليل اثرات احتمالي آن) ،غلظتش��ان

باالتر از مقادير رهنمودي بود ،مي توان از اين منبع آب اس��تفاده کرد .در مناطقي که احتمال اس��تفاده
از منب��ع آب در طوالني مدت وجود دارد ،بايد به آالينده هاي ش��يميايي و راديولوژيکي 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

اين آالينده ها وجود دارد(.)3

در مواقع��ي ک��ه يک منبع آب آلوده به ترکيب ش��يميايي و يا راديولوژيکي اس��ت بايد از ورود آب

اي��ن منبع به تصفيه خانه اجتناب کرد .وجود يک ماده ش��يميايي در آب که مي تواند در کوتاه مدت
خطر آفرين باش��د بسيار به ندرت اتفاق مي افتد ،در اين شرايط بايد در جست و جوي اين بود که آيا

رهنموده��ا اجازه مصرف اين آب را مي دهند و يا بايد به دنبال منبع آب ديگري بود .در بعضي مواقع
به ويژه در صورت عدم دسترسي به منابع آب جايگزين ،بايد به دنبال فرآيندهاي تصفيه جهت حذف

آالينده هاي شيميايي آب بود براي مثال بسياري از آالينده هاي آب را مي توان توسط جذب سطحي
(با گرانول و يا پودر کربن فعال) حذف کرد و اين ذرات را نيز به وسيله فرآيند هايي نظير انعقاد ،لخته
سازي و فيلتراسيون حذف نمود.

دس��تگاه هاي قابل حمل و کيت هاي سنجش سريع آالينده هاي شيميايي اين امکان را ايجاد 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 يا
تجهيز يک آزمايشگاه مناسب ثابت و يا سيار ارزشمند است.

در پايش کيفيت ميکروبي آب ،صفر بودن ميزان اشريش��يا کل��ي در  100ميلي ليتر آب بايد به عنوان

هدفي براي تمامي سيس��تم هاي تأمين آب آش��اميدني حتي در ش��رايط اضطراري قرار گيرد .هرچند

ممکن اس��ت دس��تيابي به اين کيفيت به س��رعت پس از بروز بال ممکن نباشد ،ولي ميزان اين رهنمود
نقش گندزدايي در دستيابي به آب سالم را شفاف تر مي سازد.

با توجه به مقاومت بيش��تر کيس��ت پروتوزوئرها و بعضي از ويروس 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�لامت ميکروبي آب باش��د .حذف کدورت ،گندزدايي آب ،پايش باقيمانده ماده گندزدا و
حفظ مقدار باقيمانده مناسب در شبکه هاي آب به ويژه در شرايط اضطراري ضروري است تا بتوان از

سالمت کيفي آب اطمينان يافت(.)3
يادآوري:

در مواردي که آب سالم از طريق بطري ،بسته بندي پالستيکي و يا تانکر تأمين و در اختيار مردم قرار
مي گيرد ،ويژگي هاي کيفي آب تأمين شده بايد منطبق بر استانداردهاي ملي آب آشاميدني باشد(.)8
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در مناطقي که کيفيت آب در ش��رايط اضطراري نگران کننده اس��ت و سيستم متمرکزي جهت پايش
و کنترل کيفي آب وجود ندارد ،تصفيه مناس��ب آب در خانه ها بايد انجام ش��ود که شامل موارد زير

است:

 -جوشاندن آب و سرد کردن آن پيش از مصرف

 اضافه کردن محلول هيپوکلريت س��ديم نظير سفيد کننده هاي خانگي به آب  ،اختالط آب و تأمينزمان ماند در حدود  30دقيقه و سپس مصرف کردن آب

 يک بطري آب شفاف با حجم کم آب را به مدت  20ثانيه به شدت تکان داده و به مدت حداقل 6ساعت 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 جايگزين مناسبي باشند).

• کلر باقيمانده

تست کردن مزه آب نمي تواند شاخص مناسبي براي ميزان کلر باقي مانده باشد و بايد به روش رنگ

سنجي با کلرسنج هاي قابل حمل ميزان کلر در محل اندازه گيري شود و ميزان کلر آزاد باقيمانده در
شرايط اضطرار و زمان بروز اپيدمي بيماري هاي روده اي بايد بين  0/5تا  1ميلي گرم در ليتر باشد(.)3
يادآوري:
در ش��رايطي که از تانکر جهت انتقال آب استفاده مي گردد ،کلر باقيمانده آب قبل از تحويل به
مصرف کننده نبايد کمتر از  0/5ميلي گرم در ليتر باشد(.)8

• pH

دانس��تن  pHآب بسيار ضروري اس��ت زيرا آب هاي با  pHقليايي زمان تماس و ميزان کلر باقيمانده
بيش��تري جهت گندزدايي آب نياز دارند .بر اس��اس اس��تاندارد  1053ايران ،در صورتي که  pHآب

کمت��ر از  8مي باش��د ،حداقل مقدار مجاز کلر آزاد باقيمان��ده  0/5ميلي گرم در ليتر و اگر  8 pHتا 9
باشد ،حداقل مجاز کلر آزاد باقيمانده  0/6ميلي گرم در ليتر است(.)9
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• کدورت

وج��ود ک��دورت در آب اث��ر گندزدايي 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( .)3حدمجاز کدورت آب در این مرحله  5واحد نفلومتری
( )NTUمی باشد.
يادآوري:
در مرحله تثبيت و بعد از بال ،ويژگي هاي کيفي آب تأمين شده بايد منطبق بر استانداردهاي ملي

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

 -12تصفيه اضطراري آب آشاميدني در محل مصرف

بطور معمول منابع تأمين آب آشاميدني در حين شرايط 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 سريعتر و ارزانتر است .اما ممکن است مديريت آن دشوارتر باشد .در شرايط

اضطرار فقط آبي که براي آش��اميدن و تهيه غذا اس��تفاده مي شود بايد تصفيه شود .که ميزان آن بيش
از  5ليتر آب به ازاي هر نفر در روز اس��ت .در اين بخش بعضي از رايج ترين و ساده ترين روش هاي
تصفيه آب در شرايط اضطراري توصيف مي گردد (.)1

 -پيش تصفيه :روشهاي متنوع زيادي براي تصفيه آب در محل مصرف وجود دارند .روش هايي که

در اين قس��مت توضيح داده شده اند آلودگي فيزيکي و ميکروبي آب را حذف مي کنند اما آلودگي
شيميايي آب را حذف نمي کنند .آب از طريق فرايند گندزدايي از نظر ميکروبي براي آشاميدن سالم
مي ش��ود .با اينحال براي دس��تيابي ب��ه گندزدايي مؤثر ،کاربرد فراينده��اي پيش تصفيه جهت حذف

کدورت و مواد معلق آب ضروري است.

 هواده�ي :فراين��د هوادهي آب را درتم��اس نزديک با هوا قرار مي دهد و ميزان اکس��يژن آن راافزايش مي دهد .اين فرايند:

 -1باع��ث حذف مواد فراري مثل س��ولفيد هيدروژن و متان که ب��رروي طعم و بوي آب اثر گذارند،

مي شود.

 -2دي اکسيد کربن آب را حذف مي کند.

 -3مواد معدني نظير آهن و منگنز را اکسيد مي کند تا در فرايند ته نشيني و فيلتراسيون حذف شوند.
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آب ميتوان��د ب��ه چندين روش هوادهي ش��ود .يک روش س��اده ب��راي تصفيه در مح��ل ،تکان دادن
س��ريع ظرف آب بمدت حدودا ً  5دقيقه و س��اکن گذاش��تن آب براي  30دقيقه اس��ت تا ذرات معلق
ته نشين شوند.

 ذخيره و ته نشيني:قرار دادن آب براي يک روز در محيط تاريک و ساکن ،باعث حذف بيش از  50درصد از باکتريهاي

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 هايي که به عنوان ميزبان واس��ط بيماري هايي چون عفونت کرم
گينه (دراکونکوليازيس) هس��تند ،را نيز کاهش مي دهد .در ش��کل  7نحوه کاربرد روش ذخیره و ته

نشینی آب با استفاده  3ظرف بصورت ساده نمایش داده شده است.
� .42ﻟﺰ�ﻣﺎ�� �ﺳﺘﻮ��ﻟﻌﻤﻞ � �ﻫﻨﻤﻮ�ﻫﺎ� ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ � ﻛﺎ�

شکل :5.2سيستم 3ظرفي براي ذخيره آب:

ﺷﻜﻞ :5.2ﺳﻴﺴﺘﻢ 3ﻇﺮﻓﻲ ﺑﺮ�� �ﺧﻴﺮ� ��:

ﻫﻤﻴﺸﻪ �� �� ���� ﻇﺮ�  3ﺑﺮ�� �ﺷﺎﻣﻴﺪ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻛﻨﻴﺪ� .ﻳﻦ �� ﺣﺪ�ﻗﻞ ﺑﻤﺪ� �� ��� �ﺧﻴﺮ� ﺷﺪ� �
ﻛﻴﻔﻴﺖ �� ﺑﻬﺒﻮ� ﻳﺎﻓﺘﻪ �ﺳﺖ� .ﻳﻦ ﻇﺮ� ﻣﺘﻨﺎ�ﺑﺎ� ﺷﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮ� � ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ �ﺳﻮ� �� ﻃﺮﻳﻖ
ﺟﻮﺷﺎﻧﺪ� ��� �ﺳﺘﺮﻳﻠﻴﺰ� ﺷﻮ�.ﻫﺮ ��� ﻛﻪ �� ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ �ﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ:
) .(aﺑﻪ ���ﻣﻲ �� ���� ﻇﺮ� ���� �� 2ﻇﺮ� 3ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ .ﻇﺮ� ��2ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ.
) .(bﺑﻪ ���ﻣﻲ �� ���� ﻇﺮ� ���� �� 1ﻇﺮ� 2ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ .ﻇﺮ�  ��1ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ.
ﺷﻜﻞ  :7ﺣﺬ� ﻣﻮ�� ﻣﻌﻠﻖ � �ﺧﻴﺮ� ﺳﺎ�� �� ﺑﺎ ﻛﺎ�ﺑﺮ�  3ﻇﺮ�
) �� .(cﺟﻤﻊ ���� ﺷﺪ� ��ﻣﻨﺒﻊ �� ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﺎ�ﭼﻪ �� �� ﺻﺎ� ﻛﻨﻴﺪ � ﺑﻪ ���� ﻇﺮ� 1ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ.
ﻓﻴﻮ�:ﻟﻮﻟﻪ �ﻧﻌﻄﺎ� ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮ�� ﺳﻴﻔﻮ� ﻛﺮ�� �� �� ﻇﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻇﺮ� �ﻳﮕﺮ �� ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪ� ﻣﺠﺪ� ����
ﻠﺘﺮ�ﺳﻴﻚ
�ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻳ
�� �� ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
�ﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ �� �� ﻳﻚ ﺻﺎﻓﻲ ﻋﺒﻮ� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ� ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻪ ��� ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ� ���� ﻣﻌﻠ�ﻖ � �ﻟ�ﻮ�ﮔﻲ ��

شکل  :7حذف مواد معلق و ذخيره سازي آب با کاربرد  3ظرف
�� ﺣﺬ� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 ﺻﺎﻓﻲ ﻫﺎ� ﭘﺎ�ﭼﻪ ��� :ﻳﺨﺘﻦ �� ��� ﻳﻚ ﺗﻜﻪ ﭘﺎ�ﭼ�ﻪ ﻧﺨ�ﻲ ﺗﻤﻴ�ﺰ ﺑﻌﻀ�ﻲ �� ﺟﺎﻣ�ﺪ�� � ﮔ�ﻞ�ﻻ� ﻣﻌﻠﻖ �� ﺣﺬ� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ �� .ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎ�� ﻛﺮ� ﮔﻴﻨﻪ ﺷﺎﻳﻊ �ﺳﺖ� ﻣﻤﻜﻦ �ﺳ�ﺖ �� ﺻ�ﺎﻓﻲ
ﻫﺎ� ﭘﺎ�ﭼﻪ �� ﻣﺨﺼﻮ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ� .ﭘﺎ�ﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ �� ﺗﻤﻴﺰ �ﺻﺎﺑﻮ� ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ � �� ﻛﺎ�ﺑﺮ�
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-فيلتراسيون:

زمان��ي که آب از يک صافي عبور مي کن��د ،صافي به روش فيزيکي ،ذرات معلق و آلودگي آب را

حذف مي کند.

 صافي هاي پارچه اي :ريختن آب روي يک تکه پارچه نخي تميز بعضي از جامدات و گل والي معلقرا حذف مي کند .در جاهايي که بيماري کرم گينه ش��ايع است ،ممکن است از صافي هاي پارچه اي

مخصوص استفاده شود .پارچه ها بايد با آب تميز وصابون شسته شوند و از کاربرد پارچه هاي کثيف

جهت فيلتر کردن آب پرهيز کنيد.

-صافي هاي شني :در اين روش صافي هاي خانگي با استفاده از ظروف پالستيکي ،فلزي و رسي تهيه

ش��ده و ظروف از اليه هايي ازش��ن وماسه پر مي ش��ود و از لوله براي حرکت صعودي يا نزولي آب

ازصافي استفاده مي شود.

صافي هاي سراميکي :در اين روش آب به آرامي از يک صافي سراميکي عبور کرده و ذرات معلقبصورت مکانيکي از آب حذف مي شوند .صافي هاي سراميکي مي توانند براي حالت هاي خاص نيز
س��اخته ش��وند .با توجه به قابليت نگهداري اين صافي ها براي طوالني مدت ،اين صافي ها را مي توان
به عنوان بخشي از تدارکات شرايط اضطراري تهيه و ذخيره نمود.

-گندزدايي:

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

 -ذخيره آب تصفيه شده:

آب باي��د درون ظروف تمي��ز و درب دار و در محلي تاريک و خنک نگهداري ش��ود.ظروف دهانه
گشاد مانند س��طل درب دار مناس��ب ،بهترين ظروف براي نگهداري آب هستند زيرا تميزکردن آنها
راحت اس��ت .وقتي که آب از ظرف ذخيره برداش��ت ميش��ود ممکن اس��ت آلوده ش��ود .دست ها و
ظروف ميتوانند با آب تماس داش��ته باشند بنابرين تشويق مصرف کنندگان به اينکه قبل از حمل آب

آشاميدني،دستهايش��ان را با آب و صابون بش��ويند و ظرف نگهداري را به يک شير مجهز کنند تا آب
مستقيماً درون کاسه يا فنجان ريخته شود ،مهم است(.)1

 -13گندزدايي 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 .گندزدايي آب با بيماري هاي منتقله از آب نس��بت معکوس دارد بطوري که

آب هاي خام گندزدايي نش��ده مي تواند عامل بروز اپيدمي بيماري وبا يا س��اير بيماري هاي اس��هالي

باش��د .هزينه هاي درمان بيماري ها و مرگ ناش��ي از آن در مقايسه با اقدامات پيشگيرانه نظير بهسازي
محيط ،تأمين آب س��الم و رعايت بهداش��ت فردي بسيار باالتر است .لذا رعايت اقدامات بهداشتي در
شرايط اضطراري حائز اهميت است(.)12 ،2

گندزدايي توس��ط عوامل فيزيکي ،ش��يميايي و پرتوها قابل انجام اس��ت .با اين ح��ال يک گندزداي
اي��ده آل براي اينکه بطور مؤثر عمل کند ،بايس��تي داراي ويژگيهاي متعددي نظير س��هولت و ايمني
در حم��ل و نقل و كاربرد ،ارزان بودن ،در دس��ترس بودن و به جاي گذاش��تن باقيمانده پايدار و قابل
اندازهگيري ،باشد.

توانايي حيات عوامل بيماريزا در آب و اثربخشي فرايند گندزدايي به فاکتورهاي مختلفي نظير تعداد
و ن��وع عامل بيماري��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 بيماريزا مي توانند
س��ال ها در آب زنده بمانند و عده اي تنها چند روز در آب زنده مي مانند .لذا بايد توجه داش��ت که

آب همواره مي تواند بس��تري براي رش��د ،تکثير و انتقال عوامل بيماريزا باشد و گندزدايي آب امري
ضروري است(.)13،12

 1-13روش هاي ساده گندزدايي آب در شرايط اضطراري
بالي��ا غالب��اً به منابع آب صدمه م��ي زنند و منجر به آلودگي منابع آب مي ش��وند .بعضي اوقات مردم
مجبورند در مکانهاي جديد سکونت يابند و از آب منابع جديدکه بطور طبيعي در برابر آلودگي ايمن
سازي نشده اند ،بنوشند .به عالوه باليا غالباً به سالمت فيزيکي و رواني مردم آسيب مي رسانند و آنها

را نسبت به عفونت و بيماري مستعدتر مي سازند .بنابراين همه مردم آسيب ديده بايد به آب آشاميدني

سالم و کافي دسترسي داشته باشند(.)1

تأمين آب آشاميدني سالم يکي از نيازهاي اساسي در شرايط اضطراري بوده و پرسنل بهداشتي حاضر
در منطقه حادثه ديده ،بايد مطمئن باش��ند که خانواده ها از چگونگي گندزدايي آب در شرايط بحران

و نحوه اطمينان يافتن از س��الم بودن آب آگاهي دارند .يک فرد با داش��تن حداقل يک ليتر آب براي

آش��اميدن و  2ليتر براي تهيه غذا و مصارف شستش��وي ضروري در روز مي تواند زنده بماند .اما طبق
برآورد س��ازمان جهاني بهداشت ،تأمين حداقل  7ليتر آب در روز براي هر نفر در مدت زمان کوتاه و
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بعد از آن حداقل  15ليتر در روز براي يک نفر ضروري است(.)13

بطور کلي يک برنامه اجرايي گندزدايي آب در ش��رايط اضطراري ،بخش��ي از برنامه ملي آمادگي و
پاسخ به حوادث غيرمترقبه بوده و بايد به نحو مطلوبي در آن لحاظ گردد .برنامه هاي مرتبط با شرايط

اضطرار بايد براي همه سطوح طراحي شده و اطمينان کامل از هماهنگي و همکاري هاي کافي و سريع

بين بخشي وجود داشته باشد.

در شرايط اضطراري در صورت عدم امکان بهره گيري از سيستم گندزدايي مرکزي ،افراد جامعه بايد
قادر باش��ند تا با استفاده از روش هاي ساده آب آشاميدني مورد نياز خود را گندزدايي نمايند .در اين

ش��رايط چنانچه قرص کلر يا س��اير ترکيبات کلر در اختيار مقامات مسئول محلي باشد ،استفاده از اين
ترکيب��ات به عنوان اولين روش انتخابي جهت گندزدايي آب در زمان بحران خواهد بود .جوش��اندن
آب نيز دومين راهکار پيشنهادي براي گندزدايي آب است(.)13
يادآوري :1
برنامه ش��رايط اضطرار بايد تأمين کننده ذخيره آب آش��اميدني براي  24ساعت باشد به گونه اي

که نياز به مراجعه به س��اير منابع آب خارج از منزل نباش��د .اولويت بعدي در رابطه با آب ،تأمين
آب براي مصارف بهداشتي است.

يادآوري :2
مس��ائل مرتبط با وضع موجود در منطقه حادثه ديده به نحو مناسب و از طريق 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 شرايط اضطرار جلوگيري شود.

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

انجام شود(.)13

 1-1-13استفاده از ترکيبات کلر:
ترکيب��ات کل��ر نظير هيپوکلريت کلس��يم ( )Ca(OCl)2بصورت پودر خش��ک و س��فيد رنگ بوده و
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بيشترين کاربرد را در شرايط اضطراري دارد .اين ترکيب بصورت گرانول ،پودر و يا قرص معموالً در

دس��ترس بوده و داراي درجه خلوص  65درصد مي باش��ند .هيپوکلريت سديم ،آب ژاول (،)NaOCl
يکي ديگر از ترکيبات کلر بوده که بصورت محلول با غلظت هاي  5و  15درصد در دسترس است.

آب گندزدايي ش��ده ب��ا کلر تنها پس از  30دقيقه 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  DPDانجام داد .در اين روش مش��اهده رنگ صورتي بيانگر وجود کلر باقيمانده در نمونه
مورد نظر است .در صورتي که ميزان کلر آزاد باقيمانده آب پس از  30دقيقه زمان تماس3 ،ميلي گرم

در ليتر باش��د ،حذف باکتري ها و ويروس ها در حد 100درصد مي باش��د .شکل  8طرح شماتيک 3
نوع هيپوکلريناتور جهت گندزدايي جريان آب با حجم کم را نشان مي دهد.
يادآوري :1
جابه جايي ترکيبات کلر بايد با مراقبت کامل انجام شود .اين مواد سمي و خطرناک بوده لذا بايد
در محل خنک ،تاريک ،خشک و دور از دسترس بچه ها نگهداري شوند.

يادآوري :2
در مصرف کليه مواد ش��يميايي به ويژه ترکيبات کلر رعايت نکات ايمني ضروري اس��ت .براي

ايمني بيش��تر و حفاظت دست ها ،بدن و چشم ها از دستکش و پيش بند مناسب و عينک محافظ

استفاده نماييد.
يادآوري :3

در صورتيکه از مواد سفيدکننده خانگي جهت گندزدايي استفاده مي شود ،به دليل احتمال سمي
بودن مواد معطر ،بايد از عدم وجود مواد معطر در آن اطمينان حاصل شود.

يادآوري :4
دستورالعمل ارائه شده بر روي برچسب ترکيبات گندزدا را بخوانيد و به نکاتي نظير ميزان غلظت
مورد نياز جهت مصرف ،خطرات ،هشدارها ،تاريخ انقضاء و ساير موارد توجه نماييد.
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يادآوري :5
در صورت تماس ماده شيميايي با چشم و پوست بالفاصله محل مورد نظر را به مدت  15دقيقه با
آب شستشو دهيد و سپس به پزشک مراجعه نماييد(.)13

يادآوري :6
در ش��رايطي که آب داراي کدورت و يا رنگ مي باش��د ،مقدار کلر افزوده ش��ده به آب بايد 2
برابر شرايط معمول باشد(.)8

يادآوري :7
ک��دورت و  pHآب اثر مهمي روي کارايي کلر بعنوان يک گن��دزدا دارند .کدورت آب بايد
کمتر از 5NTUو ميزان  pHبين 6/8-7/2باشد.
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شکل  :8طرح شماتيک  3نوع هيپوکلريناتور جهت گندزدايي آب با حجم کم()8
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اندازه گيري کلر باقيمانده
س��ريعترين و س��اده ترين روش اندازه گيري کلر باقيمانده ،استفاده از کيت هاي رنگ سنجي DPD

(دي اتيل پارافنيلين دي آمين) است .در اين روش يک قرص DPDشماره  1به نمونه آب اضافه کنيد.
در صورت وجود کلر آزاد باقيمانده رنگ آب قرمزمي ش��ود .ش��دت رنگ در مقايس��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 زير رايج است:

 -بعد از نقطه افزودن کلر ،جهت سنجش عملکرد فرايند کلرزني

 -نزديکترين محل مصرف نسبت به نقطه کلرزني

 دورترين نقاط ش��بکه جايي که احتمال پايي��ن بودن مقدار کلرباقيمانده وج��ود دارد .درصورتيکهمقدار کلر باقيمانده کمتر از مقادير مجاز مي باشد ،افزودن مقادير بيشترکلر در محلي در اواسط شبکه

ضروري است.

مي��زان کلر باقيمانده در طول روز و ش��ب تغيير مي کند .در صورتي که ش��بکه لوله کش��ي هميش��ه

تحت فش��ار باش��د ،ميزان کلرباقيمانده آب در طول روز نس��بت به شب بيش��تر مي باشد .زيرا درطول
ش��ب(زمانيکه ميزان تقاضا کمتر اس��ت) زمان ماند آب در سيستم آبرساني بيشتر مي باشد .بنابراين در

ش��ب امکان افت غلظت کلر باقيمانده و مشاهده آلودگي افزايش مي يابد لذا توصيه مي شود تا ميزان
کلرباقيمانده بطور منظم بررسي شود.
يادآوري :1
اگرچ��ه کلر همه ميکروارگانيس��م ها را ناب��ود نمي کند ،اما هنوز مؤثرتري��ن گندزداي آب در

شرايط اضطراري است.
يادآوري :2

بيشتر روشهاي گندزدايي بطور موثري ميکروارگانيسم 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 ميکروبي ثانويه آب جلوگيري مي کند.
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يادآوري :3
مقادير زياد کلر باقيمانده ،طعم و بوي نامطلوبي به آب مي دهد که مانع از مصرف آن مي ش��ود.

بنابراين 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 نکنيد زيرا ممکن 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 مايع

بااليي را به کل آب اضافه نماييد(.)1

دستورالعمل تهيه محلول کلر مادر ()%1
 -درصورتي که از آهک کلرينه (پودر س��فيدکننده ،کلريد آهک) ،با ميزان خلوص  30تا  35درصد

استفاده مي کنيد 35 .گرم ماده مورد نظر را در يک ليتر آب حل کنيد .پس از ته نشيني ناخالصي هاي
موجود در ماده اوليه ،مايع حاصله داراي  %1کلر است.

 -درصورتي که از پرکلرين (هيپوکلريت کلس��يم) ،با ميزان خلوص  65درصد اس��تفاده مي کنيد15 .

گ��رم از پودر خش��ک ماده مورد نظ��ر را در يک ليتر آب حل کنيد .پس از ته نش��يني ناخالصي هاي
موجود در ماده اوليه ،مايع حاصله داراي  %1کلر است.

 -درصورت��ي ک��ه از آب ژاول (هيپوکلريت س��ديم) ،با مي��زان خلوص  10 ،5و  15درصد اس��تفاده

مي کنيد .به ترتیب  100 ،200و  67ميلي ليتر ماده مورد نظر را برداش��ته و به حجم يک ليتر برس��انید،
مايع حاصله داراي  %1کلر است.

 -درصورتي که از محلول سفيدکننده خانگي (وايتکس) ،با ميزان خلوص  5درصد استفاده مي کنيد.

به 200ميلي ليتر از ماده مورد نظر ،آب اضافه کنید تا حجم مایع به يک ليتر برسد ،مايع حاصله داراي

 %1کلر است(.)13

در صورتي كه  3تا  7قطره از محلول كلر  %1را به  1ليتر آب اضافه كنيد ،پس از  30دقيقه آب مورد

نظر براي ش��رب مناسب ميباش��د .الزم به ذكر است كه براي آبهاي روشن و زالل مقدار محلول كلر

 3قطره و براي آبهاي تيره ،ميزان محلول كلر مورد نياز  7قطره ميباشد .در صورتي كه آب كدورت
دارد و همراه آن مقداري مواد معلق است قبل از كلر زني بايد آب را صاف كرد.

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

صفحه

41

يادآوري :1
محلول کلر مادر ( ) %1بايد در جاي خنک ،ظرف دربسته و دور از نور خورشيد نگهداري شود.

يادآوري :2
محلول کلر بهتدريج با گذش��ت زمان کلر مؤثر خود را از دس��ت ميدهد و بايد از تاريخ تهيه در
کمتر از يکماه مصرف شود.

دستور العمل کاربرد قرص کلر
قرص کلر ش��کل ديگري از هيپوکلريت کلس��يم بوده که با ميزان غلظت کلر متفاوت عرضه مي شود

و در ش��رايط اضطراري کاربرد دارد .برچسب روي بس��ته بندي اين قرص ها ،غلظت کلر موجود در
قرص ها ،موارد کاربرد و دستور العمل مصرف را مشخص مي نمايد با اين حال در هنگام مصرف بايد

به تاريخ اعتبار قرص ها جهت مصرف توجه گردد .در ش��رايط اضطرار اين قرص ها از طريق پرس��نل
بهداشتي جهت گندزدايي آب در اختيار مردم قرار مي گيرد(شکل .)9
روش اجرا:

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

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

نماييد.

 -4در 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 نماييد.

 -5آب را به خوبي به هم بزنيد تا قرص حل شده و  5دقيقه صبر کنيد.
 -6مجددا ً آب را کام ً
ال مخلوط کرده و  10دقيقه صبر کنيد .سپس کلر باقيمانده را اندازه گيري کرده
و يا در صورت عدم امکان سنجش کلر ،با استشمام نمونه از وجود بوي کلر در نمونه اطمينان نماييد.

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

شکل  :9طرح شماتيک کاربرد قرص کلر در گندزدايي آب

 2-1-13جوشاندن:
در صورت دسترس��ي به منابع انرژي ،کارايي اين روش مناس��ب بوده و مي تواند کليه عوامل بيماريزا
را از بي��ن برد .با توجه به توانايي حرارت در ناب��ود نمودن عوامل بيماريزا ،از اين روش مي توان براي

گندزداي��ي آب هاي کدر در مقياس کم نيز اس��تفاده نمود .در اين روش ،طعم آب تغيير مي کند که
ميتوان با عمل هوادهي ،طعم آب را بهبود داد .بدين منظور مي توان بعد از سرد شدن آب ،آن را درون

يک ظرف ريخته و به شدت تکان داد.
يادآوري:

در کارب��رد روش جوش��اندن جه��ت گندزدايي بايد به ن��کات ايمني مرتبط با آتش س��وزي و
پيشگيري از سوختگي با آب جوش دقت گردد.
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روش اجرا:
 -آب خام را با امکانات در دسترس فيلتر کنيد.

 -حجم مناسبي از آب را در ظروف در دسترس ريخته و بر روي شعله قرار دهيد.

 آب را به مدت حداقل  3دقيقه بجوش��انيد(.با توجه به ارتفاع منطقه از س��طح دريا زمان جوش��اندنمتفاوت 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 يا 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 شويد که آب

به نحو مطلوبي جوشانده شود(.)13
يادآوري :3

درصورتي که استريل کردن آب مد نظر مي باشد ،آب را بايد به مدت  15دقيقه از طريق ظروف

تحت فشار ( ديگ هاي مخصوص طبخ غذا) حرارت داد.
يادآوري :4

در اي��ن روش ب��ه دليل عدم وجود عامل گندزدا در آب ،بايد اقدامات الزم جهت پيش��گيري از
آلودگي مجدد آب جوشانده شده به عمل آيد(.)8

 3-1-13کاربرد آب ليمو در گندزدايي آب
آب ليم��و يکي ديگ��ر از مواد گندزدا بوده و مي ت��وان از آن براي گندزدايي آب هاي س��طحي نيز
اس��تفاده نمود .باکتري ويبريو کلرا عامل بيماري وب��ا در  pHپايين تر از  4/5از بين مي رود .آب ليمو

داري  5تا  8درصد اسيد سيتريک است .لذا افزودن  5ميلي ليتر آب ليمو به يک ليتر آب و زمان تماس

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

 -آب مورد نظر را فيلتر نماييد.

 5 -ميلي ليتر آب ليمو را به يک ليتر آب صاف شده اضافه کنيد.

 براي آب هاي خيلي سرد ،داراي کدورت و يا شور و سخت ،دوبرابر مقدار فوق آب ليمو به هرليترآب اضافه کنيد.

 -سپس آب را به خوبي تکان دهيد.

 درب ظرف حاوي نمونه آب را بسته 30 ،دقيقه صبر نماييد و سپس آب را مصرف نماييد(.)13 4-1-13گندزدايي آب با نورخورشيد
در صورتي که منطقه حادثه ديده ،از نظر تعداد س��اعات آفتابي مناسب باشد ،مي توان از نورخورشيد
نيز براي گندزدايي آب استفاده کرد .بطورکلي پرتوهاي نور خورشيد با طول موج  320تا  400نانومتر
در گندزدايي آب نقش دارند.

در گندزدايي آب با نورخورشيد ،نمونه آب بايد براي مدت  6ساعت در معرض نور مستقيم خورشيد

با ش��دت بيش از  500وات بر متر مربع قرار گيرد .گندزدايي با نور خورش��يد روشي ارزان قيمت بوده
ول��ي قابل اطمينان نمي باش��د ،ل��ذا به عنوان آخرين راه��کار در گندزدايي بوده و به جز در ش��رايط
اضطراري و عدم دسترسي به روش هاي گندزدايي مناسب تر توصيه نمي گردد.

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

 سپس آب را در کيسه پالستيکي تميز و روشن و يا بطري هاي پالستيکي و يا شيشه اي روشن يا آبيرنگ بريزيد و درب ظرف يا نايلون را محکم ببنديد.

 يک محل مناسب و آفتابگير که از ساعت  10صبح تا  4عصر نور خورشيد به آن مي تابد را انتخابو ظروف مورد نظر را بصورت افقي و مطابق شکل( )10در معرض نور خورشيد قرار دهيد.
 -صبح روز بعد ظروف را برداريد .آب مورد نظر قابل مصرف است.

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

صفحه

45

يادآوري :1
اين روش قادر به از بين بردن کيست تک ياختگان نبوده و در شرايط باراني و ابري مؤثر نيست.

لذا در اين شرايط بايد از ساير روش هاي گندزدايي استفاده گردد.
يادآوري :2

توجه نماييد که بطري ها در س��اعاتي که ش��دت تابش خورشيد بيشترين ميزان مي باشد (ساعت

 10صبح تا  4عصر) در معرض آفتاب قرار گيرند.
يادآوري :3

در روزهايي که بيش 50درصد آسمان با ابر پوشيده شده ،ميزان عبور نور خورشيد کاهش يافته،
بنابراين بهتر است بطري ها به مدت  2روز در معرض نور خورشيد قرار گيرند(.)13

شکل :10گندزدايي آب با نورخورشيد ()SODIS
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 معیار انتخاب روش گندزداییعوام��ل مؤثر در انتخاب روش گندزدایی تنها به موضوع هزینه محدود نمی ش��ود ،بلکه کیفیت آب،

نوع منبع آب و عوامل آالینده ،اهداف مصرف آب ،ماهیت ش��رایط اضطراری ،آب و هوای منطقه و
دسترس��ی به مواد ش��یمیایی و تجهیزات گندزدایی در انتخاب روش گندزدایی نقش دارد .با توجه به

تعدد این عوامل ،مس��ئولیت 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 تعیین

و به افراد جامعه اعالم می نمایند .با اینحال کلر و ترکیبات آن ،قرص کلر ،جوشاندن ،آبلیمو و استفاده
از نور خورشید به ترتیب دارای اولویت یک تا پنج می باشند(.)13

 -14تمیز کردن و گندزدايي آب چاه ها ،حوضچه هاي آب و مخازن

 1-14تميزکردن و گندزدايي چاه هاي کم عمق

س��يالب ،زلزله ،آش��وب هاي داخلي وس��اير بالهاي طبيعي وساخت بش��ر موجب آسيب به چاه هاي

دستي مي شوند .در اين بخش هدف ارائه اقدامات الزم براي بازسازي و تعمير چاه هاي دستي جهت
بازگشت به شرايط اوليه مي باشد .اقدامات تعمير و بازسازي که براي شرايط اضطراري پيشنهاد شدند،
موقت هستند و بايد از اقدامات بازسازي دائمي پيروي کنند(.)1

 1-1-14مراحل تميزکردن و گندزدايي:
شکل 11يک روش  4مرحله اي را براي تميزکردن وگندزدايي چاهها پس از بالياي طبيعي يا ساخت
بش��ر نش��ان ميدهد .اين يک روش اضطراري طراحي شده براي بازس��ازي چاهها است تا چاهها آبي
باکيفيت مشابه آب تامين شده قبل از بال را توليد کنند.

مرحله :1تهيه ليست چاههاي موجود
بال ممکن اس��ت تعداد زي��ادي از چاههاي منطقه را آلوده يا تخريب کرده باش��د .در مرحله اول بايد

چاههايي که به تعمير نياز دارند را انتخاب نماييد .منظور چاههايي اس��ت که بيش��تر استفاده ميشوند و
تعميرشان آسانتر است .اقدامات زير بايد به شما کمک کند تا يک 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��يازجامعه را تأمين مي کنند.
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 راي��ج تري��ن چاههاي مورد اس��تفاده که حجم کافي از آب را فراهم مي کنن��د را بعنوان منابع آبآشاميدني اصلي انتخاب نماييد.

 بررسي کنيدکه منابع آشکار آلودگي نظير چاه جاذب توالت ها ،برکه ها وآب سطحي در مجاورتچاه آب وجود نداشته باشد .همچنين محل نگهداري دام را به عنوان منابع بالقوه آلودگي برروي نقشه
منطقه مشخص کنيد.

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

 عمق اصلي چاه را از مردم س��وال کنيد .از اين عمق براي تخمين ميزان لجن ومواد باقيمانده در چاهاستفاده کنيد.

 اگر پمپي وجود دارد کارايي آن را آزمايش کنيد  .اگر پمپ کار نمي کند س��طح تعميرات الزم راتعيين کنيد.

 -منابع الزم براي تعمير را تخمين بزنيد( .نيروي انساني ،تجهيزات ،زمان و مواد)
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شکل  :11مراحل تميز کردن و گندزدايي چاه
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مرحله :2بازسازي و تميزکردن چاهها
ميزان بازسازي و تميزنمودن الزم بستگي به ميزان آسيب ايجاد شده توسط باليا داشته و بطور معمول

شامل مراحل زير مي باشد:

 -1برداشت آب از چاه را متوقف کنيد.

 -2توس��ط س��طل يا پمپ آب آلوده و بقاياي 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 ويژه بايد به عمل آيد.
 -3براي کاهش آلودگي زيرسطحي ديوارچاهها را تعمير کنيد.

 -4بااستفاده از يک برس و آب کلرزني شده ديواره چاه را تميزکنيد.

 -5با استفاده از يک اليه خاک رس (غير قابل نفوذ) در باالي چاه ،بخش بااليي چاه را آب بند نموده
و بر روي آن از يک اليه بتن استفاده نماييد(شکل.)12

 -6جهت جلوگيري از ورود آب سطحي ،حشرات و جوندگان به چاه ،يک زهکش مناسب و ديوار
در اطراف چاه بسازيد و پوشش مناسبي را براي چاه فراهم کنيد.

شکل  :12نحوه آب بند کردن بخش فوقاني چاه
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يادآوري:
در صورت اس��تفاده از محلول کلر جهت تميز کردن آس��تر و ديواره چاه ،به تدريج گاز کلر از

محلول آزاد مي ش��ود ،لذا جهت تميز کردن آستر چاه از باالي چاه اقدام و از يک برس با دسته
بلند اس��تفاده نماييد .درصورتي که الزم است وارد چاه ش��ويد ،از لباس کام ً
ال محافظ و کپسول
اکسيژن استفاده نماييد و جريان هواي قوي را درون چاه ايجاد کنيد تا گاز کلر خارج شود.

کنترل کدورت و pH

بعد از تميز و تعمير کردن چاه ،اجازه بدهيد تا س��طح آب چاه به س��طح عادي برگردد .س��پس ميزان

 pHو کدورت آب را براي دس��تيابي به ش��رايط کلرزني مؤثر اندازه گيري نماييد .هرگز آب کدر را

کلرزني نکنيد زيرا ذرات معلق از ميکرواورگانيس��م ها در برابر کلر محافظت مي کنند .اگر کدورت

آب چاه بعد از مرحله بازس��ازي و تميزنمودن ،بيش از 20NTUباش��د ،دوباره تمام آب چاه را تخليه
نماييد 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 بگيريد.اگر هنوز آب کدر است،

مي تواند به دليل ورود آب هاي سطحي و عدم انجام فيلتراسيون طبيعي در اليه هاي زير سطحي باشد.
در اين شرايط کيفيت آب احتماالً در حد کيفيت قبل از بروز بال مي باشد ،لذا در صورت اطمينان از
سالمت ميکروبي آب ،افراد جامعه مي توانند از اين آب استفاده نمايند.
نحوه اندازه گيري ميزان کدورت آب
کدورت يا تيرگي توسط ذرات کلوئيدي ايجاد مي شود .اندازه گيري کدورت ،يکي از آزمايش

ه��اي کليدي در تعيين کيفيت آب اس��ت .در ص��ورت وجود امکانات آزمايش��گاهي مي توان با
کدورت س��نج هاي قابل حمل ،ميزان کدورت را اندازه گيري کرد که بر حس��ب واحد کدورت

نفلومتري ( ) NTUگزارش مي شود .در صورت عدم دسترسي به اين امکانات ،بااستفاده از موارد
زير مي توانيد ميزان کدورت را برحسب  NTUبرآورد نمود.

ابزار:

 -يک ظرف تميز با سطح داخلي تيره رنگ با حداقل عمق 50سانتي متر

 -يک سطل
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 -يک سکه مسي يا برنجي سنگين با قطر تقريبي 2/5سانتيمتر

 -يک ميله بلند اندازه گيري يا نوار باريک فوالدي اندازه گيري

روش:

 -سکه 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 سکه مشخص است يا خير .زماني که ديگر سکه ديده نمي شود ،عمق آب را
اندازه گيري کنيد.

 اگر عمق آب کمتراز32سانتيمتر است ،کدورت احتماالً بيشتر از 20NTUاست. اگر عمق آب بين32تا 50سانتيمتر است ،کدورت احتماالً بين 10تا  20 NTUاست. -اگر عمق آب بيشتر از  50سانتيمتر است ،کدورت احتماالً کمتر از 10 NTUاست.

مرحله :3گندزدايي چاه
در ش��رايطي که افراد حادثه ديده بصورت پراکنده اس��کان داش��ته و از آب چ��اه هاي اختصاصي و
پراکن��ده در منطق��ه به عنوان منبع آب اس��تفاده مي نمايند ،م��ي توان با اس��تفاده از روش زير آب را

گندزدايي کرد.
روش اجرا:

 -براي گندزدايي آب چاه ها و مخازن کوچک ،غلظت کلر  50تا 100ميلي گرم در ليتر نياز است.

 -با استفاده از ترکيبات کلر ،محلول کلر  5تا  10درصد تهيه کنيد.

 حجم آب موجود در چاه يا مخزن را محاسبه نموده و سپس يک ليتر از محلول کلر  5تا  10درصدرا به هرمترمکعب آب چاه يا مخزن اضافه نماييد.

 -در صورتي که چاه يا مخزن آب به شبکه توزيع وصل مي باشد ،کليه شيرهاي هاي آب را باز نموده

و پمپ آب را روش��ن کنيد تا آب موجود در ش��بکه تخليه گردد و آب حاوي کلر زياد به همه نقاط
شبکه توزيع برسد .سپس پمپ را خاموش کرده ،شيرهاي آب را ببنديد و اجازه دهيد تا آب کلرزني
شده به مدت  12ساعت (يک شب) در مخزن ،چاه و يا شبکه بماند.

 روز بعد آب خروجي از شير هاي برداشت بايد داراي بوي کلر کمي باشد ،در صورتي که بوي کلراستشمام نشود ،مراحل فوق را با همان مقدار ماده گندزدايي توصيه شده ،تکرار کنيد(.)1،13

�� ﻛﻠﺮ�ﻧﻲ ﺷﺪ� ﺑﻪ ﻣﺪ�  12ﺳﺎﻋﺖ )ﻳﻚ ﺷﺐ( �� ﻣﺨﺰ�� ﭼﺎ� � ﻳﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
 ��� -ﺑﻌﺪ �� ﺧﺮ�ﺟﻲ �� ﺷﻴﺮ ﻫﺎ� ﺑﺮ��ﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ ����� ﺑﻮ� ﻛﻠﺮ ﻛﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ� �� ﺻﻮ�ﺗﻲ ﻛﻪ ﺑ�ﻮ�
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ﻛﻠﺮ �ﺳﺘﺸﻤﺎ� ﻧﺸﻮ�� ﻣﺮ�ﺣﻞ ﻓﻮ� �� ﺑﺎ ﻫﻤﺎ� ﻣﻘﺪ�� ﻣﺎ�� ﮔﻨﺪ���ﻳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪ�� ﺗﻜﺮ�� ﻛﻨﻴﺪ).(1�13

ﻧﺤﻮ� ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺑﺮ�� ﮔﻨﺪ���ﻳﻲ ﭼﺎ�

ﺑﺎ �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻓﺮﻣﻮ� ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺠﻢ �� ﭼﺎ� �� ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻴﺪ:

�� �ﻳﻦ ��ﺑﻄﻪ:
:Vﺣﺠﻢ �� ﭼﺎ� ) :D �(m3ﻗﻄﺮﭼﺎ� )�(m

 :hﻋﻤﻖ �� ﻣﻮﺟﻮ� �� ﭼﺎ� )(m

3/142 :π
ﻣﺤﻠﻮ� ﻛﻠﺮ  5ﺗﺎ �� 10ﺻﺪ ) ﺑﺎ �ﻓﺰ���  75ﺗﺎ  150ﮔﺮ� ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ �� ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ
��(
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ .ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ �� �ﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮ� ﻛﻠﺮ �� ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ �� �� ﭼﺎ� �ﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ�� .
ﺻﻮ�ﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺪ� ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮ�� �ﻳﻮ�� ﭼﺎ� �ﺳﺖ� ﻣﻴﺰ�� ﻛﻠﺮ �ﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ� ��  2ﺑﺮ�ﺑﺮ ﻛﻨﻴﺪ.

مرحله :4تخليه آب چاه :
بع��د از تماس کلر با محتويات چاه ،توس��ط پمپ يا 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 بگيريد .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 تکرار نماييد.
يادآوري :1
در زم��ان تخليه آب چاه دق��ت کنيد که آب با غلظت کلر آزاد بی��ش از  1میلی گرم در لیتر به

رودخانه يا ساير منابع آب سطحي تخليه نگردد.
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يادآوري :2
چاه هاي عميق در برابر بسياري از بالهاي طبيعي و ساخت بشر مقاوم اند .هرچند اجزاء سطحي زمين

ممکن است آسيب ببينند ،اما باريک بودن دهانه چاه غالباً مانع از ورود آلودگي به آب يا صدمه به
اجزاي پمپ در زيرزمين مي شود .با اين حال در مواردي نظير زلزله ،ساختار اليه هاي زير زمين نيز
ممکن است تخريب شود و سفره آب زيرزميني در نتيجه شکستگي اليه هاي خاک آلوده گردد.

 2-14تميزکردن و گندزدايي مخازن ذخيره آب و تانکرها
در ش��رايط اضطراري تأمين آب س��الم و کافي براي جمعيت آسيب ديده ضروري است .زيرا ممکن

اس��ت سيستم هاي طبيعي تأمين آب ،آس��يب ديده و يا تخريب شده باشند .رايج ترين راه حل فوري

بکاربردن وس��ايل و مخازني اس��ت که براي ذخيره آب يا ساير اهداف استفاده مي شدند .در هر حال،
اين مخازن بايد قبل از استفاده تميز و گندزدايي شوند .در اين حالت حجم زيادي از آب جهت تميز

کردن و گندزدايي اين مخازن مورد نياز اس��ت .شکل 13يک روش 4مرحله اي را براي تميز کردن و
گندزدايي مخازن آب و تانکرها ارائه مي دهد(.)1

ﻣﺮﺣﻠﻪ:1
ﻣﺨﺰ� ﻳﺎﺗﺎﻧﻜﺮ �� �ﻧﺘﺨﺎ� ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ:2
ﻣﺨﺰ� ﻳﺎ ﺗﺎﻧﻜﺮ �� ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ:3
ﻣﺨﺰ� � ﺗﺎﻧﻜﺮ �� ﮔﻨﺪ���ﻳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ:4
�ﻓﻊ �ﻳﻤﻦ ﻣﺎﻳﻊ ��ﺧﻞ ﻣﺨﺰ� ﻳﺎ ﺗﺎﻧﻜﺮ

شکل :13مراحل تميزکردن و گندزدايي مخازن و تانکرهاي آب
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مرحله :1انتخاب مخزن مورد نياز
انتخاب مخازن بر اساس جنس ،حجم ،کاربرد قبلي ،سهولت در تميز کردن و حفظ بهداشت و ايمني
مخزن صورت مي گيرد .عالوه بر مخازنی که قب ً
ال جهت ذخیره آب آب اس��تفاده می ش��دند ،ممکن

اس��ت مخازنی انتخاب ش��ود که قب ً
ال براي نگهداري موادغذايي مايع نظير شير،روغن هاي خوراکي،
آبميوه و موارد مشابه استفاده می شده است .مخازني که مخصوص نگهداري موادغذايي نمي باشند،
نبايد براي نگهداري آب اس��تفاده ش��وند .مخازني که قب ً
ال براي نگهداري آب بکار مي رفتند اما براي
مدتي از آنها اس��تفاده نش��ده است بايد همانگونه که در مراحل2و 3اين بخش توضيح داده شده است

تميز وگندزدايي ش��وند .تميزکردن مخازن بايد راحت باش��د .به عبارتي قسمت هاي مختلف مخازن

بايد براي تميزکردن به راحتي دردس��ترس باشند و فاقد گوش��ه هاي تيزي باشند که خاک و زائدات
را در خود نگه داش��ته و يا مانع از حذف رسوبات و یا موادغذايي مي شوند .آب تنها درصورتي تميز
باقي مي ماند که بطور ايمن ذخيره شود .بنابرين مخازن بايد مسقف بوده و يک محل ورود با سرپوش

قفل دار داشته باشند.

مرحله :2تخليه و تميزکردن مخزن
دريچه خروجي مخزن را بازکنيد و هرگونه مايع باقيمانده را تخليه کنيد .مايعات را جمع آوري کنيد
تا به نحو ايمن و بهداشتي دفع شوند .درمورد مخازن سيار ،دريچه هاي خروجي در پشت قرار گرفته

اند بنابرين اگر مخزن روي س��طح داراي شيب قرارگيرد ،کل مايع تخليه مي شود (شکل .)14مخازن
ذخيره دائمي معموالً داراي يک دريچه تخليه و زهکشي هستند که قادر به تخليه کل محتويات مخزن
است ،براي تخليه از اين دريچه استفاده نماييد.
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شکل  :14نحوه تخليه آب مخازن و تانکرها
براي شستن و تميز کردن تمامي سطوح داخلي مخزن از مخلوط آب گرم و موادشوينده استفاده کنيد.
اين شستش��و توسط برس و آب پرفشار انجام مي ش��ود .به عالوه بستن برس به يک 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 مايع قبلي چي��زي در مخزن باقي نماند .حتي مقادير

ک��م بعضي ازمايعات ميتواند طعم نامطلوبي به آب بدهد .در اين صورت مردم تمايلي به نوش��يدن آن

آب ندارند .در حين شستشو دريچه خروجي را باز بگذاريد و مايع حاصل از شستشو را به نحو مناسب
دفع کنيد.
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يادآوري :1
تميزکردن مخزن بايد در محيطي باز و به دور از خانه ها انجام ش��ود تا از مش��کالت 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 اين مخازن نيز

بايد تميز باشد .بنابراين از آب گرم و مواد شوينده براي تميز کردن اين تجهيزات استفاده نماييد.
مرحله :3گندزدايي مخزن

رايج ترين روش گندزدايي يک مخزن آب کلرزني با استفاده از هيپوکلريت کلسيم است .ميزان کلر
مورد نياز براي گندزدايي مخزن آب به حجم مخزن وابس��ته اس��ت لذا حجم مخزن بايد محاسبه شود.
در صورتی که هدف گندزدایی مخزن تانکرهای حمل آب باشد ،می توان بصورت زیر اقدام نمود:

محلول کلر 5درصد ( 75گرم هيپوکلريت کلسيم در يک ليتر آب) تهيه کنيد 25 ،درصد مخزن را از
آب تميز پر کنيد .به ازاء هرمتر مکعب حجم مخزن ،يک ليتر از محلول کلر  5درصد را درون مخزن
بريزيد .مخزن را کام ً
ال از آب تميز پر کنيد.سرپوش را ببنديد و براي  24ساعت آن را ساکن بگذاريد.

درصورتی که هدف گندزدایی س��ریع تر مخزن آب باشد ،ميزان کلر اضافه شده به مخزن را دو برابر

نماييد .اين عمل زمان گندزدايي را از 24ساعت به  8ساعت کاهش مي دهد.
کام ً
ال مخزن را تخليه کنيد و بدقت آب را دفع کنيد زيرا حاوي غلظت باالي کلر اس��ت .مخزن را از
آب آشاميدني پر کنيد،اجازه دهيد تا بمدت 30دقيقه ساکن بماند سپس مخزن را دوباره تخليه نماييد.
اکنون مخزن براي استفاده آماده است.

در صورتی که هدف گندزدایی مخازن هوایی و زمینی ذخیره آب جوامع شهری و یا روستایی باشد،
می توان بصورت زیر اقدام نمود.

مراحل اجرایی شستشوی مخازن هوایی
-1آب مخزن را کام ً
ال تخلیه کنید.

 -2محلول کلر با غلظت  200میلی گرم بر لیتر تهیه کنید (جدول  )4و با رعایت کلیه 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��ید به طوری که دیواره ،کف و س��قف مخزن آغشته به کلر شود .در
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صورتی که امکان اس��تفاده از ماشین آتش نشانی مقدور باش��د برای پاشیدن محلول کلر می توانید از

آن استفاده کنید.

جدول  :4تعیین مقدار وزن هیپوکلریت کلسیم  65درصد الزم برای تهیه
غلظت تقریبی محلول 200میلی گرم در لیتر کلر

1000
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ﺣﺠﻢ ﻇﺮ� )ﻟﻴﺘﺮ(

308

153/8

30/8

15/4

��� ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ )ﮔﺮ�(

-3دریچه ورودی مخزن را نیمه باز بگذارید و برای مدت  30دقیقه صبر کنید تا ماده گندزدا اثر کند.
-4مخزن را پر کنید و اجازه دهید آب به مدت 1تا  2ساعت در آن باقی بماند.

-5آب مخزن با غلظت باالی کلر را تخلیه کنید .در صورتی که ماشین آتش نشانی با فشار آب مناسب
مهیا باش��د ،با شس��ت و ش��وی کلر غلیظ از روی دیواره های مخزن می توان از پر کردن و تخلیه آب

مجدد مخزن جلوگیری به عمل آورد.

-6مخزن را با آب حاوی کلر در غلظت های متعارف ،پر کنید.

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

ی��ادآوری :در صورت��ی که کدورت آب کمت��ر از  5واحد  NTUو کلر باق��ی مانده آن در محدوده
0/5تا 0/8میلی گرم بر لیتر و  pHآب در حد اس��تاندارد باش��د ش��رط الزم برای اطمینان از س�لامت
میکروبی آب حاصل شده است.

مراحل اجرایی شستشوی مخازن زمینی:
-1شیرهای آب ورودی از منابع تأمین به مخزن و خروجی به شبکه توزیع را ببندید.
-2آب مخزن را کام ً
ال تخلیه کنید.

-3با اس��تفاده از فش��ار آب مناسب ( 3-5اتمسفر) ،س��قف ،دیواره ها و کف مخزن را با آب به نحوی

شستش��و دهید که تمامی رسوبات چس��بیده به دیواره ها ،در کف مخزن جمع شود .در صورتی که با
فشار آب موجود بعضی از رسوبات کنده نشد ،از وسایل در اختیار مانند برس سیمی ،کاردک و نظایر
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آن برای جدا کردن رسوبات چسبیده به دیواره استفاده کنید.

-4با اس��تفاده از بیل ،تی و سایر وسایل و به کمک نیروی انسانی که مجهز به لباس کار مناسب (لباس
ضد اس��ید ،چکمه ،دس��تکش و کاله ایمنی) اس��ت ،رسوبات جمع ش��ده در کف مخزن را با رعایت

اصول ایمنی تخلیه کنید.

-5وس��ایل به کار گرفته ش��ده در تخلیه رسوبات را از داخل مخزن خارج کنید .سپس با انجام مراحل
بعد ،مخزن را گندزدایی کنید.

-6محلول هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین) یا محلول هیپوکلریت سدیم ( آب ژاول) با غلظت  200میلی
گرم بر لیتر کلر آزاد باقی مانده را در داخل مخزن ذخیره نظیر مخزن تانکر آتش نشانی و یا مخزن واتر

جت بریزید .برای تهیه محلول  200میلی گرم بر لیتر کلر از جدول  4استفاده کنید.

-7با فشار مناسب ،ابتدا سقف ،دیواره ها و کف مخزن را با محلول کلر بشویید .در این مرحله استفاده
کارگران از ماسک و لباس مناسب و دستکش و چکمه و کپسول اکسیژن الزامی است.

-8برای تأثیر ماده گندزدا ،حداقل 30دقیقه صبر کنید.

-9با آب بدون کلر و فشار مناسب ،تمامی سطوح کلر زده شده را بشویید.

-10مواد محلول و س��ایر رس��وبات باقی مانده در مخزن را به طور کامل با آب شستش��و داده و تخلیه
کنید .به منظور خنثی س��ازی کلر باقیمانده آب قبل از تخلیه محتویات مخزن به محیط زیس��ت ،میزان
مواد شیمیایی خنثی کننده را از طریق جدول  5محاسبه نمایید.

جدول  :5مقدار مواد شیمیایی مورد نیاز برای خنثی کردن کلر باقی مانده در  100متر مکعب آب
ﻣﻘﺪ�� ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ��  100ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ �� )(kg
ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ

ﺑﻲ ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ

ﺳﺪﻳﻢ

ﺳﺪﻳﻢ

)(Na2SO3

)(NaHSO3

ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎ� ﺳﺪﻳﻢ
((Na2S2O3,5H2O

ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪ�
�� �ﻛﺴﻴﺪ ﮔﻮﮔﺮ�

mg/l

)(SO2

0/14

0/17

0/14

0/1

1

0/29

0/35

0/3

0/2

2

1/44

1/75

1/5

1

10

7/21

8/77

7/52

5

50

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

صفحه

59

-11مخ��زن را ت��ا  5درصد حجم کل آن آبگیری کرده و به اندازه حج��م کل مخزن کلر اضافه کنید
به طوری که پس از پر ش��دن مخزن غلظت کلر باقی مانده آب ،در حدود  2میلی گرم بر لیتر باش��د،
( جه��ت تعیین مقدار کلر م��ورد نیاز به این منظور از جدول  6به عن��وان رهنمود تنظیم کلر آزاد باقی
مانده استفاده نمایید).

جدول  :6تعیین مقدار وزن هیپوکلریت کلسیم  65درصد الزم برای رساندن غلظت کلر در مخازن
به مقدار  2میلی گرم بر لیتر

5000

3000

2000

1000

ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰ� ) ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(

15/4

9/24

6/16

3/08

��� ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ )ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮ�(

جه��ت تعیین میزان هیپوکلریت کلس��یم مورد نیاز ب��رای تهیه محلول کلر با غلظت مش��خص ( )Cاز
هیپوکلریت کلسیم با درجه خلوص 65درصد می توان از رابطه زیر استفاده نمود.:

 :Wوزن هیپوکلریت کلسیم مورد نیاز ( گرم)
 :Cغلظت کلر مورد نیاز (میلی گرم بر لیتر)
 :Vحجم آب (لیتر)

1
C ×V
= W
×
0.65 1000

 -12مخزن را به تدریج تا گنجایش کامل آن پر کنید و برای مدت زمان  30دقیقه صبر کنید.

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

کنید.

 -14کلیه لوازم مورد استفاده جمع آوری و ساعت شروع و خاتمه عملیات را ثبت کنید(.)14
مرحله :4دفع ايمن مايع داخل مخزن يا تانکر
هن��گام دفع مايعاتي که براي تميزکردن و گندزدايي مخازن اس��تفاده ش��ده ،مراقب باش��يد که تخليه

ناگهاني آب موجب فرس��ايش محلي يا سيالب نش��ود .فاضالب حاصل از شستشو و گندزدايي نبايد
درون رودخانه و برکه تخليه ش��وند زيرا به دليل وجود کلر زياد باعث مرگ و مير ماهي ها و گياهان

مي شوند.
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يادآوري:

وارد شدن و کار کردن درون مخزن آب مي تواند سخت و خطرناک باشد .غالباً دريچه کوچکي

براي باالرفتن و پايين آمدن از مخزن در قسمت باالي مخزن وجود دارد.تميزکنندگان بايد آگاه

باشند که بعضي از مايعات درون مخزن ،گازهاي خطرناکي توليد مي کنند که ممکن است حتي
بع��د از خروج مايع از مخزن درون مخزن بمانند .مايعات ممکن اس��ت مش��کالت فيزيکي مانند
س��طوح لغزنده ايجاد کنند .مايعات خورنده موجب سوختگي مي شوند .هميشه قبل از ورود فرد

ب��ه مخزن ،جريان هواي ت��ازه درون مخزن ايجاد کنيد .فرد بايد لباس محافظ ،دس��تکش ،کاله،

چکمه ،عينک بپوش��د .مطمئن ش��ويد که يک نفر در تمام مدت خارج از مخزن نزديک دريچه
ورودي باش��د تا درصورت ايجاد مشکل براي فرد درون مخزن بتواند به فرد کمک کند .کاربرد
ماسک هاي مناسب و کپسول اکسيژن قابل حمل مفيد است.

 3-14حمل آب سالم توسط تانکر
حم��ل آب ب��ا تانکر مي تواند به عن��وان يکي از روش ه��اي انتقال آب به مناطق نيازمند در ش��رايط
اضطراري باشد .هرچند حمل آب با تانکر ،پرهزينه و وقت گير است .با اينحال در اين بخش به نکات
مرتبط با کاربرد موثر و مفيد اين روش در تأمين آب در شرايط اضطراري اشاره شده است(.)1

درصورت امکان در شرايط اضطرار سعي کنيد از مخازني که بطور ويژه براي حمل آب طراحي شده
اند اس��تفاده کنيد.اين مخازن مطمئن تر و س��الم تر مي باش��ند .تانكرهاي حامل آب شرب بايدداراي
عالئم وبرچس��ب آب شرب باش��ند .حمل بطري هاي آب نيز ممکن است بطور موقت انجام شود ،در
اين روش ضمن باال بودن هزينه ،مشکل مواد زائد جامد حاصل از بطري هاي خالي نيز وجود دارد.

تعداد تانکر الزم براي تامين آب مورد نياز در شرايط اضطراري به عوامل متنوعي نظير حجم هر تانکر،
س��اعات کاري هر تانکر در روز ،زمان هر س��فر ،تعداد سفر در روز و زمان مورد نياز جهت تعميرات
خودرو مربوطه بستگي دارد .ساير عوامل تدارکاتي موردنظر عبارتند از:

 -سوخت :منبع دائمي سوخت براي کاميون هاي حمل آب را از ابتدا پيش بيني نماييد.

 -رانندگان :مهارت رانندگان را بررسي نموده و از رانندگان با تجربه جهت حمل آب استفاده کنيد.

 ل��وازم يدکي مورد نياز کاميون ها :همه وس��ايل نقليه به نگه��داري و تعمير نياز دارند و اين نکته درشرايط اضطراري بسيار مهم است.

 -تعميرکاران :درمناطق دوردس��ت ،ممکن اس��ت يافتن تعميرکار ماهر وس��ايل نقليه س��خت باشد و
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مجبور شويد آنها را از جايي ديگر بياوريد.

ب��ا توجه به ض��رورت تأمين آب کافي براي مناط��ق مورد نظر ،برنامه ري��زي صحيح حمل آب حائز
اهميت است .در بعضي موارد اينگونه فعاليت ها به شرکت هاي پيمانکاري محول مي گردد که در اين

صورت مسئوليت تهيه سوخت ،بيمه ،تعمير و دستمزد رانندگان بايد از ابتدا مشخص گردد.
هميش��ه مهارتهاي رانندگي رانندگان را پايش کنيد و مرتباً دفتر گزارش آنها را بررس��ي کنيد و آن را
با گزارش��ات تامين کنندگان س��وخت و دريافت سوخت مقايسه کنيد .هر تانکر بايد دفترچه اي براي

ثبت فعاليت هاي روزانه داش��ته باشد .اين دفترچه به نظارت بر برنامه هاي حمل آب با تانکر و بررسي
کارايي وسيله نقليه و رانندگان کمک مي کند(پیوست ج ،جدول .)7

مخازن آب بايد از جنس فلز ضدزنگ يا س��اير مواد مناسب براي ذخيره آب آشاميدني ساخته شوند.
مخزن بايد داراي دريچه قابل دس��ترس ترجيحاً بزرگ باشد تا فرد بتواند براي تميزکردن وارد مخزن
ش��ود .دريچه ورودي بايد مجهز به قفل بوده و از ورود گرد و غبار و حشرات و جوندگان جلوگيري

ش��ود .همچنين لوله تهويه ودريچ��ه خروجي بايد مجهز به توري براي جلوگيري از ورود حش��رات،
خاک  ،پرندگان و جوندگان به مخزن باشد .شيلنگ و اتصاالت مورد نياز براي حمل آب بايد دربرابر

آلودگي محافظت گردد .وسايل نقليه بايد داراي کيت کلرسنجي باشند و راننده بايد چگونگي استفاده
از آن را آموزش ديده باشد.

مخازن حمل آب و پمپها قبل ازاس��تفاده ،بعد از تعمير و نگه��داري (حداقل هر3ماه يکبار) بايد تميز
شوند .جزئيات روش تميز کردن و گندزدايي مخازن در بخش هاي قبل آمده است.

ب��ه منظ��ور اطمينان از س�لامت ميکروبي 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

بايد در حد  0/5ميلي گرم در ليتر باش��د .قبل از تخليه آب حمل ش��ده با تانکر ،ميزان کلر باقيمانده را

ان��دازه گيري نمايي��د ،اگر ميزان کلر آزاد باقيمانده کمتر از 0/2ميلي گرم در ليتر مي باش��د ،کلرزني

مجدد بايد انجام شود.
يادآوري:1

براس��اس استاندارد  ،1053غلظت کلر آزاد باقيمانده آب در محل آبگيري تانکرهاي سيار بايد 1
تا  2ميلي گرم در ليتر و در محل توزيع 0/5تا  1ميلي گرم در ليتر باشد(.)9
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يادآوري :2
قبل از انتقال آب از منبع به تانکر ،آگاهی از س�لامت میکروبی آب و غلظت کلر آزاد باقیمانده
ضروری است.
يادآوري :3

پس از اتمام عملیات آبگیری با تانکر ،دریچه ورود آب به تانکر باید کام ً
ال بسته و قفل گردد.

يادآوري :4
ضمن بررسي کميت و کيفيت آب مورد نياز براي جمعيت مورد نظر ،سعي کنيد از نقاط برداشت
آب نزديک تر به اجتماع استفاده نماييد.

يادآوري :5
بر روی تانکر های حمل آب آشامیدنی تابلو « آب آشامیدنی» و در صورت انتقال آب غیر قابل

شرب جهت مصارف کشاورزی و  ...با تانکر بر روی آن تابلو»غیر قابل شرب» نصب کنید.
يادآوري :6

تانکرهایی که قب ً
ال جهت حمل مواد شیمیایی و ترکیبات نفتی استفاده شده اند ،نباید جهت انتقال
آب آشامیدنی استفاده شوند.
يادآوري :7

آبگیری ،انتقال و تخلیه آب با تانکر باید تحت ش��رایط کام ً
ال بهداش��تی و کنترل آلودگی ثانویه

انجام شود.

يادآوري :8
به منظور شستشو و گندزدایی تانکر های حمل آب باید مکانی مناسب و مجهز به سیستم زهکش

و دفع پساب در نظر گرفته شود.
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يادآوري :9
تانکرهاي آب وسايل نقليه سنگيني هستند که به جاده مناسب نياز دارند لذا قبل از استفاده ،جاده
را ارزيابي و درصورت لزوم آن را تعمير کنيد.

 -15بازسازي شبکه توزيع آب در اجتماعات کوچک

آس��يبي که توس��ط بالياي طبيعي به شبکه هاي توزيع آب آش��اميدني وارد مي شود ،از نظر شدت و
گس��تردگي متفاوت است .اين آس��يب مي تواند از شکستگي هاي کوچک تا از بين رفتن بخش هاي

عمده سيس��تم توزيع آب متغير باش��د .تنها راه تش��خيص درست وسعت آس��يب ،بررسي اساسي همه
بخش هاي ش��بکه توزيع اس��ت که در ش��رايط اضطراري تقريباً غيرممکن مي باشد( .)1در اين بخش
مراحل بازسازي شبکه توزيع آب در اجتماعات کوچک ارائه شده است(شکل.)15

ﻣﺮﺣﻠﻪ��� :1ﻳﺎﺑﻲ �ﺳﻌﺖ �ﺳﻴﺐ ���� ﺷﺪ� ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ

ﻣﺮﺣﻠﻪ :2ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺼﺮ� ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� ��ﺑﺎ�� �ﺿﻌﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ

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

ﻣﺮﺣﻠﻪ :4ﺟﺪ�ﺳﺎ�� ﺑﺨﺶ ﻫﺎ� �ﺳﻴﺐ �ﻳﺪ� ﺷﺒﻜﻪ

ﻣﺮﺣﻠﻪ :5ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ� ﺷﺒﻜﻪ

ﻣﺮﺣﻠﻪ�� :6ﻣﺎﻳﺶ�ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮ�� � ﮔﻨﺪ���ﻳﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ� ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺷﺪ� ﻟﻮﻟﻪ

شکل :15مراحل بازسازي شبکه توزيع آب در اجتماعات کوچک
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مرحله :1وسعت آسيب وارد شده به شبکه را ارزيابي کنيد
از پرس��نل آگاه به سيس��تم توزيع آب اس��تفاده کنيد زيرا حضور آنها در بازس��ازي کار را راحت تر

مي سازد .نقشه شبکه توزيع که شامل اطالعات مربوط به اندازه لوله ها و محل شيرآالت مي باشد را
تهيه کنيد .در غير اينصورت از نقش��ه اي که نش��اندهنده جاده هاي اصلي و ساختمانهاي مهم مي باشد
اس��تفاده کنيد .کل ش��بکه لوله کشي را بازرسي کنيد .و محل همه آس��يب هاي عمده( ،مث ً
ال اگر شير

يا لوله اي شکس��ته باش��د يا قسمتي از لوله تخريب شده باشد) و ماهيت آنها نظير نوع لوله آسيب ديده

را روي نقش��ه مشخص کنيد .در مرحله اول به آس��يب هايي که به وضوح ديده مي شود تمرکزکنيد.
هرچند آس��يب زيرزميني نيز وجود دارد که بايد بعدا ً رس��يدگي ش��ود .موجودي انبار را از نظر وجود

مقادير کافي از لوله و متعلقات با اندازه هاي مناس��ب و مواد و ابزار الزم براي تعميرات بررسي کنيد.
در صورت نبود اين تجهيزات ،آنها را سفارش بدهيد.

مرحله :2مصرف 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��رايط اهميت دارد .اجازه دهيد آنها بدانند که کدام قسمت از شبکه آسيب ديده
اس��ت ،قصد داريد چه کاري وچه زماني انجام بدهيد ،و آنها براي حفاظت از س�لامتي و ايمني خود

بايد چه کاري انجام بدهند .مکالمه يک مس��ئوليت اس��ت و به روز رس��اني منظم اطالعات مردم بايد

انجام شود.

مرحله :3يک منبع آب جايگزين تهيه کنيد
درصورتيکه آس��يب وارد شده به ش��بکه عمده باشد و تعميرات بيش ازچند ساعت بطول مي انجامد،

بايد يک منبع آب جايگزين تهيه ش��ود.که مي تواند بصورت بطريهاي آب آش��اميدني ،مخازني که
مس��تقيماً آب را حم��ل مي کنند و يا مخازن ذخيره موقت باش��د .در اين حال��ت مي توان توصيه کرد

که از منابع محلي آب (مانند چش��مه و چاه) که امکان کاربرد آنها براي س��اير مصارف غير آشاميدني
مقدور اس��ت ،اس��تفاده گردد .اطالعاتي در زمينه روش هاي س��اده تصفيه خانگي آب و دسترسي به
مواد شيميايي براي گندزدايي منابع محلي تهيه کنيد .در همه موارد ،مصرف کنندگان آب بايد از همه
کارهايي که انجام شده و چگونگي استفاده موثر ازسيستمهاي موقت مطلع شوند.
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مرحله :4قسمت هاي آسيب ديده شبکه راجدا کنيد
منطقه يا مناطق آس��يب ديده بايد از ساير شبکه توزيع جدا شوند .اين جداسازي تلفات آب را کاهش
مي دهد و اجازه مي دهد تا آبرساني به مناطق آسيب نديده انجام شود .جداسازي معموالً از طريق بستن
تعدادي از شيرهاي کنترل انجام شده و درصورت عدم دسترسي بايد شيرهاي جديدي نصب شود.

مرحله :5تعميرشکستگي ها
از محل منبع آب به س��مت سيس��تم توزيع حرکت کنيد .خط لوله را بصورت مرحله اي تعمير کنيد.

اطراف محل شکس��تگي لوله ها را حفر کنيد تا قابل رؤيت باش��د .با تجهيزات الزم از ريزش ديواره
گودال و محل حفاري جلوگيري کنيد .معموالً اين مشکل در رابطه با لوله هاي با قطر کوچک وجود

ندارد اما اگر زمين خيلي سس��ت باش��د ،محل تعمير را ايمن سازي کنيد .از روش هاي ساده تعمير که

زمان کوتاهتري براي تعمير وس��ايل الزم دارند اس��تفاده کنيد.به عنوان مثال در صورت امکان از گيره

(بس��ت) لوله براي تعمير بخش آس��يب ديده اس��تفاده کنيد و يا شکس��تگي هاي لوله هاي فوالدي را
باجوش دادن تعميرکنيد.

درصورتيکه چندين شکس��تگي وجود دارد ممکن اس��ت تعويض آن قطعه با يک لوله جديد سريعتر
و آس��انتر از رفع چند شکس��تگي باشد .در بعضي مواقع قرار دادن موقتي يک لوله بر روي سطح زمين
براي تأمين اضطراري آب رضايت بخش است .دقت کنيد که تعميرات انجام شده در محل اتصاالت

در معرض ديد باشد تا بتوان عملکرد شبکه کنترل کرد.

مرحله :6قسمت هاي آسيب ديده لوله را آزمايش ،تميز و گندزدايي کنيد
تعدادي از ش��يرهاي آب موجود در مس��ير ش��بکه را بازکنيد تا قسمت آس��يب ديده خط لوله از آب
پرش��ود .زماني که پرش��د ،فشار درون لوله را حداقل %50افزايش دهيد .تأمين اين فشار از طريق بستن

شيرهاي آب ،اتصال پمپ آب بين مخزن آب و شير آتش نشاني صعودي و روشن کردن پمپ انجام
مي ش��ود .در اين حالت فش��ار آب را حداقل به مدت  4س��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  7مقايس��ه کنيد .اگر ميزان نشت بيش از حد مجاز باشد ،نشاندهنده وجود

نشت هاي عمده در شبکه است ،در اين حالت نياز به بررسي مجدد و تعميرات خواهد بود.
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جدول :7ميزان نشت مجاز از لوله ها
ﻣﻴﺰ�� ﻧﺸﺖ ﻣﺠﺎ� �� ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻋﺎ��

ﻣﻴﺰ�� ﻧﺸﺖ ﻣﺠﺎ� �� ﺷﺮ�ﻳﻂ

)ﻟﻴﺘﺮ �� ��� ﺑﻪ ���� 1000

�ﺿﻄﺮ��� )ﻟﻴﺘﺮ �� ��� ﺑﻪ ����

ﻣﺘﺮ ﻃﻮ� ﻟﻮﻟﻪ (

 1000ﻣﺘﺮ ﻃﻮ� ﻟﻮﻟﻪ (

50

165

330

75

250

500

100

330

660

150

500

1000

ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ )(mm

به منظور تميز کردن شبکه ،سپس مخزن آب تميز را توسط پمپ به شير آب آتش نشاني وصل کنيد

و مطمئن ش��ويد که پمپ مي تواند دبي و فشار آب الزم براي شستشو و تميزکردن لوله را تأمين کند.

جدول 6رهنمودهاي مربوط به سرعت و جريان آب مورد نياز جهت شستشوی شبکه را ارائه مي دهد.
شير آب آتش نشاني را باز و پمپ را روشن کنيد .به تدريج شير تخليه را بازکنيد تا دبي آب به ميزان
مطلوب برس��د .تا زماني که آب خروجي از ش��ير تخليه کام ً
ال تميز نش��ده ،پمپاژ آب را ادامه دهيد با

اينحال دقت کنيد که زمان پمپاژ آب در ش��بکه کمتر از زماني که در جدول  8پيش��نهاد ش��ده است،

نباشد.

جدول :8سرعت و دبي الزم براي شستشوي شبکه
ﺣﺪ�ﻗﻞ �ﻣﺎ� ﻻ�� ﺑﺮ��
ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ

ﺳﺮﻋﺖ ��

�ﺑﻲ ﻣﻮ��

)(mm

ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� )(m/s

ﻧﻴﺎ� )(l/s

50

1.3

2.7

770

75

1.6

7.2

625

100

1.8

15

555

150

2.2

41

455

ﺷﺴﺘﺸﻮ�  1000ﻣﺘﺮ ﻟﻮﻟﻪ
)�ﻗﻴﻘﻪ(

آب حاصل از شستشوي شبکه را به نحوي ايمن و دور از محل هاي اسکان و تردد تخليه کنيد .زماني
که آب خروجي از لوله تميز شد ،شير تخليه را به آرامي و قبل از خاموش کردن پمپ ببنديد.

ب��ه منظور گندزدايي س��طوح داخلي لوله ها و اتصاالت ،حجم آب الزم ب��راي پر کردن لوله ها را از
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طريق جدول 9محاس��به کنيد .مخزني با حجم برابر يا بيش��تر ازحجم محاس��به ش��ده تهيه کنيد .وقتي

ک��ه مخزن از آب تميز پر ش��د ،به ازاء هر متر مکعب آب ،يک ليتر محل��ول کلر  5درصد (  75گرم
هيپوکلريت کلس��يم در يک ليتر آب) به آب داخل مخزن اضافه کنيد .مخزن آب را به ش��یر آبی که
در باالدس��ت ش��بکه قرار دارد ،وصل کنيد .ش��يرهاي بين مخزن و لوله را بازکنيد .بتدريج شير تخليه

را بازکنيد تا آب کلرزني ش��ده جايگزين آب تميز در لوله ش��ود (ممکن 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 ببنديد تا آب کلرزني شده بمدت24ساعت در خط لوله بماند و گندزدايي به
نحو مناسب انجام شود .سپس بتدريج شير تخليه را بازکنيد و آب خروجي را از نظر بوي کلر بررسي
کنيد .پس از آن ،خط لوله مي تواند به شبکه توزيع وصل شود.

ﺣﺠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ �� ﺑﻪ
ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ )(mm
���� ﻫﺮ 1000ﻣﺘﺮ ﻟﻮﻟﻪ )ﻟﻴﺘﺮ(
50

1960

75

4420

100

7850

150

17670

جدول :9ميزان آب الزم براي پرکردن لوله هاي با قطر متفاوت
يادآوري:
مردم بايد از وضعيت بازس��ازي و اصالح شبکه آگاه باش��ند ،اين آگاهي نگراني هاي مربوط به

دسترسي آب را برطرف مي کند و به کاهش تلفات کمک مي کند ،به ويژه اگر مردم بتوانند به
تعيين نقاط نشت در سيستم توزيع کمک کنند.

 -16حفاظت کيفي و سالم سازي آب در مواجهه با
بالياي انسان ساخت

بحرانهاي انس��ان ساخت ش��امل انفجار ،آتش س��وزي ،حوادث صنعتي ،جنگ ،تصادفات جاده اي

تانکرهاي حامل مواد ش��يميايي،خرابکاري و حوادث تروريستي است .اين حوادث از لحاظ محتوي،
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ن��وع عمليات و اداره بحران تفاوتهايي را با هم دارند که در مقابله با آنها بايد مورد توجه قرار گيرد.
بطور معمول در زمان بروز بالياي انسان ساخت منابع آب در معرض آالينده هاي خطرناک شيميايي،

سموم و يا ميکروبي قرار مي گيرند.

در حال حاضر برخي از تاسيسات و سازه هاي مهم آبي نظير سدها ،مخازن و خطوط انتقال ،به آساني

در معرض ديد و دس��ترس عموم قرار دارند .بس��ياري از سدهاي بزرگ ،جاذبه گردشگري داشته و از

برخي از آنها براي قايقراني 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 جريان
دارند .در اين شرايط حمله تروريستي به سازه ها و تاسيسات آبي به دو طريق تخريب فيزيکي سازه ها

و تاسيسات و آلوده کردن آب به سموم و يا عامل هاي ميکروبي محتمل است .نتيجه چنين حمالتي،

ايجاد س��يل در اماکن واقع در پايين دس��ت س��ازه هاي تخريب ش��ده ومرگ افراد ،قطع جريان آب

متعاق��ب تخريب مخازن و خط��وط انتقال و توزيع ،عدم امکان تصفي��ه و پااليش آب در پي تخريب
تصفي��ه خانه و يا عدم امکان اس��تفاده از آب به دليل آلودگي ش��يميايي و يا ميکروبي آن مي باش��د.
اقدام ها وحمالت تروريس��تي به تاسيسات آب رساني عمدتاً بصورت رها کردن مواد شيميايي (اغلب
بصورت س��م) و يا عامل هاي بيولوژيکي در آب و يا اس��تفاده از مواد منفجره متعارف براي تخريب
خطوط انتقال ،سدها و تصفيه خانه ها است .تعداد تلفات ناشي از چنين اقدام هايي ،به موقعيت مکاني
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 بيولوژيک نمي توانند به مدت طوالني در آب زنده بمانند

و بيش��تر عامل هاي ش��يميايي تنها با حجم بس��يار زياد ،قادر به آلودگي اثر گذار هستند .عالوه بر آن

بس��ياري از عامل هاي ميکروبي و مواد ش��يميايي در فرايندهاي متعارف تصفيه آب همچون کلرزني،
فيلتراسيون و اشعه ماوراءبنفش از بين رفته و يا از آب جدا شده و غلظت آنها کاهش مي يابد .در منابع

آب س��طحي نيز نور خورشيد سبب شکسته شدن و تخريب بسياري از آالينده ها شده و همراه با ساير

فرايندهاي طبيعي ،همچون جذب در رسوبات ،هيدروليز ،ترقيق و تغييرات بيوشيميايي ،در ميان مدت
و دراز مدت ،غلظت آنها را تقليل و يا 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 بالياي انسان ساخت است .در ش��رايط عادي تشخيص آلودگي آب به
سموم و آالينده 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 باليا همه جا
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مقدور نمي باش��د ،لذا س��نجش بعضي از پارامترهاي جايگزين در کنار روش هاي اصلي مي تواند به

تشخيص آلودگي ها کمک نمايد(جدول.)10

جدول :10پارامترهاي جايگزين براي تشخيص آلودگي آب()16
�ﻟﻮ�ﮔﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

�ﻟﻮ�ﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮ�ﺑﻲ

�ﻟﻮ�ﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﻮ�

pH

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ� ﺳﻤﻴﺖ

ﻛﻞ ﻛﺮﺑﻦ �ﻟﻲ

ﻛﺪ���

ﻛﺪ���

ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮ��� �ﻧﺪ�

ﻛﻞ ﻛﺮﺑﻦ �ﻟﻲ

ﻓﺴﻔﺎ�

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ� ﺳﻤﻴﺖ

ﻛﻠﺮﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪ�

ﻛﻞ ﻛﺮﺑﻦ �ﻟﻲ

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪ�ﻳﺖ �ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﻧﻴﺘﺮ��� ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ

�ﻛﺴﻴﮋ� ﻣﺤﻠﻮ�

ﻛﻠﺮﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪ�

ﻧﻴﺘﺮ�� � ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ

ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮ��� �ﻧﺪ�

ﻓﺴﻔﺎ�
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ �ﻛﺴﻴﺪ�ﺳﻴﻮ� � �ﺣﻴﺎ�
�ﻛﺴﻴﮋ� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
�ﻛﺴﻴﮋ� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺟﺬ� UV254/280

کلرباقیمانده یکی از حساس��ترین پارامترهای ش��اخص در پایش سیستم های توزیع آب است .با توجه

ب��ه اینکه کلر با اکثر االینده های ش��یمیایی و بیولوژیکی واکنش می ده��د ،در صورت وجود عوامل
آالینده ،غلظت کلرباقیمانده به میزان قابل توجهی کاهش می یابد .بنابراین می توان از ارتباط تجربی
بین افت کلرباقیمانده و حضور آالینده های طبیعی و مصنوعی جهت تش��خیص آلودگی آب استفاده

نمود.

آالینده های مختلف نظیر میکروارگانیس��م ها و ذرات کلوییدی آل��ی و معدنی منجر به کدورت در
آب می شوند .بنابراین سنجش این پارامتر نیز یکی از روش های تشخیص سریع آلودگی آب است.

سنجش کل کربن آلی یکی از روش های اندازه گیری مواد کربنه محلول و معلق آب است .استفاده
از دس��تگاه سنجش  TOCدر مس��یر آب تصفیه شده ،می تواند جهت تشخیص سریع آلودگی آب به
مواد آلی استفاده گردد.
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 pHو هدایت الکتریکی از مهمترین پارامترهای ش��اخص تعیین کننده تغییرات قدرت و ترکیب یونی
آب می باش��ند .کاربرد توأم این  2پارامتر با س��ایر ویژگی های آب در تش��خیص آلودگی آب مفید

می باشد(.)14

اس��تفاده از موجودات زنده نظیر ماهی ها و انجام آزمون تعیین س��میت به روش زیست آزمونی یکی
دیگر از معیار های تشخیص آلودگی و حضور مواد سمی در آب می باشد.

زيست آزموني عالوه بر ارزش علمي زيادي كه دارد ،انجام آن آسان و کم هزینه بوده و نيازمند زمان،

فضا و امكانات آزمايشگاهي کمی می باشد .به همین دلیل امروزه چنين آزمايشهايي جايگاه ويژه اي
را در اقدامات كنترل آلودگي آب به خود اختصاص داده اند.

در زيس��ت آزموني ارگانيس��م هایی نظیر دافنیا ،انواع ماهی و میگو در معرض مقادیر مختلف آالینده
ق��رار گرفته و به وس��يله پايش خصوصيات و رفتارهاي بيولوژيكي اين ارگانيس��مها و مقايس��ه آنها با
ارگانيسمهايي كه هيچ گونه مواجهه با مواد آلوده كننده نداشته اند ،ارزيابي سميت انجام می گیرد.

آزمایش س��میت برای حیات آبزیان روش��ی اس��ت که از عکس العمل های موجودات آبزی ،برای
آش��کار سازی یک یا چند ماده س��می ،فاضالب یا عوامل محیطی به تنهائی یا توأم با یکدیگر ،مورد

اس��تفاده قرار می گیرد .مهمترين عوامل تأثير گذار بر انتخاب ارگانيس��م مناسب براي آزمون سميت
ش��امل حساسيت ارگانيسم انتخابي به آالینده های س��مي ،فراواني ارگانیسم در تمام طول سال ،زاد و
ولد فراوان آن ،اقتصادي بودن ،اهميت اكولوژيكي ،ارتباط با هدف مورد مطالعه و شرايط فيزيكي و

بيماريهاي آن است .با توجه به اهمیت و ویژگی کاربردی این آزمون ها مؤسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران نشریه های استاندارد شماره 8696-2 ،8696 -1و  8696-3را تدوین نموده که می توانند
برای تشخیص آلودگی آب به مواد سمی مورد استفاده قرار گیرند(.)19،18،17

 1-16آلودگي ميکروبي منابع آب
بط��ور کلي ميکروارگانيس��م هاي متع��ددي از طريق آب قاب��ل انتقال بوده که داراي منش��أ مدفوعي

مي باش��ند.هرچند تخليه فاضالب هاي تصفيه نش��ده به محيط زيس��ت ،آلودگ��ي ميکروبي منابع آب
را ب��ه همرا دارد .اما هدف اين بخش اش��اره مختصر ب��ه آلودگي ميکروبي عمدي منابع آب اس��ت.

بيوتروريس��م عبارت از اس��تفاده عمدي از عوامل عفوني و يا سموم ميكروبي بر عليه افراد يک منطقه

اس��ت .عوامل بيولوژيكي متعددي جهت استفاده در س�لاحهاي بيولوژيكي شناسايي شده که شامـل
باكتري ها ،ويروس ها ،ريكتزياها وسموم بيولوژيکي است .ارگانيسم هاي منتقله از طريق آب محتمل
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براي حمالت تروريستي شامل موارد زير است:

ـ گونه هاي سالمونال

ـ شيگال ديسانتريه

ـ اشريشياكلي O157:H7

ـ ويبريوكلرا

ـ كريپتوسپوريديوم پارويوم()20

عالوه بر ميکروارگانيس��م هاي فوق ،آلودگي عمدي آب مي تواند از طريق سموم بيولوژيکي اتفاق

بيفتد .در جدول  11فهرس��تي از س��موم بيولوژيکي ک��ه تهديدي براي آلودگي عمده آب به ش��مار
مي روند ،ارائه شده است.

جدول  :11سموم بيولوژيکي تهديد کننده سالمت آب()15
ﻧﺎ� ﺳﻢ

ﺳﻼ� ﻣﻴﻜﺮ�ﺑﻲ

ﭘﺎﻳﺪ��� �� ��

����

ﭘﺎﻳﺪ��

ﻣﻘﺎ�ﻣﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﻛﻠﺮ
ﺑﺎﻏﻠﻈﺖ  6ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ� ��

ﺳﻢ ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮ�
ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻠﺮ� �� ﻣﺪ� 20

ﺑﺘﻮﻟﻴﻨﻴﻮ� )ﺑﺘﻮﻟﻴﺴﻢ(
�ﻗﻴﻘﻪ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎ� ﻣﻴﺸﻮ�
ﺗﻲ2-ﻣﻴﻜﺮ�ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ

�ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ

ﭘﺎﻳﺪ��

ﻣﻘﺎ��

�ﻟﻔﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻦ

����

�ﺣﺘﻤﺎﻻ� ﭘﺎﻳﺪ��

ﻣﻘﺎ��

�� ﺳﻴﻦ

����

ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ

�ﺳﺘﺎ� �ﻳﻨﺘﺮ�ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ

�ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ

�ﺣﺘﻤﺎﻻ� ﭘﺎﻳﺪ��

ﻣﺎﻳﻜﺮ�ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ

�ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ

�ﺣﺘﻤﺎﻻ� ﭘﺎﻳﺪ��

�ﻧﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻦA

ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ

ﺳﺎﻛﺴﻲ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ

�ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ

ﻣﻘﺎ�� �� ﻏﻠﻈﺖ  10ﻣﻴﻠﻲ
ﮔﺮ� �� ﻟﻴﺘﺮ
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
ﺑﺴﻴﺎ� ﻣﻘﺎ�� � ﺣﺘﻲ ��
ﻏﻠﻈﺖ 100ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ� ��
ﻟﻴﺘﺮ
ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ��� ﻏﻴﺮ
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
ﻓﻌﺎ� ﻣﻲ ﺷﻮ�
ﻣﻘﺎ�� �� ﻏﻠﻈﺖ  10ﻣﻴﻠﻲ
ﭘﺎﻳﺪ��
ﮔﺮ� �� ﻟﻴﺘﺮ
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 2-16آلودگي شيميايي منابع آب
تخلي��ه ناگهاني مواد ش��يميايي با ماهيت آل��ي و معدني به آب از جمله پديده هايي اس��ت که با تغيير

ويژگي فيزيکي -ش��يميايي آب (رنگ ،بو،کدورت) ممکن است اعتراض هاي گسترده مردمي را به

دنبال داشته باشد.

نادر بودن حوادث ناش��ي از آلودگي شيميايي آب و يا تواتر به نسبت طوالني ميان دو حادثه آلودگي
آب به مواد ش��يميايي ،س��بب ميشود که چگونگي مواجهه با آن اغلب فراموش شود .در صورت بروز
آلودگي شيميايي آب صرفنظر از ماهيت آن ،انجام اقدام هاي عمومي زير توصيه مي شود:

-جم��ع آوري و تخلي��ه باقيمانده مواد ش��يميايي به منظ��ور ممانعت از راهيابي آن ب��ه منبع آب (قطع

سرچشمه آلودگي)

-تعيين ماهيت آلودگي (آلي يا معدني)

-تعيين و اعالم جوانب بهداشتي و اثرگذاري آن بر سالمت عمومي

در اين مورد توجه ش��ود که شايعه س��ازي و اغراق در بيان پيامدهاي آلودگي شيميايي از پديده هاي

رايج در اين 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 ممکن خواهد بود.

آلودگي آب به مواد نفتي

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

 -1قطع سرچش��مه آلودگي از طريق جمع آوري سريع بقاياي ماده نفتي در محل و تخليه خاک هاي
آلوده مجاور.

در مورد چشمه ها ،خاک برداري اطراف چشمه وجايگزيني آن با خاک رس توصيه مي شود .خاک

رس يک ماده جاذب است و به اساني مواد نفتي را به خود جذب ميکند .تعداد دفعات خاک برداري
و جايگزيني خاک رس با تواتر زماني مش��خص ،برحسب ش��دت و نوع آلودگي و بر اساس نظرات

کارشناسي مي تواند متفاوت باشد.

 -2تشخيص سريع نوع و غلظت آالينده هاي موجود در آب.

در ص��ورت عدم توانايي واحد آزمايش��گاهي منطقه در شناس��ايي نوع و تعيين مق��دار عامل نفتي ،از

ش��اخص هاي ديگري که بطور غير مس��تقيم نشانگر حضور ترکيبات نفتي در آب مي باشند ،مي توان
استفاده کرد .به عنوان مثال واناديوم شاخص معدني حضور ترکيبات نفتي در آب مي باشد(.)13
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 -3حذف آلودگي.

در صورتي که ماده نفتي و مش��تقات آن از نوع فرار باش��د ،موثرترين اقدام با توجه به امکانات محلي،

هوادهي اس��ت .هوادهي را مي توان با ايجاد مانع در مس��ير آب و ايجاد تالطم ،حرکت با قايق هاي
موتوري بر روي سطح آب ،افزايش سطح تماس آب با هوا و يا تزريق هوا درون آب انجام داد.

درصورتي که به رغم تمهيدهاي انديش��يده ش��ده مقادير اندکي از مش��تقات نفتي همراه آب خام به
تصفيه خانه وارد ش��ود ،الزم اس��ت پودر و يا گرانول کربن فعال به ميزان حداقل 10ميلي گرم بر ليتر
به آب اضافه ش��ود .بهترين محل تزريق پودر يا گرانول کربن فعال به آب ،نقطه اي است که بيشترين

درجه اختالط آب (حوضچه اختالط سريع) وجود دارد .کربن فعال افزوده شده به آب پس از جذب
ترکيبات ش��يميايي 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  10س��انتي متر بر سطح فيلترهاي شني ،ضمن آن که بستر جاذبي را

براي زدايش ترکيبات نفتي فراهم مي آورد ،عامل اطمينان بخشي براي کنترل ورود ترکيبات نفتي به
خطوط انتقال و شبکه توزيع خواهد بود.

 -4پايش غلظت آالينده ها.

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

آلودگي آب به سموم شيميايي

راهيابي اتفاقي يا عمدي س��موم ش��يميايي به منابع و ش��بکه توزيع 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 يا مقادي��ر قابل توجه در

کش��اورزي و بهداشت عمومي به کار مي روند ،از ديگر رخدادهايي است که مي تواند منجر به بروز

بحران شود.

در اي��ن خصوص تعيين حريم هاي حفاظتي و مراقبت هاي فيزيکي از منابع و تاسيس��ات مهم تأمين و
ذخيره آب اقدامي پيش��گيرانه محسوب مي ش��ود که رعايت آن ،بروز چنين رخدادهايي را به شدت
تقليل خواهد داد .در صورت بروز آلودگي عمدي و يا اتفاقي آب به سموم شيميايي انجام اقدام هاي

زير توصيه مي شود:

 -1بستن شيرهاي اصلي و فرعي در مبادي ورودي و خروجي به منطقه آلوده
-2تخليه شبکه و شست و شوي آن
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-3بررسي و تعيين جنبه هاي بهداشتي حادثه با توجه به غلظت سم در آب ،زمان تماس ،قابليت انحالل
سم در آب ،مايعات بدن ،سطح حساسيت و چگونگي واکنش انسان به ماده سمي.

-4حذف آلودگي :در مواردي که شدت و دوام آلودگي در آب باال مي باشد و منابع آب سالم براي
جايگزيني با آب هاي آلوده به سموم شيميايي نيز وجود ندارد ،تصفيه آب هاي آلوده ضروري خواهد

بود( .)13انجمن امور آب آمريکا ( )AWWAرهنمودهاي س��اده اي را براي زدايش سموم شيميايي

از آب مطرح نموده که در جدول  12ارائه ش��ده است .به عالوه کارآمدي فرايندهاي مختلف تصفيه
آب در حذف آالينده هاي شيميايي و ميکروبي نيز توسط اين انجمن ارائه شده که در جدول  13ارائه
شده است(.)21،12

جدول  :12رهنمودهاي هاي پيشنهادي  AWWAبراي زدايش سموم از آب
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ﻣﻮ�� ��ﺳﻨﻴﻜﻲ
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ﺷﻮ� .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ �� ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ � ﺻﺎ� ﺳﺎ�� ���� �ﺳﻮ� ﺑﺎﻳﺪ �ﻧﺠﺎ� ﺷﻮ�.
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 3-16پيشگيري از بالياي انسان ساخت
بهترين و شايد ساده ترين اقدام در حفاظت از تأسيسات آبي ،محدود ساختن و يا ممانعت از دسترسي

فيزيکي به نقاط حساس باشد .گاهي اوقات اين اقدام به سادگي بستن درب هاي ورودي به تاسيسات
و س��اختمانها و کاهش تردد و دسترس��ي عمومي به مکانهاي حساس باشد .سرپوشيده کردن بعضي از
واحدها و فرايندهاي تصفيه آب و فاضالب ،افزايش گش��ت هاي س��احلي در محل آبگيرها ،افزايش
تعداد نمونه هاي برداش��تي از آبگيرها ،مس��دود س��اختن و اعمال محدوديت در جاده هاي منتهي و يا

مجاور س��دها ،مخازن و يا ايجاد پست هاي نگهباني در مناطق بحراني و حساس از اقدام هاي فيزيکي

کنترلي تجربه ش��ده اس��ت .عالوه بر آن اقدام هاي زير براي حراس��ت فيزيکي از تاسيس��ات پيشنهاد
مي شود:

 سدها و درياچه هاي آن ،تاسيسات آبگير  ،تصفيه خانه ها ،مخازن ،ايستگاههاي پمپاژ و سامانه هايکنترل بايد شناس��ايي و فهرست ش��وند .دسترسي فيزيکي به حساس ترين و يا مستعدترين اين واحدها
براي بالياي انسان ساخت و به ويژه حمالت تروريستي بايد محدود و کنترل شود.

-در هنگام قوت يافتن مس��ايل امنيتي ،دسترس��ي به نقش��ه هاي تاسيسات و ش��بکه توزيع بايد کنترل

ومحدود شود.

 -چراغ روشنايي ،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 پايش و کنترل اطالعاتو اطمينان از عدم اتصال آنها به اينترنت ،با پيش بيني موارد امنيتي وکلمه رمزعبور بايد نصب شود.

 -مواد شيميايي که در تصفيه آب از آنها استفاده ميشود ،بايد در انبارها و سالن هاي مسقف نگهداري

شوند و مقادير وارد و خارج شده از انبار کنترل شود.

بايد در نظر داشت که کانال ها و خطوط انتقال آب و يا درياچه ها ،رودخانه ها و مخازن سدهايي که
اس��تفاده عمومي از آنها ممکن است ،به کارگيري تمامي تمهيدات برشمرده ،در عمل ناممکن است.

در نتيجه محدوديت دسترسي فيزيکي ،هرچند در پيشگيري از ايجاد انگيزه در خرابکاران موثر است،

اما به تنهايي کافي نيست(.)13

در رابطه با حوادث غيرعمدي ،نظارت صحيح بر حمل و نقل موادش��يميايي مصرفي در صنايع و حتي

تصفيه خانه هاي آب و فاضالب بايد مطابق با آيين نامه اجرايي حمل و نقل مواد خطرناک انجام شود.

رعاي��ت مفاد اي��ن آيين نامه ،کاهش تصادفات و حوادث ج��اده اي و پخش مواد خطرناک به محيط
زيس��ت و منابع آب را کاهش خواهد داد .به عالوه همکاري تنگاتنگ ادارات کل محيط زيس��ت با
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دانشگاه هاي علوم پزشکي ،در زمينه مديريت زيست محيطي آالينده هاي صنايع ،به ويژه دفع مناسب

فاضالب ها ،کاهش تخليه فلزات س��نگين و مواد آلي پيچيده به منابع آب س��طحي و زيرزميني را در
بر خواهد داش��ت .حوادث شغلي و ريخت و پاش مواد ش��يميايي در محيط هاي صنعتي نيز مي تواند

موجب ورود آالينده ها به منابع آب ش��ود ،بديهي اس��ت نظارت دقيق کارشناسان بهداشت حرفه اي
و اداره کار در رابط��ه با رعاي��ت ايمني در محيط کار ،بروز حوادث و انتش��ار آالينده ها به محيط را
کاهش خواهد داد.
يادآوري :1
ب��ه منظور افزايش قابليت تصفيه خانه هاي آب در حذف آالينده هاي آلي خطرناک ،س��موم و

فلزات س��نگين ،توصيه مي ش��ود تا تصفيه خانه هاي آب به فرايند جذب س��طحي با کربن فعال

مجهز شوند.

يادآوري :2
با توجه به شرايط منطقه حادثه ديده (اعم از شرايط آب و هوايي ،جمعيت ،فعاليت هاي صنعتي و

کشاورزي و نوع و ماهيت بال) تيم هاي قوي و آموزش ديده بايد تشکيل شده و اعضاء اين تيم ها

مسئوليت کاهش اثرات ناشي از شرايط اضطرار را به عهده داشته باشند .بديهي است در صورت

بروز آلودگي ش��يميايي ناش��ي از آالينده هاي صنعتي اعضاء تيم نسبت به شرايطي که آلودگي
ميکروبي منابع آب وجود دارد ،متفاوت خواهد بود.

يادآوري :3
در برنامه ملي پاس��خ به ش��رايط اضطرار بايد اس��تراتژي مناس��ب براي تأمين و ذخيره آب لحاظ
گردد .با توجه به امکان آس��يب ديدن تأسيس��ات تأمين و توزيع آب و يا اختالل در سيس��تم برق

رس��اني ،شبکه و منابع تأمين آب جايگزين و جانبي بايد شناسايي گردد تا درصورت بروز حادثه
در سيستم اصلي بتوان از سيستم هاي ديگر استفاده کرد.

يادآوري :4
احتمال بروز آلودگي هس��ته اي ،آلودگي هاي بيولوژيک و شيميايي بايد مورد توجه قرار گيرد

و راهکارهاي شناس��ايي و مقابله با آن شرايط بصورت اختصاصي و با توجه احتمال بروز بالياي
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انس��ان س��اخت در هر منطقه بصورت مجزا تدوين گردد .به عنوان مثال اگ��ر ضمن بروز زلزله،
تصفيه خانه آب آس��يب ببيند و مقاديري از يک ماده ش��يميايي خطرناک نيز به ش��بکه آب وارد
شود ،تيم عملياتي مقابله با بحران بايد قادر به انجام واکنش سريع و چندجانبه باشند.

يادآوري :5
دس��تورالعمل مقابله با شرايط خاص بايستي با مش��ارکت ارگان هاي ذيربط و با توجه به شرايط
خاص هر منطقه بصورت مجزا تدوين و شرح وظيفه هر واحد بطور دقيق مشخص گردد.

يادآوري :6
ارزيابي ش��دت و گستردگي آس��يب وارده به هريک از منابع آب و سيستم هاي تأمين و توزيع

آب بايد انجام شود .در اين مرحله مخاطرات بهداشتي مرتبط با آالينده هاي شيميايي و ميکروبي،
اثرات و روش هاي کاهش آسيب ها بايد مشخص گردد.

 -17دفع مدفوع و فاضالب

بدون شک دفع مدفوع ،يکي از اجزاء کليدي هر برنامه بهسازي در شرايط اضطراري است .دفع ناسالم

و غيربهداشتي مدفوع موجب آلودگي منابع آب و خاک ،رشد و تکثير مگس و پشه ،نازيبايي محيط
زيس��ت و شيوع بيماري هاي مرتبط با مدفوع مي گردد .انتقال اين بيماري ها عمدتاً بصورت مدفوعي

– دهاني و يا از طريق نفوذ از س��طح پوس��ت مي باشد .کودکان زير  5سال به علت عدم تکامل سيستم
ايمني بدنشان در برابر بيماري ها و بي اطالعي از خطرات بيماري ها ،بيشتر از ساير گروه هاي سني در

معرض خطر اين بيماري ها مي باشند(.)22

 1-17عوامل مؤثر در انتخاب روش دفع مدفوع
بطور کلي عوامل متعددي در انتخاب روش مناس��ب جهت دفع مدفوع بايد مورد توجه قرار گيرد که

عبارتند از:

 -عوامل سياسي – اجتماعي

 -عوامل فرهنگي

 -فضاي موجود

 -شرايط زمين منطقه
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 -دسترسي به آب

 -دسترسي به مواد پاک کننده

 -قاعدگي

 -سهولت استفاده به ويژه براي کودکان

 محدوديت زماني -دوره طرح

 -تعهدات سازماني

 -محدوديت مالي

 دسترسي به مصالح براي ساخت وسايل حمل و نقل -منابع انساني

 -بهره برداري و نگهداري

 2-17عناصر اصلي برنامه دفع مدفوع و فاضالب قبل از شرایط اضطرار
 1-2-17دفع مدفوع
 -1جمع آوري اطالعات اختصاصي منطقه
 -برآوردجمعيت تحت پوشش

 -توصيف اطالعات پايه مرتبط با دفع مدفوع

 -وضعيت منابع آب و سطح آب هاي زيرزميني

 -2مسئوليت ها و نقش افراد

 -سيستم فرماندهي و کنترل حادثه

 -ساختار و چارت افراد مرتبط

 -3روش ها ي برقراري ارتباط

 -تعيين نقش مدير اطالع رساني

 اطالع رساني درون سازماني -اطالع رساني برون سازماني

 -اطالع رساني عمومي
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 -4ايمني و حفاظت افراد

 -تخليه منطقه ،انتقال و اسکان مردم

* ارزيابي اوليه

* روش هاي تخليه و انتقال مردم
* روش هاي اسکان

 -اقدامات حفاظتي در خارج از منطقه

 -کمک هاي اوليه و اقدامات مرتبط با طب اورژانس

 -5شرايط دفع اضطراري مدفوع

 -6تأمين تجهيزات اضطراري و مواد شيميايي مورد نياز

 -7نمونه برداري و پايش منابع آب به منظور کنترل عوامل آالینده
 2-2-17سيستم جمع آوري و تصفيه فاضالب()23
 -1جمع آوري اطالعات اختصاصي شبکه 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 پايه مرتبط با سيستم فاضالب

 -اجزاء بحراني سيستم

 -2مسئوليت ها و نقش افراد

 -سيستم فرماندهي و کنترل حادثه

 -ساختار و چارت سيستم فاضالب در مديريت حادثه

 -3روش ها ي برقراري ارتباط

 -تعيين نقش مدير اطالع رساني

 اطالع رساني درون سازماني -اطالع رساني برون سازماني

 -اطالع رساني به مشترکين مهم

 -اطالع رساني عمومي

 -4ايمني و حفاظت افراد

صفحه

83

صفحه

84

راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا

 -تخليه منطقه ،انتقال و اسکان مردم

* ارزيابي اوليه

* روش هاي تخليه و انتقال مردم
* روش هاي اسکان

 -اقدامات حفاظتي در خارج از منطقه

 -کمک هاي اوليه و اقدامات مرتبط با طب اورژانس

 -5شرايط ذخيره و دفع اضطراري فاضالب و لجن هاي آالينده
 -6هماهنگي جهت انتقال فاضالب به سيستم هاي تصفيه ديگر
 -7تأمين تجهيزات و مواد شيميايي مورد نياز
 -ليست تجهيزات اضطراري

 -وسايل حفاظت فردي

 -تجهيزات مربوط به تلفن و ارتباط راديويي

 -8حفاظت از امکانات و تأسيسات موجود

 -9ارزيابي صالحيت سيستم در پاسخ به شرايط اضطراري

 -10نمونه برداري و پايش منابع آب به منظور کنترل عوامل آالینده
 3-17اقدامات 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 ريزي
صحيح مي ش��ود .تجربه نشان داده اس��ت که اين مس��ئله بطور معمول موجب اتالف منابع و دريافت

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 امکانات اوليه براي دفع مدفوع اس��ت .اين فعاليت ها معموالً به سرعت اجرا شده و براي استفاده
کوتاه مدت طراحي مي شوند .در اين مرحله غالباً ميزان مرگ و مير زياد است (بيش از 1مرگ در هر

 10000نفر در روز) و خطر همه گيري هاي بزرگ نيز ممکن است زياد باشد( .)24هدف اين مرحله،

به حداقل رساندن افراد در معرض خطر و کاهش ميزان انتقال بيماري هاي مدفوعي است( .)24براي

رسيدن به اين هدف ،به ارزيابي وضع موجود نياز مي باشد .بدين منظور مي توان از چک ليست ارائه

شده در پیوست ج استفاده نمود.
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يادآوري:
در شرايط اضطرار( مرحله اقدام فوري) ،حداقل به ازاء هر  50نفر بايد يک توالت وجود داشته باشد.

 پاکسازي مدفوع پراکندهدر طي مراحل ابتدايي بروز حادثه ،در صورت عدم وجود تأسيس��ات بهداش��تي و توالت مناس��ب در
منطقه ،ممکن اس��ت بخش��ي از مواد مدفوعي بصورت پراکنده در محيط پخش گردد .بنابراين اولين
اقدام در اين بخش تعيين جايگاه هاي مناس��ب براي دفع مدفوع و پاک س��ازي مواد دفعي پراکنده در

محيط اس��ت .بدين منظور کارگران بايد وسايل و لباس مناسب در اختيار داشته باشند و مواد مدفوعي
به مکاني مناسب نيز چاهک منتقل و با آهک پوشانده شود.

 توالت های پیش ساختهتوالت هاي پيش س��اخته از جمله تجهيزات بهداشتي اوليه اي هستند كه در مناطق بال ديده بخصوص

در باليايي كه سرويس هاي بهداشتي و شبكه هاي فاضالب آسيب جدي ديده اند ،مورد استفاده قرار
می گيرند .مهمترین نكات مورد توجه در تهيه س��رويس هاي بهداش��تي پیش ساخته شامل استحکام،

مقاوم��ت در براب��ر خوردگی ،س��بک و قابل حمل

بودن ،دسترس��ی به آب س��رد و گرم ،روش��ویی و
وجود تجهیزات جمع آوری فاضالب است.
توالت هاي پیش س��اخته موجود معموالً به صورت
تك چش��مه تا شش چشمه و همراه و يا بدون حمام

در دسترس مي باشند كه بسته به تجهيزات مورد نياز

نظير آبگرمكن ،دستش��ويي و تنوع در نوع دسترسي
به هر جزء در دس��ترس مي باش��ند .در ايران نيز اين

مجموع��ه كانكس هاي بهداش��تي توس��ط برخي از
ش��ركت ها توليد مي گردن��د ،تصاوير برخي از اين

سرويس هاي پيش س��اخته در ايران در ذيل آورده
شده است( شکل16و.)17

شکل  :16شمای يك توالت پيش ساخته تك سرويس
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شکل :17شمای داخلي و خارجي توالت پیش ساخته شش سرويسه
در انتخاب س��رويس هاي بهداشتي توجه به اس��تحكام و كيفيت محصوالت بسيار ضروري مي باشد.

دقت ش��ود كه استفاده از سرويس هاي بهداش��تي جهت دفع صحيح و بهداشتي فاضالب هاي انساني
مي باش��د لذا استفاده از اين س��رويس ها نبايد سبب آلودگي زيس��ت محيطي گردد .از اين رو توجه
به سيس��تم جمع آوري فاضالب و س��هولت دفع فاضالب بسيار مهم مي باش��د .جمع آوري فاضالب

توالت های پیش ساخته مي تواند در تانكرهاي الستيكي ،سپتيك تانک و یا چاهاي جذبي انجام شود.
 -محل هاي دفع مدفوع کنترل شده روباز

در مراحل ابتدايي وقوع باليا ،مناطقي که مردم مجاز به دفع مدفوع مي باش��ند ،بايد مش��خص گردد.
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اين مناطق بايد در مکاني باشد که به آلودگي منابع آب و مواد غذايي منجر نشود .در اين حالت زمين
مورد نظر با حصاري احاطه ش��ده و براي هر جنس ،جايگاه مجزايي تهيه مي شود .در اين حالت محل

دفع بايد از تأسيس��ات تصفيه و ذخيره آب حداقل  50متر فاصله داش��ته باشد .از انبارهاي مواد غذايي،
مناطق آماده سازي غذا ،جاده ها و ساختمان هاي عمومي دور باشد.
 -توالت هاي ترانشه اي کم عمق

ايجاد ترانش��ه هاي کم عمق جهت دفع مدفوع ،حالت اصالح شده دفع روباز مدفوع است .اين روش

امکان پوش��اندن مدفوع با خاک توسط اس��تفاده کنندگان را امکان پذيرساخته و به رعايت معيارهاي
بهداشتي کمک مي نمايد(.)22

 توالت هاي ترانشه اي عميقاين توالت ها اغلب در مراحل ابتدايي 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 ،گزينه معمول ساخت
توال��ت هاي ترانش��ه اي عميق مي باش��د .در اي��ن روش چندين اتاقک روي يک ترانش��ه منفرد قرار
مي گيرد .بايد مراقب بود که تعداد زيادي توالت در کنار هم قرار نگيرد.
يادآوري:
در اين روش حداکثر طول ترانش��ه 6متر و تعداد اتاقک 6عدد مي باش��د .عرض ترانش��ه بايد در

حدود  0/8متر باشد و حداقل  0/5متر فوقاني چاه بايد ديوارچيني گردد.
 -توالت هاي خانوادگي کم عمق

اين نوع توالت در ش��رايط که مردم تمايل به س��اخت توالت براي خودشان دارند و يا يا تجربه ساخت

توالت را دارند ،مناسب است .عمق چاهک در اين روش يک متر و طول و عرض آن  0/5و  0/3متر

اس��ت و براي تأمين حريم خصوصي يک اتاقک س��اده نيز براي آن ساخته ش��ود .اين روش فقط در

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

اين روش فقط در شرايطي مناسب است که ساير گزينه هاي دفع مدفوع براي شرايط اقدام فوري قابل

اس��تفاده نباشد .بدين ترتيب دفع مدفوع در سطل يا ظروف درپوش دار ديگر انجام شده و مواد دفعي
بصورت روزانه به سيستم فاضالب و يا محل دفن زباله تخليه مي گردد.
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 توالت با مخزن ذخيرهدر برخي موقعيت هاي اضطراري نظير مناطق س��يل زده و يا جاهايي که حفاري دش��وار است ،مخازن

ذخيره اي بزرگ مي توانند روي زمين بر روي س��کوهاي چوبي قرار گرفته و يمپک اتاقک ساده در
باالي آن س��اخته مي ش��ود .در اين حالت مردم براي ورود به توالت از پله ها باال رفته و مواد دفعي نيز

در مخزن ذخيره شده که بايد بطور متناوب و با رعايت معيارهاي بهداشتي تخليه گردد .اين روش نيز
فقط براي شرايط اقدام فوري و کوتاه مدت مناسب است.

 -توالت هاي پاکتي

در بعض��ي مواقع ،توالت ه��اي پاکتي يکبار مصرف از طريق مؤسس��ات امدادي تهيه مي ش��ود .اين

پاکت هاي پالس��تيکي حاوي مخلوطي از آنزيم ها بوده و مردم در آن اجابت مزاج مي کنند .در اين
روش بايد جايگاه دفع نهايي مناسبي براي اين پاکت هاي مصرف شده ،مشخص گردد.

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

 4-17اقدامات بلند مدت جهت دفع مدفوع بعد از شرايط اضطرار
در اين مرحله وضعيت تثبيت ش��ده و مداخالت بيش��تري را مي توان براي استفاده طوالني مدت اجرا
نمود .درحين اين مرحله  ،س��اختار جامعه ممکن اس��ت دوباره تشکيل گردد و ميزان مرگ و مير بايد

کاهش يابد .اما ممکن اس��ت خطر همه گيري هنوز هم باال باش��د .اين مرحله به طور معمول چند ماه
طول مي کشد ،هر چند درشرايط اضطرار پيچيده ممکن است چندين سال طول کشد(.)24
يادآوري:
در مرحله بعد از بال ( مرحله تثبيت) حداقل يک توالت به ازاء هر  20نفر بايد وجود داشته باشد.
 توالت هاي چاهک دار سادهاين روش قديمي ترين انتخاب فن آوري موافق با حالت هاي بحراني است .عمق چاه بايد 2متر و يا بيشتر

بوده که با يک سنگ توالت پوشانده مي شود .تمام کناره هاي اين سنگ بايد بطورکامل محکم شده
و باالتر از سطح زمين اطراف قرار گيرد تا از ورود آب هاي سطحي به داخل چاهک جلوگيري شود.
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يادآوري :1
در شرايطي که سطح آب هاي زيرزميني باالاست ،کاربرد اين روش مناسب نيست.
يادآوري :2
ب��ا قرار دادن يک پوش��ش متحرک روي س��نگ توالت مي توان از انتش��ار ب��و و ازدياد مگس
جلوگيري کرد.

 توالت هاي ترانشه اي عميقاين نوع از توالت ها براي ش��رايط اقدام فوري نيز کاربرد داش��ته و توضيحات آن در بخش قبل ارائه

شده است.

 توالت هاي ساده تهويه داراين توالت ها ش��کل اصالح ش��ده اي از توالت هاي چاهک دار بوده که به منظور به حداقل رس��اندن

مش��کل بو و مگس طراحي ش��ده اند .در اين روش چاهک مجهز به يک لوله تهويه بوده که معموالً

در قس��مت بيرون��ي اتاقک توالت ق��رار گرفته و ارتف��اع آن حداقل  0/5متر باالتر از اتاقک اس��ت.
براي جلوگيري از ورود حش��رات به چاه ،انتهاي باز لوله تهويه بايد با توري مناس��ب پوشانده شود .به
عالوه براي س��هولت در تهويه ،هيچ گونه پوشش��ي نبايد بر روي سوراخ سنگ توالت قرار داده شود.
براي جلوگيري از تجمع مگس در بخش داخلي اتاقک ،اين قس��مت بايد به نحو مناس��ب تاريک نگه

داشته شود.

 -توالت هاي تميز شونده با آب

در اين توالت ها براي حفظ بهداشت و دفع مناسب تر مدفوع ،از آب استفاده مي شود .در ساده ترين

حالت ،اين توالت ها شامل يک کاسه توالت بوده که به يک زانويي  Uشکل کم عمق براي نکهداري
آب متصل اس��ت .بنابراين پس از دفع مدفوع چند ليت��ر آب بايد به محفظه توالت تخليه گردد تا مواد
مدفعي به چاه يا مخزن زير توالت منتقل شود.

 -توالت هاي افراشته

اين حالت شامل يک اتاقک است که روي آب ساخته مي شود .سوراخ موجود در کف اتاقک امکان
دفع مدفوع به داخل آب را فراهم مي س��ازد .در شرايطي که کاربرد ساير روش ها مقدور نيست ،بايد

از اين روش استفاده گردد.
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يادآوري:
کاربرد اين روش ممکن است تنها گزينه مناسب در مناطق سيل زده باشد.
 توالت هاي با چاهک کم قطردر اين روش به وس��يله ماش��ين يا مته دستي يک حفره عميق حفر مي گردد .قطر چاه بطور معمول 40
سانتي متر و عمق آن  4تا  8متر بوده که حداقل  0/5متر فوقاني آن بايد ديوارچيني شود.
يادآوري:
کارب��رد اي��ن روش براي مناطقي با س��طح آب زيرزمين��ي پايين و زمين مناس��ب براي حفاري

ارحجيت دارد.

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

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

 5-17راهکارهاي دفع مدفوع در شرايط سخت
در بعضي مواقع نظير موارد زير کاربرد روش هاي معمول غير ممکن نبوده و بايد از روش هاي خاصي

استفاده نمود:

● مناطقي که سطح آب زيرزميني باال بوده و امکان حفاري محدود است.
● در شرايطي که احتمال آلودگي آب هاي زيرزميني زياد است.

● در مناطقي که به علت سنگي بودن سطح زمين ،حفاري بسيار دشوار است.

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

● در مناطق سيل زده

 -توالت هاي چاهک دار مرتفع

در مناطقي که سطح آب هاي زيرزميني باال است و يا حفاري زمين بسيار دشوار مي باشد ،مي توان از
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اين روش استفاده نمود .اين توالت شبيه توالت چاهک دار ساده و يا تهويه دار بوده که در آن چاهک

بر روي زمين ساخته مي شود.

 توالت هاي ساده دوچاهکيدر شرايطي که حفر يک چاه عميق ممکن نيست ،مي توان از اين روش استفاده کرد که در آن اتاقک
باالي هر دو چاهک س��اخته ش��ده و هر يک از چاهک ها داراي سنگ توالت مجزا براي دفع مدفوع
مي باشند .در اين روش يک 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 زيرزميني ب��اال بوده و حفاظت کيفي اين آب ها حائز اهميت

باش��د ،ب��راي کاهش آلودگي م��ي توان يک غالف ش��ني را در اطراف چاهک توال��ت ايجاد کرد.

ضخامت اين غالف حدود  0/5متر بوده و نقش فيلتر در کنترل انتقال عوامل ميکروبي را به عهده دارد.
يادآوري:
غالف ش��ني در اين توالت ها قادر به کنترل کامل انتش��ار آلودگي نيست بنابراين در شرايطي که
امکان آلودگي آب هاي زيرزميني بس��يار زياد اس��ت ،ساخت توالت چاهک دار مرتفع با غالف

شني توصيه مي شود(.)22

 چاهک يا مخازن آب بنددر اين روش چاهک يا مخزن ديوارچيني و آب بند شده و امکان نشت و آلودگي آب زيرزميني وجود
ندارد .با اينحال نياز به تخليه مداوم و نظارت بر نحوه انتقال و دفع محتواي اين 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 اين مخازن  1تا  3روز بوده و فاضالب خروجي
بطور معمول از طريق لوله هاي مشبک زيرسطحي دفع مي گردد.

 -توالت هاي آبي

اين حالت شامل يک توالت ساده بوده که بر روي يک سپتيک تانک ساخته مي شود.کاربرد توالت هاي
آبي در مناطقي مناسب است که توالت هاي چاهک دار از نظر اجتماعي و فني قابل پذيرش نيست.
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انتخاب محل توالت ها
ب��ا توجه به نقش توالت ها در انتش��ار عوامل بيماريزا ،رعاي��ت معيارهاي زير در انتخاب محل احداث
توالت ها ضروري است(:)22

● بيش از  50متر از منازل مسکوني و محل هاي اسکان فاصله نداشته باشد.
●حداقل  30متر از مخازن ذخيره و تصفيه آب دور باشد.
●حداقل 30متر از منابع آب سطحي فاصله داشته باشد.

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

●حتي االمکان توالت ها در پايين دست مخازن و منابع آب احداث گردد.

●حداقل  50متر از انبارها و مراکز آماده سازي مواد غذايي فاصله داشته باشند.
●به تسهيالت شستشوي دست نزديک باشد.

●به راحتي براي تمام گروه هاي سني قابل دسترسي باشد.
● توالت هاي زنانه ومردانه بايد جداگانه باشند.

● فاصله بين مستراح زنانه و مردانه بايد رعايت 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 زهکش��ي
حفر نماييد.

●مستراح بايد در محلي که مسير سيالب نيست يا مکانهاي مرتفع ساخته شود.

● درصورت امکان سطح اطراف مستراح را باسنگ وماسه بپوشانيد تا خشک و تميز باشد.

●در صورت امکان ،به ازاي هرخانواده يايک گروه  ،مس��تراحي باشد تا مسئوليت نگهداري و نظافت
آن برعهده افراد باشد(.)24
يادآوري:1
به ازاي هر 100نفر حداقل يک حوضچه شستشوي و همچنين رختشويخانه شخصي و حمام براي

زنان الزم است.
يادآوري:2

درصورت عدم وجود صابون مي توان از مواد جايگزين نظير خاکستر يا خاک تميز استفاده کرد.
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يادآوري:3
همه توالت هاي گودالي و چاهک دار نفوذپذير بايد حداقل 30متر از هر گونه منبع آب زير زميني

فاصله داشته باشند .کف چاه فاضالب بايد حداقل  1/5متر باالتر از سطح آب زيرزميني باشد .اين

فواصل براي صخره هاي شکافدار و سنگ آهک افزايش و براي خاک هاي ريز کاهش مي يابد.

يادآوري:4

توج��ه خاصي به دفع مدفوع کودکان داش��ته باش��يد زيرا معموالً مدفوع ک��ودکان خطرناکتر از
مدفوع بزرگس��االن اس��ت (عفونت هاي مدفوعي در بين کودکان غالباً بيشتر است و امکان دارد

بدن کودکان فاقد آنتي بادي الزم باشد).
يادآوري:5

در حادثه اي که توالتها آب بندي ش��ده باشند يا براي طوالني مدت استفاده شوند و نياز به تخليه
داشته باشند ،داراي تجهيزاتي براي تخليه لجن ،حمل و دفع مدفوع هستند.

يادآوري:6
در ش��رايطي که س��طح آب باال باش��د يا س��يالب رخ دهد ،چاهک يا ظروف دفع مدفوع براي

کاهش آلودگي آب زير زميني و محيط زيست بايد آب بند شده باشند.
يادآوري:7

در حي��ن بال ،حداکثز تعداد افراد اس��تفاده کننده از يک توالت بايد 50نفر باش��د و هرچه زودتر

تعداد بايد به  20نفر کاهش يابد.
يادآوري:8

در شرايط اضطراري ،حداقل فاصله توالت ها از اماکن مسکوني بايد  6متر باشد.
يادآوري:9
نسبت تعداد توالت هاي زنانه به مردانه بايد  3به  1باشد(.)24
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 6-17مديريت فاضالب
در اي��ن بخش منظور از فاضالب ،جريان س��يال حاصل از مصرف آب در مناطق مربوط به ش��يرهاي
برداشت آب ،آشپزخانه ها و مراکز توزيع و مصرف غذا ،رختشويخانه ها ،حمام و مراکز درماني بوده

و فاض�لاب حاص��ل از توالت ها مربوط به بحث دفع مدفوع بوده و با جري��ان هاي فوق نبايد مخلوط

گردد .بطورکلي عوامل متعددي نظير خصوصيات خاک منطقه ،س��طح آب هاي زيرزميني ،پس��تي و

بلندي زمين ،موقعيت و نوع منابع آب موجود ،کميت و کيفيت فاضالب توليدي ،شرايط آب و هوايي
و مالحظات فرهنگي و اجتماعي بر انتخاب روش مناسب جهت دفع اين گونه فاضالب ها مؤثر است.

روش هاي دفع فاضالب
 چاه هاي جاذباين روش ش��امل چاه و يا کانال هايي اس��ت که نفوذ فاضالب به خاک را تسهيل مي کند و براي دفع
فاضالب هاي فوق الذکر ،پس��اب خروجي از س��پتيک تانک ها و جريان خروجي از توالت هاي آبي

کاربرد دارد .قابليت چاه هاي جاذب در نفوذ فاضالب به قابليت نفوذ خاک وابسته است .بطورمعمول

چ��اه ه��اي جاذب داراي  2تا 5متر عمق و  1تا  2/5متر قطر مي باش��ند .اين روش در مناطق مس��طح با
زمين هاي نفوذپذير و براي حجم فاضالب کم مناسب مي باشد.

 -ترانشه نشت

در اين روش کانال در اليه هاي سطحي خاک با نفوذپذيري زياد اجرا شده و سطح تماس بيشتري را

در مقايس��ه با چاه جاذب براي نفوذ فاضالب فراهم مي کند .فاضالب به لوله هاي افقي با قطر متداول

 10سانتي متر منتقل شده ،به تدريج در حين عبور از لوله نشت کرده و از طريق سنگريزه هاي اطراف

لوله به زمين نفوذ مي کند .ترانش��ه هاي نش��ت داراي عرض  30تا  60سانتي متر بوده و عمق ترانشه در
زير لوله پخش کننده فاضالب حدود يک متر است.
 -زهکشي طبيعي

در ش��رايطي که زهکش��ي طبيعي فاضالب ها دفع آن به رودخانه ها مقدور مي باشد ،مي توان از اين

روش جهت دفع فاضالب ها استفاده نمود .بايد دقت گردد که زهکشي در پايين دست منابع آب انجام

شود .به عالوه حداقل شيب در کانال هاي زهکشي خاکي بايد  1 :200باشد.
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يادآوري:
فاضالب هاي ح��اوي مقادير زياد مواد آلي نظير فاضالب رختش��ويخانه ها به دليل امکان ايجاد

شرايط بيهوازي و مناظر ناخوشايند نبايد به برکه ها و ساير توده هاي آب راکد تخليه شود.
 -زهکشي مصنوعي

در مناطق با ش��يب کم و نفوذناپذير ،به دليل عدم امکان زهکش��ي طبيعي ممکن اس��ت تنها با احداث
کانال هاي زهکشي مصنوعي بتوان فاضالب ها را دفع نمود.

 -برکه تبخير

در اين روش ،فاضالب ها در استخرهاي کم عمق نگهداشته شده تا آب بخار شود .اين روش مي تواند
در ش��رايطي 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.

 آبياريدر اين روش حجم زيادي از فاضالب جهت آبياري محصوالت کش��اورزي به ويژه درختان اس��تفاده

مي گردد .با توجه به اهميت کنترل مخاطرات بهداش��تي استفاده از فاضالب در کشاورزي ،اين روش

فقط در مقياس کوچک کاربرد دارد.
يادآوري:1

چ��اه هاي جذبي و کانال هاي تراوش فاضالب بايد حداق��ل  30متر از کليه منابع آب زيرزميني

فاصله افقي داشته باشند.
يادآوري:2

حتي االمکان جايگاه هاي دفع فاضالب بايد در پايين دست منابع آب قرار داشته باشند.
يادآوري:3
کف چاه هاي جذبي بايد حداقل  1/5متر باالتر از سطح آب هاي زيرزميني باشد.
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يادآوري:4
ميزان سرانه فاضالب توليدي به ازاء هر نفر در روز در بيمارستان هاي صحرايي  55ليتر است.
يادآوري:5
در ش��رايط آب و هوايي خيلي سرد ،احتمال يخ زدگي فاضالب در لوله هاي انتقال ،ترانشه هاي
نشت و سيستم تصفيه بايد مورد توجه باشد(.)22

پيوست الف :قوانين و مقررات مرتبط با حفاظت کيفي آب و دفع
بهداشتي فاضالب
ت بالياي طبيعي (مصوب )1370/5/29
ن تشكيل كميت ه كاهش اثرا 
قانو 
ش اثرات بالياي طبيعي» به منظور مبادله اطالعات،
ي كاه 
ن قانون «كميته مل 
ب اي 
ماد ه واحدهـ به موج 

مطالع��ه ،تحقيقات علمي و پيدا ك��ردن راهكارهاي منطقي جهت پيش��گيري و كاهش اثرات بالياي

ي از طوفان ،س��يل ،خشكسالي ،سرمازدگي ،آفات گياهي ،آلودگي هوا ،زلزله و لغزشهاي
طبيعي ناش 
الي ه زمين ،نوسانات آب درياها و درياچهها و رودخانهها و امثال آن ،به رياست وزير كشور و عضويت

ب وزرا ،معاونين ذيربط ش��ركت مينمايند) و عضويت س��ازمان
وزرا و مس��ئولين س��ازمانها (در غيا 

ت كش��اورزي ،وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي،
ي كشور ،وزارت نيرو ،وزار 
هواشناس�� 

ت جهاد سازندگي ،وزارت راه و ترابري ،سازمان برنامه و بودجه ،سازمان حفاظت محيط زيست،
وزار 
وزارت مسكن و شهرسازي ،مؤسسه ژئوفيزيك ،جمعيت هالل احمر ،سازمان جنگلها و مراتع ،وزارت
بازرگاني و هر وزارتخانه ،مؤسس��ه ،نهاد و نيروهاي انتظامي و يا نظامي كه رياس��ت اين كميته حسب

ضرورت ،مصلحت بداند ،تشكيل ميگردد.

ي كاهش اث�رات بالي�اي طبیعی (مصوب
ل كميت�ه مل 
ي قانون تش�كي 
آييننام� ه اجراي� 
)1372/2/12
ش اثرات ناش��ي از بالي��اي طبيعي ،مبادله اطالع��ات ،مطالعه و
م��اده 1ـ به منظور پيش��گيري و كاه 
ت بالياي طبيعي متشكل از يك كميته هماهنگي و كميتههاي
تحقيقات علمي ،كميت ه ملي كاهش اثرا 

ي تخصصي نه گانه به شرح زير تشكيل ميشود:
فرعي تحقيقات 
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ت ناش�ي از زلزله و لغزش اليههاي زمين به مس��ئوليت
ي مقابله با خطرا 
الفـ كميت ه فرع 
ن و شهرسازي
وزارت مسك 

ع آفات و امراض نباتي و سرمازدگي به مسئوليت وزارت كشاورزي
ي دف 
بـ كميته فرع 

جـ كميته فرعي احياي مراتع و مقابل ه با خشكسالي به مسئوليت وزارت جهاد سازندگي

ب دريا و طغيان رودخانه به مس��ئوليت
تآ 
دـ كميته فرعي پيش�گيري از س�يل و نوس�انا 

وزارت نيرو

هـ كميته فرعي رفع آلودگي هوا به مسئوليت سازما ن حفاظت

ت ناشي از طوفان به مسئوليت سازمان هواشناسي
ي مقابله با خطرا 
وـ كميته فرع 
زـ كميت ه فرعي امداد و نجات به مسئوليت جمعيت هالل احمر

حـ كميته فرعي جبران خسارت به مسئوليت سازمان برنامه و بودجه

طـ كميته فرعي بهداشت و درمان به مسئوليت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
آيين نامه بهداشت محيط :مصوب1371/4/24
ماده  3ـ آلوده كردن 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

كيفيت آب آش��اميدني عمومي از نقطه آبگيري تا مصرف را از نظر بهداش��تي تحت نظارت مس��تمر
قرار دهد.

تبصره1ـ وظايف و اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست در پيشگيري و جلوگيري از آلودگي منابع
آب ،موضوع ماده ( )46قانون توزيع عادالنه آب و آئين نامه هاي اجرايي آن همچنان قابل اجراست.

ماده  4ـ به منظور جلوگيري از روند رو به رشد آلودگي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني اعم از چاهها،
رودخانه ها ،قناتها ،چش��مه ها ،آب مصرفي شهر و روستا ،كميته اي با نام كميته حفاظت از منابع آب

آش��اميدني زير نظر استاندار با عضويت مديران و رؤساي ادارات كل 1 :ـ بهداشت ،درمان و آموزش
پزش��كي 2ـ سازمان حفاظت محيط زيست 3ـ س��ازمان آب منطقه اي استان 4ـ جهاد سازندگي استان

 5ـ برنامه و بودجه اس��تان 6ـ ش��ركت آب و فاضالب استان ،تشكيل مي شود تا موارد زير را بررسي و
اقدام نمايد.

 اتخاذ تصميم راجع به خارج نمودن بعضي از منابع تامين آب آش��اميدني از س��رويس كه بر اس��اسگزارش اداره كل 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��تورهايي كه توسطدستگاههاي ذيربط پيشنهاد مي شود و به تصويب كميته مي رسد.

 -اتخ��اذ تدابي��ر الزم به منظور حف��ظ حريم مناطقي كه در آين��ده براي تامين آب ش��هرها از طريق

دستگاههاي ذيربط پيشنهاد مي شود.

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

م�اده  688قان�ون مجازات اسلامي -تعزيرات :هر اقدامي كه تهديد عليه بهداش��ت عمومي

ش��ناخت ه ش��ود از قبيل آلود ه كردن آب آشاميدني يا توزيعآب آش��اميدني آلوده ،دفع غير بهداشتي

فضوالت انس��اني و دامي و مواد زايد  ،ريختن مواد مس��مومكننده در رودخانه ها و زباله در خيابانها،
كشتار غير مجاز دام ،استفاده غير مجاز فاضالب خام يا پساب تصفيه خانه هاي فاضالب براي مصارف
ن چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به
ي ممنوع مي باشد و مرتكبي 
كشاورز 

حبس تا يك سا ل محكوم خواهند شد.

آيين نامه اجرايي حمل و نقل جاده اي مواد خطرناك (مصوب )1380/2/22
به اس��تناد اين آيين نامه مواد خطرناك موادي هس��تند که نسبت به بهداشت يا سالمتي انسان ،حيوان و
محيط زيست ذاتاً خطرزا بوده و مشمول يكي از طبقه بندي هاي نه گانه زير مي باشند:

 -1طبقه يك  :اين طبقه به سه دسته تقسيم بندي مي شود:

 -1-1مواد و محصوالت منفجره

 -2-1محصوالت و كاالهايي كه با مواد منفجره انباشته گرديده اند

 -3-1محصوالت و كاالهايي كه ايجاد آتش سوزي و احتراق مي نمايند

 -2طبقه دو  :اين طبقه مشتمل است بر گازهاي تحت فشار مايع نشده و گازهاي نامحلول تحت فشار
 -3طبقه سه  :اين طبقه مشتمل است بر مايعات قبل اشتعال

 -4طبقه چهار  :اين طبقه به سه دسته تقسيم بندي مي شود:

 -4-1جامدات قابل اشتعال

 -4-2موادي كه داراي قابليت آتش سوزي و آتش افروزي خود به خود مي باشند

 -4-3موادي كه بر اثر تماس با آب يا مجاور با رطوبت ،گازهاي قابل اشتعال توليد مي كنند.
 -5طبقه پنج  :اين طبقه به دو دسته تقسيم بندي مي شود:
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 -5-1موادي كه باعث ايجاد زنگ زدگي مي شوند
 -5-2پراكسيدهاي آلي
 -6طبقه شش :

 -6-1محصوالت سمي

 -6-2مواد و محصوالت متعفن كه باعث ايجاد و نشر بيماريهاي عفوني مي گردند.
-7طبقه هفت  :مواد راديواكتيو

-8طبقه هشت  :مواد خورنده و اسيدها

-9طبقه نهم  :مواد و محصوالت خطرناك متفرقه

ماده  -2انجام هرگونه عمليات حمل و نقل جاده اي مواد خطرناك از نقطه اي به نقطه ديگر در داخل
كشور مستلزم رعايت مقررات و ضوابط مندرج در اين آيين نامه مي باشد.

ماده  -3راننده وسيله نقليه حامل مواد خطرناك بايد همواره حين عمليات حمل و نقل كاالي خطرناك
اسناد مربوط به خصوصيات و نحوه حمل اين گونه كاالها را در اختيار داشته باشد تا هنگام درخواست
مقامات ذيصالح ارايه نمايد.

ماده  -4وسايل حمل و نقل حامل مواد و محصوالت خطرناك بايد در حين عمليات حمل و نقل كليه
نشانه ها و عاليم مندرج در ضميمه الف اين آيين نامه را دارا باشند.

ماده  -5فرس��تنده كاال و محصول خطرناك مكلف است پيش از تنظيم قرارداد حمل و نقل كاال طي
اظهارنامه اي مطابق فرم پيوس��ت ش��ماره يك از ضميمه ب متصدي حمل و نقل را از خطرناك بودن
محموله و همچنين نوع خطر و اقدامات احتياطي كه بايد در حين حمل و نقل كاالي موصوف به عمل

آيد مطلع نمايد.

ماده  -8وس��يله نقلي��ه حامل مواد خطرناك صرف نظر از وزن و حجم محموله فقط در س��اعات روز
مجاز به تردد در جاده هاي كشور خواهد بود و بايد قبل از پايان روز در پاركينگ مناسب توقف و تا
آغاز روز بعد از حركت خودداري كند.

ماده  -9پارك و توقف وس��ايل نقليه حامل مواد و محصوالت خطرناك در طول جاده ها فقط تحت
شرايط زير امكانپذير است:

ال��ف  -نصب گوه ب��ه تعداد حداقل  2عدد و متناس��ب با تعداد چرخهاي وس��ايل نقليه حامل مواد و

محصوالت خطرناك در حين توقف الزامي است .

ب -موتور وسيله حامل مواد و محصوالت خطرناك بايد در حين توقف خاموش باشد.
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ج -وسايل نقليه حامل مواد و محصوالت خطرناك نبايد به هيچ عنوان نشت يا سرريز داشته باشند.

چ-وس��ايل نقليه حامل مواد و محصوالت خطرناك بايد در نقاط با شيب كم توقف كنند و از پارك
و توقف وس��يله نقليه در سربااليي يا سرازيري هايي كه توسط وزارت راه و ترابري با عاليم مشخص
شده اند خودداري نمايد.

ح-در مواقعي كه راننده وس��يله نقليه حامل مواد خطرناك اضطرارا ً مجبور به توقف ش��ود بايد 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 نمايد.

خ-در توقف هاي بين راه و توقف هاي اضطراري بايد راننده يا كمك راننده در وسيله نقيه يا اطراف

آن باقي مانده و از آن مراقبت نمايد .عالوه بر اين در مواضع  10متري ابتدا و انتهاي وسيله نقليه متوقف
شده چراغهاي  24ولتي زردرنگ الكتريكي نصب شود.

قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي
مصوب1354/11/4
ي و درياي س��رزميني ايران به نفت ياهر نوع
ي مرزي و آبهاي داخل 
م��اده 2ـ آلود ه ك��رد ن رودخانهها 
ط كشتيها و خواه توسط سكوهاي حفاري يا جزاير مصنوعي (اعم ازثابت و
مخلوط نفتي خوا ه توس�� 
شناور) و خواه توسط لولهها و تأسيسات و مخازن نفتي واقع در خشكي يا دريا ممنوع است و مرتكب

به حبس جنحهاي از شش��ماه تا دو س��ال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال يا به
هر دو مجازات محكوم ميگردد ،در صورتيك ه آلودگي بواس��طه بيمباالتي يا بياحتياطي واقع ش��ود

ي نقدي مذكور است .نيروي دريائي يا ژاندارمري كشور برحسب مورد،
مجازات مرتكب حداقل جزا 

ي مرتكب و تنظيم صورت مجلس تش��خيص ميزان آلودگي در صورتي كه
بمنظور جلب و دس��تگير 

ف و در مورد ساير منابعآلودهكننده از ادامه عمليات آنها
وس��يل ه آلودهكننده نفتكش باشد آن را متوق 
جلوگيري بعمل خواهد آورد.

ي ميتواند اقدامات الزم را جهت پيش��گيري و جلوگيري از سرايت
ماده 8ـ س��ازمان بنادر و كش��تيران 
آلودگي در موارد سوانح و اتفاقاتي ك ه موجب آلودگي دريا بشود يا به نحوي خطر وقوع آلودگي را

م آورد ك ه سالمت آبهاي مقرر در ماده دو اين قانون را مورد تهديد قرار دهد بعمل آورد .سازمان
فراه 
مزبور ميتواند در بنادر و اس��كلههائي ك ه مقتضي بداند تسهيالت الزم را به منظور تخليه آب توازن و

فضوالت نفتي ازكشتيها ايجاد و اداره نمايد.
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قانون توزيع عادالنه آب (مصوب 1361/12/16و اصالحيه )1364/8/14
ماده  6ـ صاحبان و اس��تفادهكنندگان از چاه يا قنات مس��ئول جلوگيري از آلودگي آب آنها هستند و

ل كنند .چنانچه جلوگي��ري از آلودگي آب خارج از قدرت آنان
موظفند طبق مقررات بهداش��تي عم 

باشد مكلفند مراتب را به سازما ن حفاظت محيطزيست يا وزارت بهداري اطالع دهند.

ماده 46ـ آلود ه ساختن آب ممنو ع است ،مسئوليت پيشگيري و ممانعت و جلوگيري از آلودگي منابع

آب به سازما ن حفاظت محيطزيست محول ميشود.

آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب ( مصوب)1371/2/18
ماده 2ـ اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي آب را فراهم نمايد ،ممنوع است.

ي نيرو ،كش��اورزي ،جهادس��ازندگي ،بهداش��ت ،درمان و
ماده 3ـ س��ازمان با همكاري وزارتخانهها 

آموزش پزش��كي و س��اير وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط حسب مورد نس��بت به بررسي و شناسايي
كيفيت آبهاي ايران از لحاظ آلودگي اقدام خواهد نمود.

تبصره 1ـ وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��كي در مورد آبهاي مشروب از مرحله آبگير طبق

قوانين و مقررات خود عمل مينمايد.

ت نسبت به شناسايي منابع مختلف مولد آلودگي آب به طريق مقتضي اقدام
ماده 4ـ سازما ن موظف اس 

ت و مدارك مورد نياز را در صورت درخواس��ت در اختيار س��ازمان
نمايد .مس��ئولين موظفند اطالعا 
قرار دهند.

م و مواد شيميايي (مصوب)1378/6/14
ل و نظارت بهداشتي بر سمو 
ي كنتر 
آييننامه اجراي 
ماده 2ـ به منظور اعما ل هماهنگي در امور مربوط به كنترل بهداشتي و نظارت بر سموم و مواد شيميايي

ت بر سموم و مواد شيميايي كه از اين پس به اختصار ((كميته)) ناميده
كميت ه هماهنگي ،كنترل و نظار 

ي وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي با تركيب زير
ل معاونت امور بهداشت 
ميش��ود ،در مح 
ل ميشود:
تشكي 

الفـ رئيس سازمان دامپزشكي يا نمايند ه تاماالختيار وي.

ت يا نمايند ه تاماالختيار وي .
ظ نباتا 
بـ رئيس سازمان حف 

ت يا نماينده تاماالختيار وي .
پـ معاو ن ذي ربط سازمان حفظ محيط زيس 
ت صنايع يا نمايند ه تاماالختيار وي.
تـ معاون ذيربط وزار 
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س كميته.
ش پزشكي به عنوان رئي 
ثـ معاون ذي ربط وزارت بهداشت ،درمان و آموز 
ي ربط سازمان برنام ه و بودج ه يا نماينده تا م االختيار وي.
جـ معاون ذ 

ماده  3ـ عرضه ،فروش ،توزيع ،بستهبندي و نگهداري هر نوع سم در مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي

ممنوع اس��ت و در مورد س��موم و حشرهكش��هاي خانگي در بس��ته بنديهاي كوچك و آماده ،مطابق
ي عمل خواهد شد.
ي ذي ربط قانون 
ضوابط ارگانها 

تبصرهـ كلي ه فروش��ندگان و توزيع كنندگا ن سموم و مواد ش��يميايي بايد دورههاي آموزشي بهداشت

ي مربوط
ف وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��كي اعالم ميشود طي نمايند و گواه 
كه از طر 
را دريافت كنند.

ي و سمو م اعالم شده توسط كميته ،بر اساس شرايطي خواهد بود كه
ماده 4ـ حمل و نقل مواد ش��يمياي 
ب ه تصويب كميته مزبور خواهد رسيد .

ماده  5ـ س��ازندگان و فرمول ه كنندگان و فروش��ندگان و مصرف كنندگان مواد ش��يميايي و سموم و

ت نباتي ،دامي و خانگي ،فوميگاس��يون و ضد عفوني مكلفند به منظور
ش��ركتهاي خدماتي دفع آفا 
ت انس��ان و محيط زيست ،كليه دستورالعملها ،اس��تانداردها و موازين بهداشتي و
حفظ و تامين س�لام 
زيست محيطي موجود در كشور را رعايت نمايند.

ماده  6ـ ش��ركتهاي دولتي و خصوصي س��ازنده ،فروش��نده ،فرمولهكننده مواد شيميايي و سموم و نيز

ي خدماتي دفع آفات نباتي ،دامي ،فوميگاس��يون و ضدعفوني موظفند يك نفر مسئول فني
ش��ركتها 
ي براي اخذ پروانه صالحيت فني معرفي نمايند و رونوشت
ي ذي ربط قانون 
ط را بهسازمانها 
واجد شراي 
ت صادر شده بايد براي كميته ارسال گردد.
پروانههاي صالحي 

ي خدماتي مبارزه با حش��رات و جانوران موذي اماكن عموم��ي و خانگي بايد از
تبص��ره 2ـ ش��ركتها 
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مجوز دريافت نمايند.

ماده 7ـ متقاضيان ثبت ،واردات ،صادرات ،س��اخت ،بس��تهبندي و فرموالسيون مواد شيميايي وسموم
ط را جهت بررس��ي و انجام آزمايش��هاي الزم به مراجع
ك و نمونههاي مرب��و 
موظفن��د كلي��ه م��دار 

ذيصالح قانوني ارايه نمايند .صدور مجوز بايد توس��ط مراجع مذكور براس��اس آييننامهها و ضوابط
بهداشتي صادر شده از سوي وزارت بهداشت ،درما ن و آموزش پزشكي انجا م پذيرد.

ماده  8ـ كلي ه مراكز تهيه ،توليد ،نگهداري ،فروش ،بستهبندي و فرموالسيون مواد شيميايي و سموم بايد

مجهز به سيستمهاي پيشگيري و مقابله با حوادث شيميايي باشند.

م��اده 9ـ كلي ه كارخانج��ات ،كارگاهها و مراكز درماني و صنفي و كليه اش��خاصي كه به امر خريد يا
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ي اشتغال دارند ،موظفند ظروف خالي شده آنها را به نحو مناسب و با
اس��تفاده از سموم و مواد شيمياي 

رعايت ضوابط زيست محيطي منهدم يا دفع نمايند.

تبصره 1ـ توليد كنندگان س��مو م ومواد شيميايي موظفند هشدارهاي الزم را در مورد خطرات استفاده
مجدد از ظروف و مواد شيميايي بر روي بر چسب آنها قيد نمايند.

تبصره 2ـ كلي ه فروش��ندگان و عرض ه كنندگان س��موم و مواد ش��يميايي مكلفند از فروش آن دسته از
سموم و مواد شيميايي كه فاقد هشداريهاي الزم بر روي برچسب آنها باشند خودداري نمايند .مراجع

ن تبصره ميباشند.
ذي ربط موظف به نظارت بر اجراي اي 

ماده 10ـ س��ازندگان ،فرمول ه كنندگان ،بستهبندي كنندگان و حمل كنندگان سموم و مواد شيميايي و
ي و خانگي مكلفند كارگاه ،انبار و كارگران خود را از هر حيث به وسايل و
ت نبات 
ي دفع آفا 
شركتها 

ي و حفاظتي مطابق با دستورالعملهاي مراجع ذيصالح مجهز كنند.
تجهيزات بهداشت 
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پيوس�ت ب :عناوين و مش�خصات نش�ريات معاونت نظارت راهبردي رياس�ت
جمهوري و وزارت نيرو مرتبط با بهداشت آب و فاضالب قبل ،حين و بعد از بال
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�ﺑﻬﺎ� ﺳﻄﺤﻲ )ﺟﺎ��(
ﺗﻌﻴ���ﻴﻦ �ﺿ���ﻌﻴﺖ ﺷ���ﺎﺧﺺ �ﻟ���ﻮ�ﮔﻲ ﻣﻨﺒ���ﻊ�� ﺳﻄﺤﻲ
��ﻣﺎﻳﺸ����ﺎ� ﻛﻨﺘ����ﺮ� ﻛﻴﻔﻴ�� �ﺖ �� ﺧ����ﺎ������ ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ �� ﺳﻄﺤﻲ
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��ﻫﻬﺎ� ﻛﻨﺘﺮ� ﻛﻴﻔﻴﺖ ��

��-ﻣﺎﻳﺸ��ﺎ� ﻣﻮ��ﻧﻴ �ﺎ� ﺑ��ﺮ�� ﻃﺮ�ﺣ �ﻲ � ﺑﻬ��ﺮ�

ﻣﺮ�ﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻔﻴﻪ ��

ﺑ���ﺮ���� ��ﺗﺼ���ﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧ���ﻪ ﻫ���ﺎ� �� ﻫ���ﺎ�

�ﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ

�ﻳﺮ�ﻣﻴﻨﻲ
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��ﻫﻨﻤ��ﺎ� ﺑﻬ��ﺮ� ﺑ��ﺮ���� �� ﺗﺼ��ﻔﻴﻪ � ﺳ��ﺎﻟﻢﺳﺎ�� ��
ﻣﻼﺣﻈﺎ� ﻛﻠﻲ ﻃﺮ�ﺣﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪﻣﺮ�ﺣ��ﻞ ﻣﺨﺘﻠ��ﻒ ﺗﺼ��ﻔﻴﻪ )�ﺻ��ﻮ� ﻃﺮ�ﺣ �ﻲ �ﺿﻮ�ﺑﻂ ﻓﻨﻲ ﺑﺮ�ﺳﻲ � ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻋﻤﻠﻜﺮ�(
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1371

ﻃﺮ� ﻫﺎ� ﺗﺼﻔﻴﻪ �� ﺷﻬﺮ�
ﻛﺎ�ﺑﺮ� ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ�ﻳﻤﻨﻲ � ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺸﺖ ﮔﺎ�ﻣﻼﺣﻈ�ﺎ� ﻣ��ﺮﺗﺒﻂ ﺑ��ﺎ �ﻧﺘﺨ��ﺎ� ﻣﺤ��ﻞ ﺗﺼ��ﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ
 ﻣﻼﺣﻈ���ﺎ� ﻣ���ﺮﺗﺒﻂ ﺑ���ﺎ �ﻧﺘﺨ���ﺎ� ﻧ���ﻮ� �ﺿﻮ�ﺑﻂ ﻓﻨﻲ ﺑﺮ�ﺳﻲ � ﺗﺼﻮﻳﺐ
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-ﻛﻨﺘﺮ� �ﺛ�ﺮ ﺗﺨﻠﻴ�ﻪ ﻓﺎﺿ�ﻼ� ﺗﺼ�ﻔﻴﻪ ﺷ�ﺪ� ﺑ�ﺮ

ﺷﻬﺮ�
�� ﻫﺎ� ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ�
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ﺗﻌﻤﻴﺮ��
�ﺻﻮ� �ﻧﻴﺎ� ﻧﮕﻬﺪ��� � ﺗﻌﻤﻴﺮ����ﻫﻨﻤﺎ� ﻧﮕﻬﺪ��� � ﺗﻌﻤﻴﺮ��
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-ﺑﺮﻧﺎﻣ��ﻪ ﻛ��ﺎ� ﻧﮕﻬ��ﺪ��� � ﺗﻌﻤﻴ��ﺮ�� ﺗﺼ��ﻔﻴﻪ

ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ� �� � ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎﻧﻪ
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پيوست ج :چک لیست های بازرسی و پایش وضعیت آب و فاضالب
جدول  :1چک لیست ارزیابی سریع وضعیت جامعه بال دیده
ردﻳﻒ

ﻋﻨﻮان

1

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ �� � ﻣﺮ�

2

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ

3

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

ﭘﺎﺳﺦ
 ........ﻣﺮ� ��.........

ﺗﻌﺪ�� ﻣﺮ� ﺑﻪ ���� ﻫﺮ  1000ﻧﻔﺮ �� ��� ﭼﻘﺪ�
4
�ﺳﺖ�
ﺑﻴﻤﺎ�� ﻋﻔﻮﻧﻲ )ﻧﻮ� ﺑﻴﻤﺎ�� �ﻛﺮ
ﺷﻮ�(
5

�ﻻﻳﻞ �ﺻﻠﻲ ﻣﺮ� � ﻣﻴﺮ ﭼﻴﺴﺖ�

6

ﺗﻌﺪ�� ﺗﻮ�ﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮ� �� ﻣﻨﻄﻘﻪ�

ﺑﻴﻤﺎ�� ﻏﻴﺮ ﻋﻔﻮﻧﻲ )ﻧﻮ� ﺑﻴﻤﺎ��
�ﻛﺮ ﺷﻮ�(
ﺣﻮ��� )ﻧﻮ� ﺣﺎ�ﺛﻪ �ﻛﺮ ﺷﻮ�(

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

ﺑﻠﻲ

ﺷﺪ� �ﺳﺖ�

ﺧﻴﺮ

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

ﺑﻠﻲ

�ﺳﺖ�)ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ(

ﺧﻴﺮ

7

8
9

ﺗﻌﺪ�� ﺣﻤﺎ� �� ﻣﻨﻄﻘﻪ�
ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺣﻤﺎ� ﺑﺮ�� ﻣﺮ��� � �ﻧﺎ� ﭼﮕﻮﻧﻪ

ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺠﺰ�

10
�ﺳﺖ�

ﺷﻴﻔﺘﻲ

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

ﺑﻠﻲ

�ﺳﺖ�

ﺧﻴﺮ

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

ﺑﻠﻲ

ﺑﻬﺴﺎ�� ﺣﻤﺎ� � ﺗﻮ�ﻟﺖ ﻫﺎ �ﺟﻮ� �����

ﺧﻴﺮ

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

ﺑﻠﻲ

11

12

13

ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮ�ﺗﺐ ��ﺟﺎ� ﺟﻬﺖ ﺑﺮ�ﺳﻲ� ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ � �ﻓﻊ
ﺧﻴﺮ
ﻧﻘﺺ ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ � ﺑﻬﺴﺎ�� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ ���� ﻓﺎﺿﻼ� � ﭘﺴﺎ�� ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ

ﺑﻠﻲ

10
�ﺳﺖ�
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�ﻳﺎ ﺷﺮ�ﻳﻂ ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ � ﺑﻬﺴﺎ�� ﺣﻤﺎ� ﻫﺎ �ﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪ�

ﺑﻠﻲ

�ﺳﺖ�

ﺧﻴﺮ

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

ﺑﻠﻲ

ﺑﻬﺴﺎ�� ﺣﻤﺎ� � ﺗﻮ�ﻟﺖ ﻫﺎ �ﺟﻮ� �����

ﺧﻴﺮ

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

ﺑﻠﻲ
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12

13

ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮ�ﺗﺐ ��ﺟﺎ� ﺟﻬﺖ ﺑﺮ�ﺳﻲ� ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ � �ﻓﻊ
ﺧﻴﺮ
ﻧﻘﺺ ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ � ﺑﻬﺴﺎ�� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ ���� ﻓﺎﺿﻼ� � ﭘﺴﺎ�� ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ

ﺑﻠﻲ

14
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�

ﺧﻴﺮ )�ﻛﺮ �ﻟﻴﻞ(
ﺧﻮ�

ﺳﻄﺢ �ﮔﺎﻫﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ �� �� ﺧﺼﻮ� ��� ﻣﺴﺎﺋﻞ
15

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ � ﺑﻬﺴﺎ�� ﭼﮕﻮﻧﻪ ���ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ
ﺿﻌﻴﻒ
�ﻳﺎ �ﻓﺮ�� ﺑﻮﻣﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎ�ﻛﺖ �� �ﻣﻮ� ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ �

ﺑﻠﻲ )ﭼﮕﻮﻧﻪ(

16
ﺑﻬﺴﺎ�� ﻫﺴﺘﻨﺪ�
�ﻳﺎ ��ﮔﺎ� ��ﻟﺘﻲ � ﻏﻴﺮ ��ﻟﺘﻲ �� ﻣﺤﻞ ﺟﻬﺖ �ﻣﺪ��

ﺧﻴﺮ
ﺑﻠﻲ )ﻧﺎ� ﺑﺒﺮﻳﺪ(

17
�ﺳﺎﻧﻲ ﺣﻀﻮ� �����

ﺧﻴﺮ

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

ﺑﻠﻲ

�����

ﺧﻴﺮ

18
�ﻟﮕﻮ� ﺗﻮﭘﻮﮔﺮ�ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ �ﺳﺖ� )ﺑﺎ �ﻛﺮ
19

ﺣﺪ�ﻗﻞ � ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ��ﺗﻔﺎ� ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ��ﻳﺎ �
ﺟﻬﺖ ﺷﻴﺐ(
�ﺑﻬﺎ� ﺳﻄﺤﻲ
�ﺑﻬﺎ� �ﻳﺮ �ﻣﻴﻨﻲ

20

ﻧﻮ� ﺗﺎﻣﻴﻦ �� �ﺟﺘﻤﺎ��

21

�ﻳﺎ �� ﻣﺤﻞ �� ﺳﻄﺤﻲ �ﺟﻮ� �����

�ﺑﻬﺎ� ﺑﻄﺮ� ﺷﺪ�
�� ﺗﺎﻧﻜﺮ )ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ� ﺳﻄﺤﻲ /
�ﻳﺮ�ﻣﻴﻨﻲ �ﻛﺮ ﺷﻮ�(
ﺑﻠﻲ
ﺧﻴﺮ

�� ﺻﻮ�� �ﺟﻮ� �ﺑﻬﺎ� ﺳﻄﺤﻲ �ﻳﺎ �� �� ﺑﺮ�� �ﻣﺮ

ﺑﻠﻲ )ﻧﺎ� ﺑﺒﺮﻳﺪ(

22
ﺧﺎﺻﻲ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ ﺷﻮ��

ﺧﻴﺮ

ﺳﻄﺢ �� �ﻳﺮ �ﻣﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ �ﻣﻴﻦ ����� ﭼﻪ
23
ﻋﻤﻘﻲ �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ�
24

ﻧﻮ� ﻧﻔﻮ�ﭘﺬﻳﺮ� ﺧﺎ� ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ �ﺳﺖ�

ﻣﺘﻮﺳﻂ

�ﻳﺮ�ﻣﻴﻨﻲ �ﻛﺮ ﺷﻮ�(
ﺑﻠﻲ
�����
رهنمودهای �ﺟﻮ�
ﻣﺤﻞو�� ﺳﻄﺤﻲ
الزامات� ،ﻳﺎ ��
21
مرکز سالمت محیط و کار
تخصصی
دستورالعمل

ﺧﻴﺮ

�� ﺻﻮ�� �ﺟﻮ� �ﺑﻬﺎ� ﺳﻄﺤﻲ �ﻳﺎ �� �� ﺑﺮ�� �ﻣﺮ

ﺑﻠﻲ )ﻧﺎ� ﺑﺒﺮﻳﺪ(
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22
ﺧﺎﺻﻲ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ ﺷﻮ��

ﺧﻴﺮ

ﺳﻄﺢ �� �ﻳﺮ �ﻣﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ �ﻣﻴﻦ ����� ﭼﻪ
23
ﻋﻤﻘﻲ �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ�
24

ﻧﻮ� ﻧﻔﻮ�ﭘﺬﻳﺮ� ﺧﺎ� ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ �ﺳﺖ�

25

�ﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎ�� ﻫﺎ� ﻓﺼﻠﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ �ﺳﺖ�

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻛﻢ
�ﻳﺎ�
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻛﻢ

�ﻳﺎ �ﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﺮ�� ﻧﻴﺎ�ﻫﺎ� ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ ﺧﺎ� � ﺿﺮ���

ﺑﻠﻲ )ﻧﺤﻮ� �ﺳﺘﺮﺳﻲ �ﻛﺮ ﺷﻮ�(

26
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺎ�ﻫﺎ� �ﻧﺎ� �ﺟﻮ� �����

ﺧﻴﺮ

�ﻇﻴﻔﻪ ﺳﺎﺧﺖ �ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ� ﻧﮕﻬﺪ��� � ﺗﻤﻴﺰﻛﺮ��
27

ﺗﻮ�ﻟﺖ ﻫﺎ � ﺣﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺮﻋﻬﺪ� ﭼﻪ ��ﮔﺎ� ﻳﺎ ��ﺣﺪﻫﺎﻳﻲ
�ﺳﺖ�

28

ﻧﺎ� � ﻧﺎ� ﺧﺎﻧﻮ��ﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ� ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ

29

ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺗﻜﻤﻴﻞ � �ﻣﻀﺎ�:

جدول :2چك ليست تامين آب سالم در شرايط اضطرار
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪ�� ��
.1ﮔﺮ� � ﺧﺸﻚ
 � ��.1ﻫﻮ�� ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ �ﺳﺖ�

.2ﻣﻌﺘﺪ�
.3ﺳﺮ�
.1ﺳﻴﻞ
�.2ﻟﺰﻟﻪ

.2ﻧﻮ� ﺑﻼ ﭼﻴﺴﺖ�
.3ﻃﻮﻓﺎ�
.4ﺳﺎﻳﺮ )�ﻛﺮ ﺷﻮ�(
 .3ﺗﻌﺪ�� �ﻓﺮ�� ﺑﻼ�ﻳﺪ� ﺑﻪ ﻧﻔﺮ:

..............................................

 .4ﺗﻌﺪ�� ﺧﺎﻧﻮ��� ﺑﻼ �ﻳﺪ�:

..............................................

 .4ﻣﻘﺪ�� �� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺑﻪ ���� ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ��
..............................................
��� )ﻟﻴﺘﺮ( :

 � ��.1ﻫﻮ�� ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ �ﺳﺖ�

.2ﻣﻌﺘﺪ�
.3ﺳﺮ�
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.1ﺳﻴﻞ

�.2ﻟﺰﻟﻪ
.2ﻧﻮ� ﺑﻼ ﭼﻴﺴﺖ�
.3ﻃﻮﻓﺎ�
.4ﺳﺎﻳﺮ )�ﻛﺮ ﺷﻮ�(
 .3ﺗﻌﺪ�� �ﻓﺮ�� ﺑﻼ�ﻳﺪ� ﺑﻪ ﻧﻔﺮ:

..............................................

 .4ﺗﻌﺪ�� ﺧﺎﻧﻮ��� ﺑﻼ �ﻳﺪ�:

..............................................

 .4ﻣﻘﺪ�� �� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺑﻪ ���� ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ��
..............................................
��� )ﻟﻴﺘﺮ( :
 .5ﻣﻘﺪ�� ﻛﻠﺮ ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎ��
..............................................
��
 .6ﺗﻌﺪ�� ﻇﺮ� �ﺧﻴﺮ� ��  20ﻟﻴﺘﺮ� ﻣﻮ��
..............................................
ﻧﻴﺎ� ﺑﺮ�� ﺧﺎﻧﻮ��� ﻫﺎ
 .7ﺗﻌﺪ�� ﻣﻮ��� ﻛﻠﺮﺳﻨﺠﻲ ����ﻧﻪ

..............................................

 .8ﺗﻌﺪ�� ﻣﻮ��� �ﻧﺠﺎ� ��ﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ�
..............................................
ﻣﻴﻜﺮ�ﺑﻲ
 .9ﺗﻌﺪ�� ﻣﻮ��� �ﻧﺠﺎ� ��ﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

..............................................

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ��
.5ﻧﻮ� ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻗﺒﻞ �� ﺑﻼ ﭼﻪ ﺑﻮ��

� ��.1ﻳﺮ�ﻣﻴﻨﻲ:

�ﺳﺖ� ﺑﺎ �ﻛﺮ ﻧﺎ� ﻣﻨﺒﻊ

 ��.2ﺳﻄﺤﻲ:

�.6ﻳﺎ ﻣﻨﺒﻊ �� �� ﺣﺎ� ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎﺑﻞ �ﺳﺘﻔﺎ��

.1ﺑﻠﻲ

�ﺳﺖ�

.2ﺧﻴﺮ

�.7ﻳﺎ ﻣﻨﺒﻊ �ﻳﮕﺮ� �� �ﺳﺘﺮ� �ﺳﺖ� )�ﮔﺮ

.1ﺑﻠﻲ

ﺑﻠﻲ ﻧﻮ� ﻣﻨﺒﻊ �ﻛﺮ ﺷﻮ�(

.2ﺧﻴﺮ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ��� ﺗﻮ�ﻳﻊ
.1ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪ� �ﺳﺖ

�.8ﺿﻌﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ �ﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ �ﺳﺖ�

 .2ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ � ﺑﺮﺧﻲ ﻗﺎﺑﻞ �ﺳﺘﻔﺎ�� �ﺳﺖ
.3ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺎﻟﻢ �ﺳﺖ
.1ﺑﻴﻤﺎ�� ﻫﺎ� ���� �� �� ﺗﻤﺎ� ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ�� ﻛﺮ��
�ﺳﺖ

�.9ﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎ�� ﻫﺎ� ���� �� �� ﻣﻨﻄﻘﻪ
 .2ﺑﻴﻤﺎ�� ﻫﺎ� ���� �� �� ﻗﺴﻤﺘﻲ �� ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻳﻊ
ﭼﮕﻮﻧﻪ �ﺳﺖ�
ﺷﺪ� �ﺳﺖ
.3ﺑﻴﻤﺎ�� ���� �� �� ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪ� ﻧﺸﺪ
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 .2ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ � ﺑﺮﺧﻲ ﻗﺎﺑﻞ �ﺳﺘﻔﺎ�� �ﺳﺖ
.3ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺎﻟﻢ �ﺳﺖ
.1ﺑﻴﻤﺎ�� ﻫﺎ� ���� �� �� ﺗﻤﺎ� ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ�� ﻛﺮ��
�ﺳﺖ

�.9ﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎ�� ﻫﺎ� ���� �� �� ﻣﻨﻄﻘﻪ
 .2ﺑﻴﻤﺎ�� ﻫﺎ� ���� �� �� ﻗﺴﻤﺘﻲ �� ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻳﻊ
ﭼﮕﻮﻧﻪ �ﺳﺖ�
ﺷﺪ� �ﺳﺖ
.3ﺑﻴﻤﺎ�� ���� �� �� ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪ� ﻧﺸﺪ
.10ﻧﻮ� ﺗﺠﻬﻴﺰ�� �� �ﺳﺘﺮ� ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ

.1ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎ� ﻣﺘﺤﺮ� � ﺛﺎﺑﺖ

��:

 �� .2ﺑﻄﺮ� ﺷﺪ�
ﺗﻌﻴﻴﻦ ��� ﺗﺼﻔﻴﻪ
.1ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺘﺪ���

 ��� .11ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻗﺒﻞ �� ﺑﻼ ﭼﻪ ﺑﻮ�� �ﺳﺖ�
 .2ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺪ���ﻳﻲ
�.12ﻳﺎ �� �� �ﻟﻮ�ﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮ�ﺑﻲ �ﺟﻮ�

.1ﺑﻠﻲ )ﻧﻮ� � ﻣﻴﺰ�� �ﻟﻮ�ﮔﻲ �ﻛﺮ ﺷﻮ�(

�����

.2ﺧﻴﺮ

�.13ﻳﺎ �� �� �ﻟﻮ�ﮔﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ �ﺟﻮ�

.1ﺑﻠﻲ)ﻧﻮ� � ﻣﻴﺰ�� �ﻟﻮ�ﮔﻲ �ﻛﺮ ﺷﻮ�(

�����

.2ﺧﻴﺮ

�.14ﻳﺎ �ﺣﺘﻤﺎ� ﺣﻀﻮ� ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ� ﺟﺎﻧﺒﻲ

.1ﺑﻠﻲ )ﻧﻮ� ﺗﺮﻛﻴﺐ � ﻋﻮ�ﻣﻞ ﺳﺎ�ﻧﺪ� �ﻛﺮ ﺷﻮ�(

ﮔﻨﺪ���ﻳﻲ �� �� �ﺟﻮ� �����

.2ﺧﻴﺮ
.1ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ� ﻛﻠﺮ )ﻧﻮ� � ��ﺻﺪ ﺧﻠﻮ� �ﻛﺮ ﺷﻮ�(
�.2ﻳﮕﺮ ﻫﺎﻟﻮ�ﻧﻬﺎ

.15ﮔﻨﺪ���� �� �ﺳﺘﺮ� ﭼﻴﺴﺖ�
�.3ﻳﮕﺮ ��� ﻫﺎ� ﮔﻨﺪ���ﻳﻲ )ﻧﻮ� ��� �ﻛﺮ
ﺷﻮ�(
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎ� ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺷﺒﻜﻪ�
�.16ﻳﺎ ﻧﻘﺎ� ﭘﺮﺧﻄﺮ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻋﻤﺮ

.1ﺑﻠﻲ

ﺷﺒﻜﻪ � ﺗﺮ�ﻛﻢ �ﻓﺮ�� ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ( ﺗﻌﻴﻴﻦ
.2ﺧﻴﺮ
ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
�.17ﻳﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﺒﻜﻪ �ﺑﺮﺳﺎﻧﻲ�ﺗﺠﻬﻴﺰ�� �

.1ﺑﻠﻲ

صفحه

راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا

114

ﺗﺎﺳﻴﺴﺎ� �� �ﺳﺘﺮ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�

.2ﺧﻴﺮ

�.18ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎ�� �ﻃﻼﻋﺎ� �� ﻧﻈﺮ �ﺿﻊ

.1ﺑﻠﻲ

ﺷﺒﻜﻪ �ﻧﺠﺎ� ﻣﻲ ﺷﻮ��

.2ﺧﻴﺮ

�.19ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ���� ﻣﻴﻜﺮ�ﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﻮ�

.1ﺑﻠﻲ

ﻣﺪ��� �ﻧﺠﺎ� ﻣﻲ ﺷﻮ��

.2ﺧﻴﺮ

�.20ﻳﺎ ﻛﻠﺮﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻣﺪ��� �ﻧﺠﺎ� ﻣﻲ

.1ﺑﻠﻲ

ﺷﻮ��

.2ﺧﻴﺮ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ� �� ﻟﻴﺘﺮ…………

 .21ﻣﻴﺰ�� ﻛﻠﺮ ���� ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪ�

ﻧﻴﺎ�ﻫﺎ� ﻓﻨﻲ � ﺑﻬﺮ� ﺑﺮ���� � ﻧﮕﻬﺪ���:
� .21ﻳﺎ �ﺻﻮ� ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ �� ﻣﻨﺒﻊ ��

.1ﺑﻠﻲ

)ﺑﺮ�ﺳﺎ� �ﺳﺘﻮ��ﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ� ��ﻳﺞ �����
.2ﺧﻴﺮ
ﻧﻴﺮ�( �ﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
�.22ﻳﺎ �ﻣﻜﺎ� �ﺧﻴﺮ� ﺳﺎ�� ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ ��

.1ﺑﻠﻲ

�ﺟﻮ� �����

.2ﺧﻴﺮ

�.23ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎ�

.1ﺑﻠﻲ

�ﺟﻮ� �����

.2ﺧﻴﺮ

�.24ﻳﺎ ��� ﺗﻮ�ﻳﻊ �� ﻣﻨﺎﺳﺐ � ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ

.1ﺑﻠﻲ

ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�

.2ﺧﻴﺮ
ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻓﺮ� ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ�

.30ﻧﺎ� � ﻧﺎ� ﺧﺎﻧﻮ��ﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ� ﭼﻚ
ﻟﻴﺴﺖ
.31ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺗﻜﻤﻴﻞ � �ﻣﻀﺎ�
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جدول :3چك ليست بازرسي دفع بهداشتي مدفوع
 .1ﻣﻮﺳﺴﻪ  /ﻣﺴﻜﻦ:

 .2ﻣﻜﺎ� :���� /
 .3ﻧﺎ� ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪ�:
ﺗﻮ�ﻟﺖ

)

(

�ﺳﺘﺸﻮﻳﻲ

)

(

ﻣﺮ��ﻧﻪ

)

(

�ﻧﺎﻧﻪ

)

(

ﻣﺨﺘﻠﻂ

)

(

 .4ﺗﻌﺪ�� ﺗﻮ�ﻟﺖ � �ﺳﺘﺸﻮﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮ�

 .5ﺗﻌﺪ�� ﺗﻮ�ﻟﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ �� �ﻧﻬﺎ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ ﺷﻮ�� )ﺑﺮ
�ﺳﺎ� ﻣﺸﺎﻫﺪ��(
ﻣﺸﺎﻫﺪ��
ﺑﻠﻪ
� .6ﻳﺎ ﺗﻮ�ﻟﺖ ����� ��� ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺖ�
ﺧﻴﺮ
ﺑﻠﻪ
� .7ﻳﺎ �� ﺗﻮ�ﻟﺖ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ ﺷﻮ��
ﺧﻴﺮ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻣﺴﺘﺮ��
ﺧﻴﺮ
� .8ﻳﺎ ﻣﺪﻓﻮ� �� ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﻮ�ﻟﺖ ﻫﺎ ﭘﺮ�ﻛﻨﺪ� �ﺳﺖ�

ﻛﻢ
�ﻳﺎ�
ﻛﻢ

� .9ﺿﻌﻴﺖ �ﺟﻮ� ﺣﺸﺮ�� �� ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﻮ�ﻟﺖ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
�ﺳﺖ�
�ﻳﺎ�
ﺑﻠﻪ
� .10ﻳﺎ ﺳﻜﻮ� ﺗﻮ�ﻟﺖ ﺑﺪ ﺑﻮ �ﺳﺖ� )ﻣﺸﺎﻫﺪ��(
ﺧﻴﺮ
ﺑﻠﻪ
� .11ﻳﺎ ﺳﻜﻮ� ﺗﻮ�ﻟﺖ ﺷﺮ�ﻳﻂ ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ ﺑﺮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� �����
ﺧﻴﺮ )�ﻛﺮ ﻋﻠﺖ(
ﺑﻠﻪ
� .12ﻳﺎ �� ﻛﺎﻓﻲ �� ﺗﻮ�ﻟﺖ �ﺟﻮ� �����
ﺧﻴﺮ )�ﻛﺮ ﻋﻠﺖ(
 .13ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮ�ﻟﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﺒﻊ �ﺻﻠﻲ �� ﭼﻘﺪ� �ﺳﺖ�
� .14ﻳﺎ �� ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ� �ﺳﺖ ﻫﺎ �� �ﺳﺘﺸﻮﻳﻲ

..............ﻣﺘﺮ
ﺑﻠﻪ

�ﺳﺖ�
�ﻳﺎ�
ﺑﻠﻪ

� 116ﻳﺎ ﺳﻜﻮ� ﺗﻮ�ﻟﺖ ﺑﺪ ﺑﻮ �ﺳﺖ�
صفحه .10
)ﻣﺸﺎﻫﺪ��(آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا
راهنماي بهداشت
ﺧﻴﺮ
ﺑﻠﻪ
� .11ﻳﺎ ﺳﻜﻮ� ﺗﻮ�ﻟﺖ ﺷﺮ�ﻳﻂ ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ ﺑﺮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� �����
ﺧﻴﺮ )�ﻛﺮ ﻋﻠﺖ(
ﺑﻠﻪ
� .12ﻳﺎ �� ﻛﺎﻓﻲ �� ﺗﻮ�ﻟﺖ �ﺟﻮ� �����
ﺧﻴﺮ )�ﻛﺮ ﻋﻠﺖ(
 .13ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮ�ﻟﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﺒﻊ �ﺻﻠﻲ �� ﭼﻘﺪ� �ﺳﺖ�
� .14ﻳﺎ �� ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ� �ﺳﺖ ﻫﺎ �� �ﺳﺘﺸﻮﻳﻲ
�ﺟﻮ� �����

..............ﻣﺘﺮ
ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ )�ﻛﺮ ﻋﻠﺖ(
ﺑﻠﻪ

� .15ﻳﺎ ���� �ﺳﺘﺸﻮﻳﻲ ﺻﺎﺑﻮ� �ﺳﺖ�
ﺧﻴﺮ
ﺷﺮ�ﻳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮ�ﻣﻞ )ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ � ﺑﻬﺴﺎ��(
ﻣﻨﺎﺳﺐ
 .16ﺳﻘﻒ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ )�ﻛﺮﻋﻠﺖ(
ﻣﻨﺎﺳﺐ
 .17ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮ�ﻛﺶ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ )�ﻛﺮﻋﻠﺖ(
ﻣﻨﺎﺳﺐ
��� .18

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ )�ﻛﺮﻋﻠﺖ(
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ )�ﻛﺮﻋﻠﺖ(
ﻣﻨﺎﺳﺐ

� .19ﻳﻮ��
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ )�ﻛﺮﻋﻠﺖ(
ﺣﺮﻳﻢ ﻫﺎ
 .........ﻧﻔﺮ

 .20ﺗﻌﺪ�� �ﻓﺮ�� ﻣﻨﻄﻘﻪ
 .21ﺗﻌﺪ�� ﺗﻮ�ﻟﺖ ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� �� ﺣﻴﻦ ﺑﻼ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ

 .........ﺗﻌﺪ��

 .22ﺗﻌﺪ�� ﺗﻮ�ﻟﺖ ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺑﻌﺪ �� ﺑﻼ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ

 .........ﺗﻌﺪ��

 .23ﺗﻌﺪ�� ﺗﻮ�ﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮ�

 .........ﺗﻌﺪ��

 .24ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮ�ﻟﺖ ﺗﺎ ��ﻟﻴﻦ ﻣﻨﺰ� ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

 .........ﻣﺘﺮ

 .25ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﺎﻫﻚ ﻣﺴﺘﺮ�� ﺗﺎ ��ﻟﻴﻦ ﻣﻨﺰ� ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

 .........ﻣﺘﺮ

 .26ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻤﻮ�� ﻛﻒ ﭼﺎ� ﻓﺎﺿﻼ� ﺗﺎ �� ﻫﺎ� �ﻳﺮ �ﻣﻴﻨﻲ

 .........ﻣﺘﺮ

 .27ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻮ�ﻟﺖ ﻣﺮ��ﻧﻪ � �ﻧﺎﻧﻪ

 .........ﻣﺘﺮ
�ﺟﻮ� ����

 .28ﻛﺎﻧﺎ� �ﻫﻜﺸﻲ
�ﺟﻮ� ﻧﺪ���
ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻓﺮ� ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ�

 .........ﺗﻌﺪ��

 .22ﺗﻌﺪ�� ﺗﻮ�ﻟﺖ ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺑﻌﺪ �� ﺑﻼ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ
 .23ﺗﻌﺪ�� ﺗﻮ�ﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮ�
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 .24ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮ�ﻟﺖ ﺗﺎ ��ﻟﻴﻦ ﻣﻨﺰ� ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

 .........ﺗﻌﺪ��
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 .........ﻣﺘﺮ

 .25ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﺎﻫﻚ ﻣﺴﺘﺮ�� ﺗﺎ ��ﻟﻴﻦ ﻣﻨﺰ� ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

 .........ﻣﺘﺮ

 .26ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻤﻮ�� ﻛﻒ ﭼﺎ� ﻓﺎﺿﻼ� ﺗﺎ �� ﻫﺎ� �ﻳﺮ �ﻣﻴﻨﻲ

 .........ﻣﺘﺮ

 .27ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻮ�ﻟﺖ ﻣﺮ��ﻧﻪ � �ﻧﺎﻧﻪ

 .........ﻣﺘﺮ
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�ﺟﻮ� ����
 .28ﻛﺎﻧﺎ� �ﻫﻜﺸﻲ
�ﺟﻮ� ﻧﺪ���
ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻓﺮ� ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ�
 .29ﻧﺎ� � ﻧﺎ� ﺧﺎﻧﻮ��ﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ� ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ
 .30ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺗﻜﻤﻴﻞ � �ﻣﻀﺎ�:

جدول  :4لیست تجهیزات اضطراری تأمین آب
ﺗﻨﺎ�� ﺑﺮ�ﺳﻲ
ﻧﺎ� � ﻣﺸﺨﺼﺎ�
��ﻳﻒ

ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻓﺮ�

ﺷﻤﺎ�� ﺗﻠﻔﻦ

ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪ���
ﺗﺠﻬﻴﺰ��

� ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﺪ�
ﻣﺴﺌﻮ�

ﻓﺮ� ﻣﺴﺌﻮ�
ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰ��

1

ﺗﺎﻧﻜﺮ ﺣﻤﻞ ��

2

�ﻧﺮ�ﺗﻮ�

3

ﭘﻤﭗ

4

�ﻧﻮ�� ﻛﻠﺮﻳﻨﺎﺗﻮ�
�ﺳﺘﮕﺎ� ﺑﺴﺘﻪ

5
ﺑﻨﺪ� ��
ﺗﺠﻬﻴﺰ��
6
��ﻣﺎﻳﺶ ��
ﻣﺨﺰ� �ﺧﻴﺮ�
7
��
ﻛﻴﺖ ﻛﻠﺮﺳﻨﺞ
8
�ﻳﺠﻴﺘﺎ�
9
10
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جدول  :5اطالعات پایه منابع و سیستم های تأمین آب
ﭘﺎ��ﻣﺘﺮﻫﺎ� ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﺎ ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﺸﺨﺼﺎ�

��ﻳﻒ
��
1

ﺷﻤﺎ�� ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ

2

ﻧﺎ� ﻣﻨﺒﻊ � ����

3

ﻣﺴﻴﺮ � ﺟﻬﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ

4

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ � ﺗﻌﺪ��

5
ﺧﺎﻧﻮ��ﻫﺎ
ﻧﺎ�� ﻣﺸﺨﺼﺎ� � ﺗﻠﻔﻦ ﻓﺮ� ﻣﺴﺌﻮ� ��
6
ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﺿﻄﺮ��

جدول  :6چک لیست ارزیابی منابع و سیستم های آبرسانی
�ﺟﺰ�� ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻳﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ
��
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ��
ﻣﻨﺒﻊ �ﺧﻴﺮ�
ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮ�ﻳﻊ
�ﻳﺴﺘﮕﺎ� ﭘﻤﭙﺎ�
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﺗﺠﻬﻴﺰ��
ﮔﻨﺪ���ﻳﻲ
ﺗﺠﻬﻴﺰ��
ﭘﺎﻳﺶ � ﻛﻨﺘﺮ�
�� ��� ���

���ﻳﺎﺑﻲ ��ﻟﻴﻪ

ﺗﺤﻠﻴﻞ �ﻃﻼﻋﺎ�

�ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ

ﻣﻮﺟﻮ�

ﺑﻌﺪ�

�ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﻓﻮ��
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جدول  :7دفترچه ثبت اطالعات تانکرهای حمل آب
الف -وضعیت تانکر و محل برداشت آب
�ﻃﻼﻋﺎ� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ�
 ﻧﺎ� ��ﻧﻨﺪ� � ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﺧﻮ��� �ﻳﺎ �� �ﻳﻦ ﺗﺎﻧﻜﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ �� �ﺳﺘﻔﺎ��ﻣﻲ ﺷﻮ��
 �ﻳﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ �ﺑﮕﻴﺮ� � ﻛﻼﻫﻚ ��� ﺗﺎﻧﻜﺮ ����� ﺷﺮ�ﻳﻂﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺖ�
 �ﻳﺎ �� ﺣﻴﻦ �ﺑﮕﻴﺮ� �ﻣﻜﺎ� ���� �ﻻﻳﻨﺪ� ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮﺧﺎ� ﺑﻪ ��ﺧﻞ ﺗﺎﻧﻜﺮ �ﺟﻮ� �����
 �ﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪ � ﺷﻴﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﻴﻪ �� ����� �ﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ�ﺳﺖ�
ﻣﻘﺪ�� ﺳﻮﺧﺖ� ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﻴﺮ� � ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﻴﻤﻮ��ﺷﺪ�

ﻣﺸﺨﺼﺎ�

119
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ب -پارامترهای مرتبط با آب حمل شده
�ﻃﻼﻋﺎ� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ�
ﺗﺎ�ﻳﺦ ﻣﻘﺪ�� �� ﺣﻤﻞ ﺷﺪ� )(m3 ﻣﻴﺰ�� ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻠﻴﻔﺮ� ﻫﺎ� ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ��)(MPN/100ml
 ﻣﻴﺰ�� ﻛﻠﺮ ���� ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪ� �� ﻣﺤﻞ �ﺑﮕﻴﺮ� )(mg/l ﻣﻴﺰ�� ﻛﻠﺮ ���� ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪ� �� ﻣﺤﻞ ﺗﻮ�ﻳﻊ �� )(mg/l�ﻣﺎ� ﺷﺮ�� � ﭘﺎﻳﺎ� ﻛﺎ� �� ���ﻣﺤﻞ� �ﻣﺎ� � ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﻴﻤﻮ�� ﺷﺪ� ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺑﺮ��ﺷﺖ ���ﻣﺎ� ﺗﻮﻗﻒ �� ﻣﺤﻞ ﺑﺮ��ﺷﺖ �� ﻣﺤﻞ� �ﻣﺎ� � ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﻴﻤﻮ�� ﺷﺪ� ﺗﺎﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﺗﻮ�ﻳﻊ��
 ﻧﺎ� � ﻧﺎ� ﺧﺎﻧﻮ��ﮔﻲ � �ﻣﻀﺎ� ﻓﺮ� ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ� �� -ﻧﺎ� � ﻧﺎ� ﺧﺎﻧﻮ��ﮔﻲ � �ﻣﻀﺎ� ﻓﺮ� ��ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ� ��

ﻣﺸﺨﺼﺎ�
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پیوست د  :جدول حدود استانداردها آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا
��ﻳﻒ

ﻋﻨﻮ�� �ﺳﺘﺎﻧﺪ���

ﻣﻘﺪ��

1

ﺣﺪ�ﻗﻞ ﻧﻴﺎ� �ﺑﻲ ﺑﺮ�� ﺑﻘﺎ�

 7/5 -15ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ�� ﻫﺮ ﻧﻔﺮ �� ���

2

ﻧﻴﺎ� �ﺑﻲ ﻣﺮ�ﻛﺰ ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ � ﺑﻴﻤﺎ �ﺳﺘﺎ�

3

ﻧﻴﺎ� �ﺑﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮ�ﻗﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎ��� ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ �ﺑﺎ

4

ﻧﻴﺎ� �ﺑﻲ ﻣﺮ�ﻛﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ��ﻣﺎﻧﻲ

5

ﻧﻴﺎ� �ﺑﻲ ﻣﺪ���

6

ﻧﻴﺎ� �ﺑﻲ ﻣﺴﺎﺟﺪ

7

ﻧﻴﺎ� �ﺑﻲ ﺗﻮ �ﻟﺖ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲ

8

ﻧﻴﺎ� �ﺑﻲ ﻣﺼﺮ� �ﺣﺸﺎ�

9

�ﺑﻴﺎ�� ﺳﺒﺰﻳﺠﺎ�

 3 -6ﻟﻴﺘﺮ �� ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ �ﻣﻴﻦ �� ���

10

ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮ��� ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ��

 500ﻣﺘﺮ

11

ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ �ﻣﺎ� �ﻧﺘﻈﺎ� ﺑﺮ�� ��ﻳﺎﻓﺖ ��

� 15ﻗﻴﻘﻪ

 5ﻟﻴﺘﺮﺑﻪ ���� ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎ� ﺑﺎ ��ﻣﺎ� ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ 40-60 .ﻟﻴﺘﺮﺑﻪ ���� ﻫﺮ
ﺑﻴﻤﺎ�ﺑﺴﺘﺮ� ﺷﺪ� �� ﻫﺮ ��� .ﻣﻘﺎ�ﻳﺮ �ﺿﺎﻓﻲ ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ﺑﺮ��
ﺗﺠﻬﻴﺰ�� �ﺧﺘﺸﻮﻳﺨﺎﻧﻪ� ﺷﺴﺘﻦ ﺗﻮ�ﻟﺖ ﻫﺎ � ....ﻻ�� ﺑﺎﺷﺪ.
 60ﻟﻴﺘﺮﺑﻪ ���� ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎ� �� ��� �  15ﻟﻴﺘﺮﺑﻪ ���� ﻫﺮ ﻣﺮ�ﻗﺐ �� ���
 30ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ���� ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎ� ﺑﺴﺘﺮ� ﺷﺪ� �� ��� �  15ﻟﻴﺘﺮﺑﻪ ���� ﻫﺮ
ﻣﺮ�ﻗﺐ �� ���
 3ﻟﻴﺘﺮﺑﻪ ���� ﻫﺮ��ﻧﺶ �ﻣﻮ� �� ��� ﻓﻘﻂ ﺑﺮ�� �ﺷﺎﻣﻴﺪ� � ﺷﺴﺘﻦ
�ﺳﺖ )ﻧﻪ ﺑﺮ�� ﺗﻮ�ﻟﺖ(
 2-5ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ���� ﻫﺮ ﻧﻔﺮ�� ��� ﺑﺮ�� ﺷﺴﺘﺸﻮ � �ﺷﺎﻣﻴﺪ�
 1-2ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ���� ﻫﺮﻣﺼﺮ� ﻛﻨﻨﺪ� �� ��� ﺑﺮ�� ﺷﺴﺘﺸﻮ � ﻧﻈﺎﻓﺖ
ﺷﺨﺼﻲ �  2-8ﻟﻴﺘﺮﺑﻪ ���� ﻫﺮ ﺗﻮ�ﻟﺖ �� ��� ﺑﺮ�� ﺗﻤﻴﺰﻛﺮ��
ﺗﻮ�ﻟﺖ
 20-30ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ���� ﻫﺮ ��� ﮔﺎ�� �ﺳﺐ� ﻗﺎﻃﺮ�  10-20ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ����
ﻫﺮ ��� ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ� ﺑﺰ � 10-20ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ���� ﻫﺮ100ﻣﺮ�

ﺗﻌﺪ�� ﻛﻠﻲ ﻓﺮ� ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﺑﻪ ���� ﻫﺮ 100ﻣﻴﻠﻲ
ﺻﻔﺮ

12
ﻟﻴﺘﺮ �� �� ﻣﺤﻞ ��ﻳﺎﻓﺖ � ﻣﺼﺮ�
13

ﺗﻌﺪ�� � ﺣﺠﻢ ﻇﺮ� ﺑﺮ��ﺷﺖ �� ﺑﺮ�� ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮ��

ﺣﺪ�ﻗﻞ 2ﻇﺮ� ﺗﻤﻴﺰ 10ﺗﺎ 20ﻟﻴﺘﺮ�

ﺗﻌﺪ�� ﺷﻴﺮ ﺑﺮ��ﺷﺖ �� ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ
 250ﻧﻔﺮ ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﺑﺮ��ﺷﺖ

14
ﭘﻮﺷﺶ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ �ﺣﺪ�� ﺗﻮ�ﻟﺖ ﺗﺎ ﻣﺨﺎ�� �ﺧﻴﺮ� �

ﺣﺪ�ﻗﻞ  30ﻣﺘﺮ

15
ﺗﺼﻔﻴﻪ ��
16

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ �ﺣﺪ�� ﺗﻮ�ﻟﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ �� ﺳﻄﺤﻲ

ﺣﺪ�ﻗﻞ  30ﻣﺘﺮ

17

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ �ﺣﺪ�� ﺗﻮ�ﻟﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﺒﻊ �� �ﻳﺮ �ﻣﻴﻨﻲ

ﺣﺪ�ﻗﻞ  30ﻣﺘﺮ

18

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻒ ﭼﺎ� ﻓﺎﺿﻼ� �� ﺳﻄﺢ �� �ﻳﺮ�ﻣﻴﻨﻲ

ﺣﺪ�ﻗﻞ  1/5ﻣﺘﺮ

19

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ �ﻓﻦ �ﺑﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﻣﻨﺒﻊ ��

ﺣﺪ�ﻗﻞ  50ﻣﺘﺮ

20

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ �ﻓﻦ �ﺟﺴﺎ� ﺗﺎ ﻣﻨﺒﻊ ��

ﺣﺪ�ﻗﻞ  200ﻣﺘﺮ

ﻣﻴﺰ�� ﻛﻠﺮ ���� ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪ� ��ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﺿﻄﺮ�� ��
21

 0/5ﺗﺎ  1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ� �� ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﺤﻞ ﺗﻮ�ﻳﻊ
ﻣﻴﺰ�� ﻛﻠﺮ ���� ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪ� �� �� ﻣﺤﻞ �ﺑﮕﻴﺮ�
 1ﺗﺎ  2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ� �� ﻟﻴﺘﺮ

22
ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎ� ﺳﻴﺎ�
ﺗﻌﺪ�� ﺗﻮ�ﻟﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ �� ﻣﺮﺣﻠﻪ �ﻗﺪ��
23

ﻳﻚ ﺗﻮ�ﻟﺖ ﺑﻪ ����  50ﻧﻔﺮ
ﻓﻮ��

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ �ﺣﺪ�� ﺗﻮ�ﻟﺖ ﺗﺎ ﻣﺨﺎ�� �ﺧﻴﺮ� �
15

ﺣﺪ�ﻗﻞ  30ﻣﺘﺮ
ﺗﺼﻔﻴﻪ ��

16

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ �ﺣﺪ�� ﺗﻮ�ﻟﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ �� ﺳﻄﺤﻲ

ﺣﺪ�ﻗﻞ  30ﻣﺘﺮ

اضطراری و بالیا
صفحه
شرایط 30ﻣﺘﺮ
بهداشت آب و فاضالب در ﺣﺪ�ﻗﻞ
راهنماي�ﻣﻴﻨﻲ
122 17ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ �ﺣﺪ�� ﺗﻮ�ﻟﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﺒﻊ �� �ﻳﺮ
ﺣﺪ�ﻗﻞ  1/5ﻣﺘﺮ

18

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻒ ﭼﺎ� ﻓﺎﺿﻼ� �� ﺳﻄﺢ �� �ﻳﺮ�ﻣﻴﻨﻲ

19

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ �ﻓﻦ �ﺑﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﻣﻨﺒﻊ ��

ﺣﺪ�ﻗﻞ  50ﻣﺘﺮ

20

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ �ﻓﻦ �ﺟﺴﺎ� ﺗﺎ ﻣﻨﺒﻊ ��

ﺣﺪ�ﻗﻞ  200ﻣﺘﺮ

ﻣﻴﺰ�� ﻛﻠﺮ ���� ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪ� ��ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﺿﻄﺮ�� ��
 0/5ﺗﺎ  1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ� �� ﻟﻴﺘﺮ

21
ﻣﺤﻞ ﺗﻮ�ﻳﻊ
ﻣﻴﺰ�� ﻛﻠﺮ ���� ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪ� �� �� ﻣﺤﻞ �ﺑﮕﻴﺮ�

 1ﺗﺎ  2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ� �� ﻟﻴﺘﺮ

22
ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎ� ﺳﻴﺎ�
ﺗﻌﺪ�� ﺗﻮ�ﻟﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ �� ﻣﺮﺣﻠﻪ �ﻗﺪ��

ﻳﻚ ﺗﻮ�ﻟﺖ ﺑﻪ ����  50ﻧﻔﺮ

23
ﻓﻮ��

24

ﺗﻌﺪ�� ﺗﻮ�ﻟﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ �� ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ

ﻳﻚ ﺗﻮ�ﻟﺖ ﺑﻪ ����  20ﻧﻔﺮ

ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮ�ﻟﺖ �� ﻣﻨﺎ�� ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ � ﻣﺤﻞ
 50ﻣﺘﺮ

25
ﻫﺎ� �ﺳﻜﺎ�
26

ﺗﻌﺪ�� ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ� � �ﺧﺘﺸﻮﻳﺨﺎﻧﻪ

ﻳﻚ ﻣﻮ�� ﺑﻪ ���� ﻫﺮ  100ﻧﻔﺮ

27

ﺣﺪ�ﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮ�ﻟﺖ ﻫﺎ �� �ﻣﺎﻛﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

 6ﻣﺘﺮ

28

ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪ�� ﺗﻮ�ﻟﺖ ﻫﺎ� �ﻧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮ��ﻧﻪ

 3ﺑﻪ 1

29

ﺗﻌﺪ�� ��� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ

ﻳﻚ ��� ﺑﻪ ���� ﻫﺮ  100ﻧﻔﺮ

30

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺨﺎ�� �ﺧﻴﺮ� ��

ﺣﺪ�ﻗﻞ ﺑﺮ�� ﻣﺼﺮ� ﻳﻜﺮ��

31

ﺻﺎﺑﻮ� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﻣﺼﺎ�� ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ

 250ﮔﺮ� ﺑﺮ�� ﻫﺮ ﻧﻔﺮ �� ﻣﺎ�
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