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 وزارت علوم تحقيقات و فناوري

  كاربردي سازمان آتش نشاني–مركز آموزش علمي 

  كاربردي–تحت نظارت دانشگاه جامع علمي 

 

 پروژه ي علمي جهت اخذ مدرك كارداني

 رشته ي ايمني و آتش نشاني

 گرايش امداد و نجات

 

 :موضوع پروژه 

 اشت در شرايط اضطراريبهد

 

 :استاد راهنما 

 جناب آقاي مهندس براتي

 

 :گرد آورنده 

 جعفر جعفري
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 86 زمستان

 

 

 

 فهرست مطالب 

 مراحل عمليات امداد و نجات در باليا با نگرش بر افراد درگير  •

 روش برخورد با فرد مشكوك به آسيب ديدگي •

 روش برخورد با مصدوم •

 ارزيابي اوليه •

 ترياژ اوليه  •

 انواع مرگ •

 ارزيابي ثانويه •

 اقدامات اضطراري بهداشتي در حوادث و باليا •

 كنترل مواد غذايي و نظارت بر نحوه ي توزيع آن  •

 نظارت بر توزيع آب و ترميم شبكه ي آسيب ديده ي آب  •

 بهداشت مواد غذايي •

 انواع مسموميت هاي غذايي و راههاي پيشگيري •

 تغذيه •

  ايدز و راههاي تشخيص و كنترل انواع بيماريها در بحران ، مانند •

 بهداشت آب •

 منابع آب •

 روش هاي تصفيه ي آب در شرايط خاص •

 تأمين آب •
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 بيماريهاي مرتبط با آب و روشهاي مبارزه و كنترل آبهاي آلوده  •

 فاضالبها •

 روشهاي تصفيه ي فاضالب •

 خالصه اي از بحث فاضالب •

 روشهاي دفع فضوالت •

  تأمين بهداشت محيطجلوگيري از انتقال بيماري به وسيله ي •

 دفع بهداشتي مدفوع در شرايط بحران •

 راههاي مبارزه با بيماريهاي ميكروبي و انگلي روده •

 ...) تأييد قانوني مرگ و– سردخانه –جابجا كردن ( خدمات كفن و دفن  •

 روشهاي دفع زباله •

 روشهاي مبارزه با بندپايان و جوندگان •

 ...اس، كك، كنه وروشهاي مبارزه با انگلهايي مانند شپش ، س •

 بيماريهاي واگير شايع در باليا و روشهاي مبارزه باآنها •

 دستورالعمل هاي بهداشتي در شرايط اضطراري •

توضيح اينكه نتيجه گيري و راهكارهاي مناسب براي هر موضوع در پايان همـان مطلـب ارائـه                   *

 .*گرديده است
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 :اليا با نگرش برافراد درگيرمراحل عمليات امداد ونجات در ب: فصل اول 

 اولين مرحله از مراحل عمليات امدادونجات در باليا كه توسط نجاتگر انجام مـي شـود                 :نجات   -1

 .شامل دو بخش نجات سبك و سنگين است

 ساعت اول حوادث و بقصد نجات جان افراد درگير در حادثه صـورت مـي                72 در   :نجات سبك  )1

ترياژ بندي اوليه مصدومين نيـز در       .  رها سازي است   گيرد و شامل اقدامات جستجو، دسترسي و      

 .اين مرحله انجام مي شود

 احتمال زنده ماندن زمان زير آوارماندن: جدول يك

  درصد زنده ماندن زمان زير آوار ماندن

 %3/99  دقيقه30

  %81 يك روز

 %7/53 دو روز

 %7/36 سه روز

 %19 چهار روز

  %4/7 پنج روز

روز چهارم حادثه و بااستفاده از ادوات سنگين و بقصد پاكسازي منطقه صورت              از   :نجات سنگين  )2

 .مي گيرد
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 مجموعه اقداماتي كه بالفاصله بعد از وقوع حادثه، قبل از رسيدن گروههـاي              :كمك هاي اوليه   -2

درماني توسط فرد آموزش ديده، بر روي مصدوم انجام و موجب كاهش قابل توجه ميزان مرگ             

 . گرددومير در جامعه مي

 :اهداف كمك هاي اوليه

 )حتمي( جلوگيري از مرگ مصدوم -1

 )حتمي(جلوگيري از تشديد صدمات در مصدوم  -2

 )در حد علم موجود( تالش براي بهبودي  -3

همانگونه كه مشاهده مي شود كمك هاي اوليه توسط كمك رسان آموزش ديـده و بعـد از نجـات                    

 درماني ، كاري نسبتاً تخصصي محسوب مـي         انجام مي شود و از آنجايي كه حمل مصدوم به مراكز          

گردد و متاسفانه بسياري از اتفاقات تلخ و جبران ناپذير در حين حمل غيـر اصـولي و بـي مـورد                      

در صورت اجبار بـراي     ( مصدومين رخ مي دهد لذا حمل مصدوم در مسافت هاي بيش از چند قدم               

براي اين كار انتظار براي زمـان       جزو اقدامات فوري محسوب نمي گردد و        ) حمل مثل احتمال خطر   

بهتر و مفيدتر از حمل سريع و       ) حمل با حوصله و ترجيحاً توسط تكنسين فوريت هاي پزشكي         ( مساعد

 . كمك هاي اوليه خواهد داشت2عجوالنه است چراكه اين عمل نتيجه اي برخالف هدف شماره 

 است كه از آن جمله مي توان         توسط امدادگر انجام مي گردد و شامل اقدامات متعددي         :  امداد -3

. به دو بخش عمده اسكان موقت و تغذيه اضطراري و اقدامات مربوط به بهداشت محيط اشاره نمود                

در اين مرحله مصدومين مي توانند با خيالي آسوده و در كنار ساير آسيب ديدگان و يا خانواده خود 

 .ندمنتظر باشند تا در زمان مناسب به مراكز درماني اعزام گرد

 اين مجموعه فعاليت ها توسط تكنسين اورژانـس و فوريـت            :فوريت هاي پزشكي و اورژانس ها      -4

هاي پزشكي انجام مي شود و شامل كمك هاي اوليه پيشرفته است كه با اسـتفاده از داروهـاي                   

براساس ( در اين مرحله ترياژبندي ثانويه      . اورژانسي و تحت هدايت يك پزشك انجام مي گردد        

 ).انويه و تشخيص اوليه گذارده شده بيمار به مراكز درماني تخصصي اعزام مي گرددارزيابي ث
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 توسط گروه پزشكان و در مراكز درماني ذيصالح انجام مي گردد و در واقـع آخـرين                  :درمان   -5

 .بخش از مراحل عمليات امداد ونجات در باليا مي باشد

 

 

 

 
 

 روش برخورد بافرد مشكوك به آسيب ديدگي: فصل دوم

 ): روش برخورد با مصدوم( 

 :تحريك صوتي -1

 .كه عمدتاً غير ارادي است...) جيغ وداد وفريادو( با ايجاد اصوات تعجب: غير مستقيم )1

 .با توجه خاص به فرد آسيب ديده و بصورت صدا كردن او: مستقيم  )2

 :تحريك لمسي  -2

 .ضربه زدن به شانه ها و تكان دادن فرد )1

 .اط حساس بدنفشردن شانه ها ونق: تحريك دردناك )2

 مشخص خواهد شد كه فرد مـصدوم اسـت يـا نـه؛؟  و در                 2و1طي مراحل   :  ارزيابي مصدوم  -3

 .خواهيم شد) ارزيابي مصدوم (3صورتي كه فرد مصدوم تشخيص داده شود وارد مرحله 

 :ارزيابي اوليه )1

 A. Air Ways                     ايجاد راه هوايي بـاز الزم اسـت يـا نـه ؟                                            ) 1(

Control 

 B. Breathing System برقراري تنفس الزم اسـت يـا نـه؟                                                          ) 2(

Control 
 C. Cyrculation)              نـبض كاروتيـد دارد؟   ( جريان خون مناسب برقرار است يا نـه ؟  ) 3(

System Control 
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 H. Hemorragyالزم اسـت يـا نـه ؟                                                ) شـديد ( درمان خـونريزي  ) 4(

Treatment  
 ژبندي اوليه  ياتر

مصدومين براساس يك سري بازوبندهاي قراردادي كه به بازوي راست مصدوم بـسته مـي شـود                  

 .گروهبندي مي گردند

 به وضعيت جسماني در صورت عدم انجام كمـك هـاي             مصدوميني كه با توجه    :قرمز   .1

 .اوليه فوري در مدت كمتر از يك ساعت خواهند مرد

 ساعت فرصت كمك رساني     1-12 مصدوميني كه برحسب وضعيت جسماني بمدت        :زرد .2

 .دارند

از خدمات اين گروه مي توان      . (  مصدوميني كه جراحات جزئي و سرپايي دارند       :سبز   .3

 .) مصدومين سود جستدر كمك رساني به ساير

 مصدوميني هستند كه با توجه به صدمات وارده هيچ كاري بـراي             ):گروه انتظار ( آبي .4

 .آنها نمي توان انجام داد وعمدتاً در مدت كمتر از يك ساعت خواهند مرد

 . افرادي هستند كه عاليم مرگ واقعي دارند:سياه .5

 :انواع مرگ

 ه چشم هاسطح قرين مردمك چشم ها نبض تنفس انواع مرگ

 صاف گشاد با پاسخ به نور ____ ____ ظاهري

 )چين دار(  ساعت 1پس ازگذشت  گشاد بدون پاسخ به نور ____ ____ واقعي

 صاف گشاد يا بدون پاسخ به نور + ____ مغزي

 : توجه

تشخيص مرگ مغزي هرگز در اولين مواجهه قابل انجام نيست بلكه در اكثر اوقات پس                -1

 .ت مرگ، مرگ مغزي عنوان مي شوداز مرگ واقعي عل
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 ثانيه قادر به كار خواهد بود وپس از آن ايست           30- 60در مرگ مغزي قلب تنها بمدت        -2

قلبي عارض خواهد شد مگر اينكه از طريق تنفس مصنوعي اكسيژن مورد نياز عـضالت               

 .قلب تامين گردد

 در مواجهه بـا     بررسي پاسخ به نور در مرگ ظاهري تقريباً غير ممكن است چرا كه اوالً              -3

مصدوم به هر حال استرس هايي برامدادگر قالب خواهد شد كه موجب حواس پرتي او               

لـذا  . مي گردد دوماً پاسخ به نور در چند ميلي متراست كه عموماً قابل تشخيص نيست              

در مواجهه با مصدوم دچار ايست قلبي تنفسي و مردمك گشاد ، تـشخيص اول مـرگ                 

 قرينه چين دار باشد كه در اين صـورت مـصدوم دچـار        ظاهري است مگر اينكه سطح    

 .مرگ واقعي است و از ايست قلبي تنفسي وي حداقل يك ساعت مي گذرد 

 :ارزيابي ثانويه)  2

(  چطـور    -از مصدوم يا اطرافيان با استفاده از چهار كلمه سوالي چـرا           : مصاحبه و شرح حال    )1(

 . تشريح نمايند كجا مي خواهيم كه مشكل اصلي مصدوم را– كي –) چگونه

 .عاليم حياتي عبارتند از تنفس ، نبض، فشار خون، درجه حرارت: معاينه عاليم حياتي )2(

از فرق سر تا نوك انگشتان پاهاي مصدومي بصورت كلي مورد لمس ومعاينه قرار              : معاينه باليني  )3(

) پرشدگي مويرگي ( مي گيرد ومواردي چون سطح هوشياري ، مردمك چشمها، رنگ بستر ناخن           

 .مورد بررسي قرار مي گيرد... نگ پوست وور

 كليات

 :اهميت باليا را مي توان از نقطه نظر ميزان اثرات آسيب آن به نكات و موارد زير تقسيم نمود

 تلفات و صدمات انساني و حيوانات اهلي -4

 ....قطع خدمات عمومي مثل برق، گاز، ارتباطات، آب آشاميدني، شبكه فاضالب و -5

 ب ديدن اموال عمومي وخصوصياز بين رفتن يا آسي -6

 انتشار بيماريهاي واگيردار و مسري -7

 اختالل در فعاليتهاي عادي و روزمره -8
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 :اقدامات اضطراري بهداشتي در حوادث و باليا

در امر بهداشت محيط قبل، هنگام وبعد از وقوع حادثه به منظور آمادگي ، كنترل و برگردانـدن وضـع                    

 .ت خاصي انجام دادغيرطبيعي به وضع عادي بايد اقداما

در اين راستا آموزش افراد درگير در عمليات امدادرساني از اهميت ويژه اي برخوردار است كه بايد بـا             

در اين صورت است كه با تهيه امكانات مـورد نيـاز           . برنامه ريزي صحيح، آموزش الزم به آنها داده شود        

 در مواقع بروز حوادث، خدمات مـورد        وتامين تجهيزات فني گروههاي مختلف بهداشت محيط، مي توان        

نيروهاي امدادي به نوبه خود مي توانند كمكهاي مـؤثري در امـر تعمـيم               . نياز و مطلوب را ارائه نمود     

 .بهداشت خصوصاً در مناطق فاجعه زده به عمل آورند

ري بهتر  پيشگي« به نظر مي رسد قسمت اعظم امور بهداشتي بعداز بروز باليا عمل مي شود ولي اين جمله                  

 .مي بايست هميشه مدنظر قرار داده شود» از درمان مي باشد

 : آمادگي الزم پيش از وقوع باليا

محدوده وميزان اقدامات الزم قبل از بروز حوادث ، بستگي به قابليت پيش بيني وتكرار اين باليا داردو                  

امه ريزي دقيق هميشه نتيجـه      برن. شامل پيش بيني در زمينه كاركنان، مواد ونوع ارائه خدمات مي باشد             

 .خوبي به همراه داشته و مي تواند از بسياري از عواقب وخيم بالياي طبيعي بكاهد

بعنوان مثال ، سيستم اعالم خطر به موقع مي تواند خسارات جاني را به ميزان قابل مالحظه اي كـاهش                    

 .رنددهد زيرا امكان اين را مي دهد كه مردم به موقع به جاي امني پناه بب

لذا در ايـن امـر بـسياري از         . در برنامه ريزي قبل از وقوع بال بايد از تمام منابع موجود استفاده نمود             

سازمانهاي دولتي، شهرداري ، مقامات محلي، سازمانهاي امدادي در غالب ستادهاي امدادرساني بايـد              

 :وظيفه اي برعهده داشته باشند كه مشتمل است بر 

ــرو                                ) 3                                    سازماندهي  ) 2               هماهنگي       ) 1 ــامين نيـ تـ

 قواعد ومقررات ) 6              حمل ونقل  ) 5        تجهيزات ولوازم مورد نياز     ) 4

 :اقدام الزم در زمان بروز سوانح 
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 ، اصل مهم اطالع رساني به موقع به ساكنين منطقه اي است كه در اعالم خطر: آگاه كردن افراد از خطر 

. براي نيل بدين منظور مي توان از وسايل و روشهاي بخصوصي استفاده كـرد             . معرض خطر قرار دارند   

البته با پيشرفت فن آوريهاي امروزة بشر ، اينكار را مي توان مدتي قبل از حادثه و در سطح وسـيعي از                      

 .طر قرار گرفته، انجام دادجامعه در معرض خ

به غير از جرايد ، تلفن، راديو وتلويزيون وسـايل  . معموالً راديو وضعيت خطر را بهتر مي تواند اعالم كند        

ديگري از جمله پرچم هايي رنگي ، بلندگوهاي باطري دار، آژير خطر، پرتاب فشفـشه ، زدن طبـل يـا                     

 .ردمي تواند مورد استفاده قرار بگي... ايجاد دود و

در شهرها از طريق سازمانهاي امدادرسان و ستاد مقابله با بحران و با همكاري رسانه هاي گروهي ، الزم                   

 .است آموزشهايي در خصوص شرايط اضطراري به شهروندان داده شود

 : اقدامات الزم امدادي و بهداشتي بعد از وقوع بال

بـه طـول    ) سـيل (تا چنـد روز     ) زلزله( انيه  دوره فعال وقوع بال بسته به نوع آن ممكن است از چند ث            

 : بيانجامد و اقداماتي كه بايد براي هر نوع انجام شود متفاوت بوده و به طور مختصر به شرح زير است

 همكاري در تخليه آسيب ديدگان واسكان آنها در محلهاي موقت پيش بيني شده )1

 همكاري در امر برپائي و تجهيز اردوگاه آسيب ديدگان )2

 در امر يافتن اجساد والشه حيوانات و تخليه ، ضدعفوني ودفن بهداشتي آنهاهمكاري  )3

 پاكسازي ، گندزدائي وسم پاشي برحسب ضرورت در منطقه آسيب ديده )4

كمك وهمكاري مستمر در امر تامين موقت آب آشاميدني سالم، دفع ودفن بهداشـتي               )5

 مدفوع و زباله، كنترل مواد غذايي و نظارت برنحوة توزيع آن

 ظارت بر امر احداث شبكه آب مشروب دائمي ويا ترميم شبكه آسيب ديدهن )6

كنترل مداوم آب آشاميدني از طريق نمونه بـرداري ، آزمايـشات ، بـاكتريولوژي،                )7

 كلرزني وكلرسنجي 

 كنترل بهداشتي روزانه انبار مواد غذايي ونظارت در پخت وپز وتوزيع بهداشتي آن )8

 وانات مزاحمكنترل حشرات و جوندگان و ديگر حي )9
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 آموزش وارائه توصيه هاي الزم براي مردم  )10

 كنترل و نظارت بر بهداشت فردي مردم )11

مراقبت مستمر در محل اجتماع مردم براي پيش گيري و يا شناسائي بيماريها بخصوص               )12

 .موارد واگيردار

 بهداشت مواد غذايي

ي ، شيميايي وبيولوژيكي به وجود      فساد مواد غذايي به تغييرات و دگرگوني هايي كه در اثر عوامل فيزيك            

 .آمده وغذا را براي مصرف نامناسب مي سازد اطالق مي گردد

از مهمترين عوامل فساد مواد غذايي ميكروارگانيسمها، آنزيمهاي طبيعي موجود در مواد غذايي، فعـل               

ر وزمان را مي وانفعاالت متابوليك ، حشرات وجوندگان ، انگلها ، گرما وسرما ، رطوبت وخشكي ، هوا، نو

 .توان نام برد

 :مسموميت هاي غذايي 

غذا ممكن است در اثر ماندگي و       . مسموميت هاي غذايي در نتيجه مصرف غذاهاي آلوده ايجاد مي شود          

 . يا در موقع تهيه وتوزيع و يا اصوالً از ابتداي توليد آلوده شده باشد

قارچها ، وبعـضي    : انندمسموميتهاي غذايي ناشي از مصرف گياهان و حيوانات سمي م          -1

 .ماهيهاي سمي 

حساسيت نسبت به بعضي غذاها مانند كهير ناشي از مصرف توت فرنگي يا آلرژي نسبت                -2

 .به تخم مرغ

مسموميتهاي غذايي ميكروبي به علت وجود ميكروب يا سموم مترشحه از ميكروبهـا در               -3

 .مواد غذايي

مس كه از طريـق وسـايل       مسموميتهاي غذايي مانند مسموميت ناشي از مصرف روي و         -4

همچنين آلودگي مواد غذايي با حـشره كـشها         . تهيه ويا نگهداري وارد غذاها ميگردد     

 .وغيره
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نگهداري ناشي از انگلهاي گوشت حيوانات آلوده وبيمار مانند كرم كدو در گوشت گاو               -5

 .و تريشين موجود در گوشت خوك

 : مسموميت هاي غذايي استافيلوكوكي

استافيلوكوكي متعاقب مصرف غذايي كه به مقدار زياد به وسيله استافيلئوكوكها به            مسموميت هاي غذايي    

ويژه با نمونه هاي خاصي از استافيلوكوكوس ، اورئوس، كه توليد ماده سمي در مواد غذايي مي نماينـد        

 .آلوده است توليد مي شود 

) ا وبروز اولين نشانه هاي بيمـاري     فاصله بين تماس با عامل بيماري ز      ( زمان نهفته بيماري يا دوره كمون       

ظهور عالئم بيماري خيلي سريع بوده و با استفراغ شـديد ، اسـهال، درد               .  ساعت است  6 تا   4معموالً بين   

ناحيه شكم وپيچيدگي عضالت وبعضي اوقات با غش وضعف همراه است بهبودي خيلي سريع صورت مـي                 

 . گيرد 

 . مسموميتهاي غذايي بخصوص در فصل گرما دارنددر ايران استافيلوكوكها نقش بسيار مهمي در

گوشت و غذاهاي گوشتي ، شير، پنير تازه ، خامه وغذاهايي كه با خامه تهيه مي شوند، سبزيها و ميوه ها،                     

 .تخم مرغ، ماهي وديگر فرآورده دريايي بيشتر در معرض آلودگي قرار دارند

 : مسموميتهاي غذايي استرپتوكوكي

شخيص مسموميت استرپتوكوكي از مسموميت استافيلوكوكي مشكل بوده ونشانه هاي          از نظر درمانگاهي ت   

بطـور  (  سـاعت    22 تا   2مسموميت تقريباً همان عالئم مسموميت با استافيلوكوك مي باشد كه معموالً بين             

گوشت حيوانات و پرندگان ، پنير ، شير ،         . بعد از مصرف غذاي آلوده ظاهر مي گردد       )  ساعت 10متوسط  

 .بزيها از جمله مواد غذايي هستند كه بيشتر در معرض آلودگي قرار دارندو س

 : مسموميت غذايي بوتوليسم

زمـان  .  عامل اين نوع مسموميت ميكروبي است هاگزا كه به نام كلستريديوم بوتولينيوم ناميده مي شود              

مل سستي ، خستگي ، سردرد اولين عالئم بيماري شا.  ساعت متغير است 36 تا 18نهفته بيماري معموالً بين   

در ابتدا ممكن است اسهال وجود داشته باشد ولي بعداً مريض به شدت دچار يبوسـت                . وگيجي مي باشد    

با پيشرفت بيمـاري تكلـم      . سلسله اعصاب مركزي مبتال شده و ناراحتي در ديد بوجود مي آيد           . مي شود 
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 در اثر فلج مراكز تنفسي به وقوع مـي          بيمار مشكل گرديده و ماهيچه هاي گلو فلج مي شود مرگ اغلب           

چنانچه با تشخيص بموقع به معالجه دارويي بيمار نجات يابد بهبودي ودوران نقاهت بـه كنـدي             . پيوندد

از آنجا كه ميكروب اين نوع مسموميت بيشتر در خاك زندگي مي كند لذا مواد غذايي                . انجام مي گيرد  

 تماس دارند بيشتر در معرض آلودگي هستند گرچه سـاير           نظير سبزيجات كه به نحوي از انحناء با خاك        

 .غذاها از قبيل انواع ماهيها نيز موجب مسموميت گرديده اند

 :مسموميت غذايي در اثر باسيلوس سرئوس

دوره نهفتـه   . عامل مسموميت ميكروبي است هاگزاكه معموالً در زمين ، گردوخـاك وآب وجـود دارد              

بوده واولين عالئم بروز آن ممكن است ناگهاني و با اسـتفراغ شـديد و                ساعت متغير    16 تا   1بيماري بين   

زمان نهفته و عالئم اين بيماري ممكن است خيلي شبيه به بيماري مربـوط بـه                . اسهال خفيف همراه باشد   

از . مسموميت غذايي آنتروتوكسين استافيلوكوكي و يا مسموميت غذايي كلستريديوم پرفرنـژنس باشـد            

يشتر در معرض آلودگي هستند غالت و حبوبات ، سبزيها ، گوشت چرخ شده وخرد شده                مواد غذايي كه ب   

، كالباس ، جگر، انواع سوپ، ادويه وچاشني و موادغذايي افزودني ديگر را كه معموالً حـاوي تعـداد                   

هاگ نـسبت  . بعضي از باكتريها به شكل بسيار مقاومي به نام هاگ يا اسپور تبديل مي شوند  ( زيادي هاگ 

ه عوامل خارجي بسيار مقاوم است و مي تواند مدتهاي طوالني بدون مواد غذايي در برابـر تغييـرات                   ب

درجه حررات و ديگر شرايط نامناسب محيط مقاومت كرده وزنده بماند كـه در صـورت فـراهم بـودن       

 .ام بردمي باشند ، مي توان ن) شرايط مناسب زيستي مجدداً رشد كرده و به باكتري كامل تبديل مي شود

 :  مسموميت غذايي در اثر سالمونالها

باكتريهايي هستند كه بطور وسيع به وسيله انسان و حيوانات كه مخازن اوليه ايـن ميكـروب هـستند در                

 . ساعت بعد از مصرف غذا رخ مي دهد36 تا 6طبيعت پراكنده مي گردند ظهور بيماري معموالً بين 

ني تر هم باشد عالئم بيماري با تب ، سردرد و درد عمـومي              اگر چه دوره كمون بيماري ممكن است طوال       

 .اعضاء همچنين بوسيله اسهال و استفراغ مشخص مي شود
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در . انواع غذاها بويژه غذاهاي گوشتي ممكن است به طرق گوناگون آلوده به ميكروب سالمونال شـوند               

ناليي تخم پرندگان خـانگي     بعضي از كشورها مهمترين غذاهاي ايجاد كننده مسموميتهاي غذايي سالمو         

 .وفرآورده هاي آنها و گوشت تازه مي باشد

 : مسموميت غذايي اشيرشياكلي

اگر چه اين باكتريها جزو فلور طبيعي روده انسان وحيوانات هستند ، ولي تعداد زيادي از سويه هاي آن                   

ـ               همچنـين انـواع    . د  مولد اختالالت روده اي بوده، عفونت روده واسهال شديد در اطفال توليد مي كنن

 روز بـوده و  3 سـاعت تـا     12زمان نهفته بيماري بين     . خاصي باعث ايجاد اسهال در بزرگساالن مي شود       

عالئم آن ممكن است همانند اسهال هاي مربوط به مسموميت غذايي و شبيه اسهال خوني ولي به مـدت                   

. اع غذاها وآب انتقال مي يابد     اشيرشياكلي از راه انو   . طوالني تر همراه خون وموكوس در مدفوع باشد       

 .مدفوع نيز ممكن است در پخش مستقيم در اپيدمي ها دخالت داشته باشد

 :روشهاي نگهداري و مراقبت از مواد غذايي

براي نگهداري و مراقبت از مواد غذايي و جلوگيري از آلوده شدن وتشديد آلودگي آن روشهاي 

 مختلفي

ا با توجه به ماهيت آنها تا مدتي از آلودگي و فساد محفوظ داشت         وجود دارد كه مي توان مواد غذايي ر        

 :برخي از اين روشها عبارتند از . 

 بهره گيري از سرما )1

 بهره گيري از گرما )2

 روش خشك كردن، نمك سود كردن ودوددادن )3

 استفاده از محافظت كننده ها )4

 استفاده از اشعه ها )5

 :نكات اساسي در تامين بهداشت مواد غذايي 

غذايي مورد نياز بايستي از فروشگاههايي خريداري گردد كه بهداشتي بوده و به             مواد   -1

 .كليه وسايل حفظ ونگهداري مواد غذايي مجهز باشد
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قبل از انبار كردن مواد غذايي الزم است از عدم آلودگي آنها به حشرات ، كپك هـا و           -2

 .غيره مطمئن بود

در . اي ذخيره سازي استفاده كـرد       تا آنجا كه ممكن است بايستي از محصوالت تازه بر          -3

غير اين صورت بايستي مواد اوليه به ترتيبي كه انبار مي شوند مصرف گردند تا از كهنه                 

 .شدن بيش از حد آنها جلوگيري شود

الزم است مواد غذايي در ظروف كامالً سرپوشيده و دربـدار نگهـداري شـود تـا از                   -4

 ضمناً از تماس مواد غذايي با سطح        .آلودگي آنها به حشرات وجوندگان جلوگيري شود      

 .زمين بايد خودداري كرد

 .هر چند وقت يكبار مواد غذايي را بايستي جابجا كرده وكنترل نمود -5

ياز مي بايد دقيقاً كنترل شـود       كيسه هاي محتوي مواد غذايي بخصوص سيب زميني و پ          -6

 آلـودگي   مرطوب به كيسه هاي حمل سموم دفع آفات وكود شيميايي نبوده و باعث            تا  

 .ومسموميت نگردد

غذاها و مواد غذايي آلوده وحشرات را بايد معدوم نمـود تـا از گـسترش آلـودگي                   -7

 .جلوگيري شود

به هنگام پخت غذاها و شروع كار در آشپزخانه بايد بطور مرتب دستها را با آب گرم و                   -8

 .صابون شست وشستشوي دستها پس از هر بار توالت رفتن الزامي است

خ غذا نبايد همزمان عملياتي از قبيل ردوبدل كردن اشياء و جابجايي آنها             به هنگام طب   -9

 .نظافت خانه وغيره انجام داد

. به هنگام طبخ و توزيع غذا نبايد مستقيماً روي غذايي سرفه يا عطـسه شـود                -10

همچنين نبايد دست را در دهان ، بيني، و يا گوش كرده و يا به صورت ومو وساير نقاط                   

 .اً سيگار كشيدن نيز به هنگام پخت غذا پسنديده نيستضمن. بدن ماليد

با زخمهاي باز و به هنگام بيماري نبايد به كار در آشپزخانه و طبخ غذا مشغول                 -11

 .شد
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در هنگام پختن غذا و توزيع آنها بهتر است لباس مرتب و تميـز پوشـيده و از                   -12

 .روپوش وروسري يا كاله مخصوص استفاده شود

بطور مرتب كوتاه كرده و بطور كلي در بهداشت فـردي  الزم است ناخن ها را    -13

 .كوشا بود

 .غذاهاي پخته را نبايد بيش از دوبار توزيع نموده و باز هم نگهداري كرد -14

بهتر است روي تمام مواد غذايي كه در معرض هوا قرار دارند، در مواقع غير                -15

 .الزم پوشانده شود

يد براي بسته بندي هـيچ نـوع        از كاغذ باطله ، پاكت مستعمل وامثال اينها نبا         -16

 .غذايي استفاده شود

كليه دستگاهها، لوازم و وسايل مورد استفاده در آشپزخانه بايستي در مقابـل              -17

 .خراش، زنگ ، مواد پاك كننده وضد عفوني كننده مقاوم باشند

عمل شستشوي وسايل مورد استفاده بايستي بالفاصله پس از كاربرد وزماني كه          -18

ضمناً پس از شستشو بايـستي آنهـا را         . ذا خشك نشده اند انجام گيرد     هنوز باقيمانده غ  

 .خشك نموده و در جاي محفوظي نگهداري كرد تا از آلودگي آنها جلوگيري شود

الزم است به تعداد كافي سطل زباله فلزي و يا پالستيكي محكم دربدار قابـل                -19

 .  شودتميز كردن و شستشو در محل وجود داشته و هر روز تخليه و تميز

در حوالي آشپزخانه نبايستي به هيچ وجه زباله هاي خانگي وفضوالت و ساير              -20

براي جلـوگيري از ورود مگـس و        . عوامل جلب حشرات وجوندگان وجود داشته باشد      

ساير حشرات در آشپزخانه نيز بهتر است تمام دربها و پنجره ها مجهز به تورسيمي بوده                

ره كشها جلوي دربهاي ورودي نوار آغشته به سم         و در موارد لزوم ضمن استفاده از حش       

 .آويزان شود

 تغذيه 

 :كمبود مواد غذايي پس از وقوع حوادث به دو علت افزايش مي يابد



18 

 نابود شدن ذخاير و انبارهاي مواد غذايي -1

 گسيخته شدن سيستم توزيع مواد غذايي -2

 و خرده فروشـي هـاي مـواد         پس از وقوع حوادث بالفاصله انبارهاي مواد غذايي، فروشگاههاي عمده         

غذايي خراب مي شود و يا آسيب مي بيند كه اين امر منجر به فاسد شدن مـواد غـذايي مـي شـود و                         

بازرسي مواد غذايي بر پاية شكل ظاهري ، شرايط فيزيكي، طعم وبوي مـاده غـذايي و بـا توجـه بـه          

 .خصوصيات معمولي وكيفيت نگهداري انجام مي گيرد

غذايي براي باز ماندگان حوادث و بالياي طبيعي را با توجه به زمان بروز مي توان                اقدامات تامين مواد    

 :به دو مرحله تقسيم نمود

 تامين مواد غذايي براي روزهاي اوليه ايجاد بحران )1

 تامين مواد غذايي پس از استقرار بال زدگان در اردوگاهها )2

لوژيكي سالمترين غذاها هستند مناسـب      براي روزهاي اوليه بحران غذاهاي كنسروي كه از نظر باكتريو         

است و پس از استقرار بالزدگان در اردوگاه بادرنظر گرفتن عادت غذايي در منطقه وقـوع حادثـه بـه                    

 :طريق زير امكان پذير است

 مواد غذايي خشك وغير فساد پذير  )1

 فرآورده هاي لبني وپروتئيني )2

 ميوه وآبميوه )3

 فرآورده هاي كنسروي )4

غذايي وارد شده به منطقه عالوه بر شرايط نگهداري بايد داراي مشخـصات زيـر               كنترل بهداشتي مواد    

 :باشد

 دارابودن پروانه ساخت •

 تاريخ توليد و انقضاء معتبر •

 شماره سري ساخت  •

 نام ونشاني كارخانه سازنده •
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 نام محصول •

 مواد تشكيل دهنده محصول •

 : مرحله است3كنترل بهداشتي سوسيس وكالباس شامل 

 بازرسي ظاهري -1

 بازرسي شيميايي -2

 كنترل ميكروبي -3

 :معموالً از دو روش براي معدوم سازي مواد غذايي فساد پذير استفاده مي كنند

  روش سوزاندن -الف

  دفن كردن در زمين-ب

 :در بعضي محل ها نظارت و توجه خاص مامورين بهسازي ضرورت دارد

o وسايل نقليه اي كه براي انتقال مواد غذايي بكار مي روند 

o ارهاي مواد غذاييانب 

o مراكز تغذيه جمعي از جمله آشپزخانه ها 

o بيمارستان هاي اضطراري 

o مراكز توزيع شير 

 » طاعون قرن« 

 ايدز چيست؟

ايـن  .  ايجاد مي شـود    HIVايدز يك بيماري عفوني است كه توسط موجود بسيار كوچكي به نام ويروس            

بتال به عفونتهاي خطرنـاك وسـرطانها       ويروس باعث تحليل شديد قدرت سيستم ايمني فرد شده و فرد م           

 .شده و در نهايت منجر به مرگ فرد مي شود

 :مراحل بيماري ايدز -

 بزرگـي   –اسهال وتب طوالني به مدت بيش از يك ماه          : عالئم حاد ورود ويروس به بدن عبارتند از         

 10 كاهش وزن بيش از      - سردرد – جوشهاي پوستي    - دردعضالت ومفاصل  - گلودرد –غدد لنفاوي   
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بعد از ورود ويروس به بدن تا بروز بيماري ايدز سه مرحله وجود داردكه در تمام                . درصد وزن بدن  

 :اين مراحل فرد قادر به آلوده كردن ديگران مي باشد

o    در اين مرحله ويروس درون بدن وجود دارد ولي عالمت بـاليني يـا              : مرحله پنجره

 . ماه طول مي كشد16 هفته تا 2اين مرحله . آزمايشگاهي براي تشخيص وجود ندارد 

o    در اين مرحله با آزمايش خون مي توان ويروس را در بدن تشخيص             : مرحله آلودگي

 .داد ولي فرد عالمت باليني ندارد مدت اين دوره طوالني است

o    سيستم ايمني فرد به قدري ضعيف شده كه فرد به بيماريهاي گوناگون و             : مرحله بيماري

 .م ايدز زياد مي شودسرطان مبتال شده و عالئ

 .تشخيص بيماري ايدز تنها با آزمايش خون ميسر است

 آيا هميشه با آزمايش خون مي توان سالم بودن فرد را تأييد كرد؟ -

خير ، زيرا با اينكه در مرحله پنجره ويروس در بدن فرد وجود دارد آزمايش خون فرد منفي بوده و                    

 .نمي تواند ويروس را در بدن وي نشان دهد

 : اههاي اصلي انتقال ويروس از فردي به فرد ديگرر

 تماس با خون آلوده به ويروس ايدز 

رابطه جنسي حفاظت نشده با شخص مشكوك به آلودگي به ويروس ايدز به ويژه تماسهاي                

موارد آلودگي دردنيا از اين طريق اسـت         % 80جنسي غير عادي مثالً در همجنس بازان،        

 .موارد آلودگي شناخته شده ناشي از تماس جنسي بوده است % 15ولي در ايران كمتر از 

 از مادر آلوده به فرزندش 

 . مايع مني وشير مادر به مقدار فراوان وجود دارد-ويروس ايدز در ترشحات زنانه

 خون آلوده از چه طريقي باعث انتقال ويروس به ديگران مي شود؟  -

 » تادين تزريقيبويژه در مع« استفاده از سرنگها و سوزنهاي مشترك  .1

ش و اعمالي نظير آن كه درآنها        سوراخ كردن گو   – حجامت   – خال كوبي    – طب سوزني    –ختنه   .2

 .ابزارهاي تيز و برنده كه به خون آغشته مي شود استفاده مي گردداز 
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 استفاده از مسواك و تيغ سلماني و خالل دندان بطور مشترك با ديگران .3

 شدابزارهاي دندانپزشكي اگر استريل نبا .4

 موارد آلودگي در جهان از اين طريق است % 3-5دريافت خون ويا فرآورده هاي خوني كه  .5

بهترين راه جلوگيري از انتقال بيماري از طريق خون ، استفاده از وسايل استريل و يكبار مصرف در انجام                   

 .اعمال فوق مي باشد
 
 
 
 

 ند؟چه كساني بيشتر در معرض آلوده شدن به ويروس ايدز قرار دار -

 معتادان تزريقي 

 دريافت خون يا فرآورده هاي خوني يا اعضاء پيوندي  

 افراد شاغل در امور پزشكي ، دندانپزشكي، مامايي، جراحي و آرايشگران  

 .افراديكه به امر گردآوري، انهدام و دفع زباله هاي بيمارستاني مي پردازند 

 .ندين شريك جنسي دارندرانندگان بين المللي، فواهش و افراد ولگرد و كسانيكه چ 

 نوزاد مادران آلوده به ويروس ايدز 

 افراديكه بيماريهاي آميزشي دارند 

مهمترين راه انتقال ويروس ايدز در ايران و برخي كشورهاي جهان اسـتفاده افـراد معتـاد از سـرنگ                    

 .رسد درصد موارد آلودگي مي 65در ايران اين ميزان به . مشترك جهت تزريق مواد مخدر بوده است

 : ويروس ايدز از راههاي زير منتقل نمي شود -

مانند حولـه،  « پوشيدن لباس ديگران يا استفاده از وسايلي كه اين افراد آنها را لمس كرده اند              -1

 »...رختخواب، وسايل آرايشي، تلفن و

نظير همكالسـي بـودن     « زندگي كردن يا خوابيدن در يك اتاق به طور مشترك با فرد آلوده               -2

 .» كنار يكديگر يا ازدهام در يك اتوبوسونشستن در

 .نگهداري از كودك آلوده به ويروس و بازي كردن با او -3

الکل باعث از بين رفنت ويروس و اسرتيل شدن ابزار : نکته 
.منی شود
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 .شنا در استخر مشترك با اشخاص آلوده يا استفاده از سرويس بهداشتي بطور مشترك -4

 سرفه يا عطسه فرد آلوده به ايدز يا مبتال به بيماري ايدز -5

 .لوده و يا از طريق رستورانهاي عمومياستفاده از ليوان ، ظرف غذا ، فنجان فردآ -6

مراقبت و يا ارائه كمكهاي اوليه به بيمار مبتال به ايدز پيشرفته اگر اصـول بهداشـتي و ايمنـي                     -7

 .صحيح رعايت شود

 .از طريق گزش حشرات يا گاز گرفتن توسط حيوانات -8

 

 

 :نكات ايمني جهت جلوگيري از ابتال به ايدز در آميزش جنسي  -

 .از كاندوم پالستيكي سالم بويژه در موارد مشكوكاستفاده صحيح  .1

اجتناب از بي بند وباري و داشتن فقط يك شريك و پرهيز از رفتارهاي جنسي غيرعادي نظيـر                   .2

 .همجنس بازي

 .پرهيز از تماس با مني و ترشحات زنانه .3

 برخي  اصطالحات

و گاهي اين انتقال از حيوانات       بيماري است كه از فردي به فرد ديگر قابل انتقال بوده             :بيماري واگير 

 .به انسان و يا برعكس نيز صورت مي گيرد

 گسترش بيماري در سطح يك منطقه كه تعداد بيماران بيش از مواقع عادي و مورد انتظـار                  :اپيدمي

 .باشند

 در صورتي كه يك بيماري در سطح يك منطقه به طور بومي وجود داشته باشد و تعداد آن                   :آندمي  

 .  و انتظار باشد و ممكن است تعداد بيماران در طول زمان كم شوددر حد تعادل

 يا تك گير وقتي است كه در اثر مصونيت باال و يا پايين بودن قدرت بيماري زايي يـك                    :اسپوراديك

 .ميكروب بيماري به صورت تكگير وجود داشته باشد

 .كه سبب آلودگي گردد گويند به وجود عامل بيماريزا در سطح بدن ، سطح يا درون اشياء :آلودگي 

حتی يکبار آميزش جنسی حفاظت نشده با اشخاص آلوده به 
 .ويروس ايدز می تواند شخص را آلوده کند
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 .ورود ، رشد وتكثير عامل عفوني در بدن انسان يا حيوان عفونت ناميده مي شود : INFECTعفونت 

 بندپايان يا نرم تنان كه باعث انتقال عفونت  به صورت بيولوژيك واز راه گزيدن يا گذرانـدن                   :ناقل  

 .ناميده مي شودمواد عفوني روي بدن، غذا يا ساير مواد مي گردند ناقل 

 كسي است كه عامل بيماري را در خود جاي داده است و بدون اين كـه خـودداري عالئـم                     :حامل

 .بيماري باشد باعث انتقال آن به سايرين مي شود

 بهداشت آب 

آب سالم آبي است فاقد هر گونه عامل ميكروبي ، بدون بوو رنگ ، زالل شفاف ، بدون مزه خـاص و    

ضر براي  سالمت انسان و داراي امالح در حد استاندارد و تعيين شـده بـراي            بدون مواد شيميايي م   

 .آب آشاميدني

 خواص آب

 .خواص آب شامل خواص فيزيكي ، شيميايي و بيولوژيكي مي باشد

 :خواص فيزيكي 

 وزن مخصوص آب در حرارتهاي مختلف خيلي كم تغيير مي نمايد براي وزن  مثـال ،                  : مخصوص -1

مي باشد در    /. 99780و  /.99987 درجه سانتيگراد به ترتيب برابر       22 و 4 ،   وزن مخصوص آب درصفر   

هر صورت همين تغييرات جزئي وزن مخصوص آب در حرارت هاي متفاوت ،سبب طبقه بندي شـدن                 

 .آب مناطق عميق زمين شده و مانع اختالط آب اليه هاي مختلف زير زمين مي شود 

ا خيلي بيش از وزن مخصوص تغيير مي دهد ويسكو زيته آب            حرارت ويسكوزيته آب ر   : ويسكوزيته   -2   

ويسكوزيته آب برفرآيندهاي   . ويسكوزيته نزديك نقطه انجماد مي باشد     % 50درجه سانتيگراد حدود     25

يكي از خواص غير متعـارف آب       كاهش ويسكوزيته آب در اثر افزايش فشار      . تصفيه كامالً اثر مي گذارد      

 است 

همچنين برمصارف آب   . است به علت مواد آلي و معدني محلول در آب باشد             رنگ آب ممكن     : رنگ   -3

اشكال معدني رنگ آب بـه      . اثر نامطلوب و زيان آور داشته و از نظر زيبايي نيز مورد قبول افراد نيست                

 .علت وجود آهن و منگنز است
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 بـراي مـصارف     آب كدر براي مصرف صنايع نامناسب بوده و از نظر زيبايي و سالمتي            :   كدورت -4

 .كدورت مانع تأثير گندزداها بر ميكروارگانيسم ها مي شود. شهري نيز نامطلوب است

بوي آب قاعدتاً بايد ارتباط نزديكي با طعم آن داشته باشد در صورتي كه عوامل غيـر                 :   بو وطعم  -5

عوامل . دارند  فراري مانند نمك وجود دارند كه با تأثير بر روي طعم آب هيچ گونه اثري بر بوي آن ن                  

مختلفي مانند جلبك ها، تجزيه گياهان آبزي ، تركيبات ناشي از كلرينه كردن آب وآب هـاي راكـد                 

 .انتهاي سيستم توزيع آب ، در ايجاد طعم وبوي آن مؤثرند

 خواص شيميايي 

1- PH:                 يون هيدروژن در آب وجود دارد و چنانچه مقدار آن از حد معيني باالتر رود بر 

 مـي باشـد     14 از صفر تـا      PHغلظت يون هيدروژن برمبناي مقياس      . مي گذارد كيفيت آن اثر    

غلظـت زيـاد يـون    (  پـايين  PH باال مانع اثر خوردگي آب شده و PH. ،اندازه گيري مي شود   

 . اثر خورندگي آب را افزايش مي دهد) هيدروژن ، اسيدي 

ح شامل كاتيون اين امال . سختي آب مربوط به امالح خاصي است كه در آب وجود دارد            -2

ربنات ، كربنات، كلرور، سـولفات      بوده كه با آنيون هاي بيك     ... هايي مثل منيزيم ، كلسيم، آهن و      

سختي كل شامل سختي موقت به اضـافه     . سيليكات ونيترات به صورت محلول در آب وجود دارد        ،

ـ              . سختي دائم مي باشد    روف سختي موقت در اثر جوشاندن آب ته نشين مي شود و جرم داخل ظ

جوشاندن آب بـه مـدت      . را تشكيل مي دهد و به امالح كربنات كلسيم و منيزيم مربوط مي شود             

نات هاي كلسيم و منيزيم مي       و رسوب كرب   2coچند دقيقه باعث تجزيه بيكربنات ها و خارج شدن          

 كلسيم كه در اثـر      سختي دائم بوسيله وجود عناصري مانند سولفات و كلرورهاي منيزيم و          . گردد

 .جوشاندن رسوب نمي دهند، پديد مي آيد

 استانداردهاي آب آشاميدني مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 مقدار مجاز مقدار مطلوب نوع ويژگي

 15 5 رنگ

 3 2 بو
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 25 5 كدورت

PH 5/8-7 2/9-5/6 

 500  ميلي گرم در ليتر150 سختي كل 

 منابع آب 

 آبهاي زيرزمينـي چـشمه،      -3  آبهاي سطحي-2 باران، تگرگ، برف    :  نزوالت جوي-1

 قنات، چاه

 تصفيه آب

آب . كيفيت آبهاي مورد نياز براي مصارف خاص به ندرت با اختصاصات آب هاي طبيعي مطابقـت دارد                

آشاميدني آبي است زالل و خنك ، بي رنگ ، بي بو وبدون مزه خاص و عاري از عوامـل بيمـاري زا و                        

چنين آبي در طبيعت نادر است و اگر چشمه هايي وجود داشته باشد كه آب آنها پاك و خـالص                     . سمي

باشد كفاف شرب مردم را نمي كند و ضمناً انسان ها هم به طور مستقيم و هم بطور غيـر مـستقيم باعـث                        

نمايند تا  از اين رو آب هاي خام را در اثر يك رشته اعمال تصفيه مي               . آلودگي آب هاي طبيعي مي شود     

 .آبي با كيفيت مورد نظر بدست آيد

بطور كلي آب هاي زيرزميني بـراي       . آب هاي سطحي تصفيه بيشتري از آب هاي زيرزميني الزم دارند          

حفظ سالمتي جامعه حداقل بايد ضد عفوني شوند ولي برخي از آنها به تصفيه بيشتري نيـاز دارنـد تـا                     

بات كه باعث ايجاد لكه ، رنگ، مزه، و بو مـي شـوند از آب                سختي آنها كاهش يافته يا آهن و ساير تركي        

 .خارج شوند

فرآيندهاي اصلي تصفيه آب ، مانند انعقاد ، تجمع ذرات، ته نشيني، صاف كردن، گنـدزدايي در تـصفيه           

روش هايي به نام تصفيه مقدماتي ، براي كاهش ناخالصي ها و يا تغيير مشخـصات                . خانه انجام مي گيرد   

قبل از رسيدن به تصفيه خانه وجود دارد كه بدين وسيله از فشار برمراحل اصلي تصفيه آب                 نامطلوب آب   

تصفيه مقدماتي شامل فرآيندهاي فيزيكي ، شيميايي ، ومكانيكي هـستند كـه قبـل از                . كاسته مي شود  

مراحل اصلي تصفيه آب صورت مي گيرد و شامل آشغالگيري ، تصفيه شـيميايي مقـدماتي تـه نـشيني                    

 .تي و استفاده از صافي هاي مشبك سوراخ ريز استمقدما
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 اجسام بزرگ، مانند سنگها ، چوبها، كنده هاي درخت، و ساير اجسام كـه     :آشغالگيري   )1

 .ممكن است به دستگاههاي تصفيه خانه و عمل تصفيه صدمه وارد كند را از آب مي گيرد

نترل رشـد گياهـان      در اين مرحله از مواد شيميايي براي ك        :تصفيه شيميايي مقدماتي   )2

مشكالتي مانند رشد بيش از حد در مواقع معيني از سال و گرفتگي             . آبزي استفاده مي شود   

 .صافيها ، مزه و بوي خاص آب ناشي از رشد گياهان و جلبك ها در آب مي باشد

 سنگ ريزه، شن، ماسه ، و ساير مواد ريگ دار آب خام را قبـل از                 :ته نشيني مقدماتي   )3

. خانه در حوضچه هايي به به حجم هاي مختلف بوسيله وزن ثقل جدا مي نمايند              ورود به تصفيه    

ذرات سنگ ريزه دستگاههاي تصفيه خانه را مسدود كرده و شن، ماسـه وگـل والي از طريـق                   

خورندگي باعث انهدام سريع وسايل غوطه ور در آب مانند پروانه پمپ ها و پيستون هـا مـي                   

مواد % 60 به طرز صحيح و مناسب انجام گيرد تقريباً بيش از            چنانچه ته نشيني مقدماتي   . گردند

 . قابل ته نشيني از آب جدا مي شوند

هـوا را بـا آب      .  در تصفيه خانه اغلب هوادهي اولين فرآيند تصفيه اسـت            :هوادهي   )4

مخلوط مي كنند تا بعضي گازهاي محلول مانند دي اكسيد كربن و نامحلول مانند هيدروژن               

 از آب خارج شده و غلظت اكسيژن محلول آب كه براي اكسيداسيون فلزات              سولفوره و متان  

 . محلول مانند آهن و منگنز به اكسيدهاي نامحلول الزم است افزايش يابد

 يك روش شيميايي تصفيه است كه مواد شيميايي مختلف، ماننـد            :انعقاد و تجمع ذرات    )5

سديم را به مقادير الزم وكافي به       آلومينات  ) فرووفريك( سولفات آلومينيوم ، سولفات آهن      

آب اضافه مي كنند تا ذرات كوچك، سبك وغير قابل ته نشين به ذرات بزرگتـر و سـنگينتر                   

انعقاد و تجمع ذرات بايد قبل از مرحله تـه نـشيني            . تبديل شده و به آساني ته نشين شوند       

 .انجام گيرد تا ذرات معلق و كلوئيدي آب به آساني ته نشين گردند

 تالطم و سرعت جريان آب، شن ، سنگريزه ، رسوبات شيميايي ، آلوده كننده    :شيني  ته ن  )6

ها، ذرات و ساير اجسام و مواد غير قابل ته نشين را به صورت معلق در آب نگـه مـي                     

دارد مواد معلق در آب به كمك ته نشيني از آب جدا مي شوند تا فشار برصافيها و ساير                   
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ا با سرعت خيلي آهسته اي در حوضـچه هـايي وارد            آب ر . مراحل تصفيه كاهش يابد     

 .مي كنند تا خرده هاي آن ته نشين شوند

 مقادير مواد محلول آبها متفاوت است كه بعـضي از آنهـا مخـصوصاً               :سبك كردن آب   )7

با وجود اينكه بطور كلي مواد شـيميايي        . كلسيم و منيزيم ، باعث سختي آب مي شوند        

امـا بـا    .سالمتي مصرف كنندگان مضر نمي باشند     كه باعث سختي آب مي گردند براي        

و اليه صابون بر    ) مخصوصاً آبگرمكن ها  ( تشكيل رسوب و پوسته در لوله ها، لوازم منزل        

 .روي وان حمامها و دستشويي ها باعث شكايت مصرف كنندگان مي شوند

مواد معلق شامل   .  هدف اصلي جدا كردن مواد معلق است         :صاف كردن يا فيلتراسيون      )8

رات تشكيل يافته در عمل انعقاد ، تجمع ذرات و تـه نـشيني ، ميكروارگانيـسم هـا،                   ذ

رسوباتي مانند كربنات كلسيم كه بعد از سبك كردن آب هاي سطحي يا زيرزمينـي در                

 .آب باقي مي ماند ورسوبات آهن و منگنز از منابع آب هاي زيرزميني مي شود

 از شن يا مخلوطي از شن ، ذغـال          كه معموالً اين مواد معلق هنگام عبور آب از بستر صافي          

يا مواد مصنوعي مشابه كه مخصوص تصفيه آب اسـت از آّب            ) گارنت( آنتراسيت ولعل ريز  

معموالً در تصفيه خانه صاف كردن بعد از انعقاد ، تجمع ذرات و ته نـشيني                . جدا مي شوند  

 .انجام مي گيرد

براي جذب مواد آلـي و مـواد        ) فعالمانند زغال   (  اخيراً از مواد جذب كننده       : جذب )9

 .سمي موجود در آب استفاده مي شود

 عبارت است از افزودن مقـداري از تركيبـات فلوئـور بـه آب               :فلوئورزني   )10

 .آشاميدني تا غلظت مجاز فلوئور كه پوسيدگي و فساد دندان اطفال را كاهش دهد

ب هـاي   هدف از مرحله تثبيت آب، كنترل خورندگي و تشكيل رسوب آ          : تثبيت )11

 .مشروب قبل از ورود به شبكه توزيع است

 گندزدايي آبها براي از بين بردن ميكروب هاي بيماري زا انجـام             :گندزدايي   )12

اكثر عوامل بيماريزا به زندگي در درجه حرارت و شـرايطي كـه در بـدن                . مي گيرد 
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ـ                  د انسان و حيوانات يافت مي شود عادت كرده اند و خارج از بدن به خوبي نمي توانن

با اين وجود تعداد قابل توجهي از آنها در آب هاي مشروب زنـده مـي                . زندگي كنند 

برخي عوامل بيماريزا مخصوصاً ، بعضي ويروسها وارگانيسم هايي كـه تـشكيل             . مانند

كيست مي دهند حتي تحت شرايط نامطلوب براي مدت طوالني زنده مي مانند چـون               

راي ضد عفوني آب مصرف مي شوند مقـاوم         اين موجودات به مقدار كلري كه معموالً ب       

. هستند، بنابراين كلرزني هميشه به تنهايي آب آشاميدني سالم به وجـود نمـي آورد              

ذخيره سازي در تانك يا مخازن قبل از تصفيه از طريق تـه نـشيني و مـرگ طبيعـي                    

ارگانيسم ها منجر به نابودي بعضي بيماريزاها مي شود، ضمناً تعداد قابـل تـوجهي از                

بيماريزاها در فرآيندهاي انعقاد ، تجمع ذرات ، ته نشيني و صاف كردن تـصفيه آب از                 

 .بين مي روند

تمام آبهاي آشاميدني بايد گندزدايي شوند و چون آب هاي سطحي بيشتر از آب هـاي زيرزمينـي در                   

انعقـاد ،   : نند  معرض آلودگي با عوامل بيماريزا مي باشند بنابراين هميشه بايد قبل از مصرف ، تصفيه ما               

 .تجمع ذرات ، ته نشيني و صاف كردن و گندزدايي شوند

 گندزدايي آب

 :روشهاي مختلفي براي گندزدايي آب وجود دارد

 UV اشعه ماوراء بنفش -ب   جوشاندن-الف

  يدزني-د    كلرزني -ج

  ازن زني-و

بر باكتري ها، ويروس     يكي از ساده ترين روش هاي ضدعفوني كردن آب مي باشد كه عالوه               :جوشاندن  

ها و جلبك ها ، تخم انگل ها را نيز از بين مي برد ويكي از روش هاي توصيه شده توسط سازمان بهداشت                       

در صورتي كه آب به راحتي و به سادگي در ظرف تميزي ريخته شده و به مدت حداقل                  . جهاني مي باشد  

آب جوشيده شـده  . پاك مي شود) ژياردياحتي ( دقيقه در حالت جوشيدن بماند كامالً از ميكروبها      5-3

تا سرد شدن بايد كامالً پوشيده شود تا از ورود آلودگي هاي ثانويه جلوگيري شود و در صورتي كه ايـن                     
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به دليل دماي مناسـب بـراي رشـد         ( كار انجام نگيرد شايد آلودگي آب به مراتب بدتر از حالت اوليه             

 .گردد) ميكروبها

 مدت زمان زيادي است كه به خاصيت ميكروب كشي اشعه ماوراء بنفش پـي               ) :UV(اشعه ماوراء بنفش    

 نانومتر در مدت زمان بسيار كوتاهي قادر به از بين بردن ويروسـها ، باكتريهـا،                245برده اند طول موج     

سه پارامتر مهم مربوط به كيفيت آب كه اثر بيشتري بـر عملكـرد يـك                . پروتوزوآها و مخمرها مي باشد    

 كه ضـريب    UVدانسيته اوليه باكتريايي ، مواد معلق ، ضريب جذب          : ي گذارند عبارتند از      م UVسيستم  

همچنـين تعـداد    .  اثر مزاحمت ساز ناشي از برخي از مواد محلول را نيز دربـر مـي گيـرد                 UVجذب  

 . تأثير دارندUVباكتريهاي موجود در آب و همچنين مواد جامد در آب بر ميزان تأثير و تفرق اشعه 

اشـكال  . مي توان بكـار بـرد     ) انواع هيپوكلريت ها  (  كلر را به دو شكل گازي شكل و يا امالح            :زني  كلر

 .مختلف تجاري كلر ، كلرگازي ، هيپوكلريت سديم و گرانولهاي هيپوكلريت مي باشد

كلر گازي در كپسول هاي ويژه اي كه به همين منظور طراحي شده براثر فشار به حالت مايع تبديل مـي               

با خارج شدن فشار در محل مصرف به منظور استفاده در تجهيزات تزريق كننده گاز كلر، كلر مـايع    . شود

 .مجدداً به كلرگازي تبديل مي شود

 16 تـا  12تنها به شكل مايع در بازار وجود دارد و معموالً در غلظت هـاي        ) آب ژاول (هيپوكلريت سديم   

يظ تر و تعيين محل نگهداري به مشخـصات انجمـاد           درصد كلر در دسترس مي باشد تهيه محلول هاي غل         

% 18 درجه سانتيگراد مي توان محلولي با غلظـت          8/28ماده بستگي دارد بطوري كه در دماي كمتر از          

 .كلر تهيه نمود

 

 
 
 
 

منابع عمده يـديك    . يد غالباً به شكل تركيبي از چندماده و مخصوصاً يديدها مشاهده مي شود              : يدزني  

اولين استفاده از   . و نيترات پتاسيم است كه در شيلي يافت مي شود ، مي باشد              (kelp)كتانجك  گياه به نام    

آن را به عنوان يك استريل كننده فوري  Vergnoux. آب به جنگ جهاني اول باز مي گردد    يد در تصفيه    

ايـن گرانـول هـا در) : پرکلـرين ( گرانوهلای هيپوکلريت   
آمـده و درايـتتانکهايی نزديک به نقطه بصورت حملـول در       
اشـکال متـداول. بصورت جريان مايع به آب اضافه می شوند       

گرچه هيپوکلريت کلسيم. از اين نوع هيپوکلريت ليتيم است     
کاربرد وسيعی دارد اما توليد رسوب ، رسوب می کنـد امـا

.هيپوکلريت ليتيم رسوب کمرتی دارد
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ـ 1922در سال  Hichnsتوسط  بررسيهاي بيشتر   .براي سربازان پيشنهاد كرد  5mlتفاده از انجام شد و اس

وي نشان داد كـه حتـي بـا         .  ليتر آب توسط وي پيشنهاد شد      40تنتوريد براي تصفيه حدود     % 7محلول  

 مي توان با اين غلظت بـه آب سـالم دسـت     min 30 بعد از گذشت Potomacاستفاده از آب رودخانه 

قطره از محلول تنتوريد  2پيشنهاد شد و نيز استفاده از % 7 با غلظت min 10   ميزان1930در سال . يافت

 3 دقيقه را مطلوب دانستند و به اين نتيجه رسيدند كه اسـتفاده از            15را به هر ليتر آب و يك زمان تماس          

 .قطره در هر ليتر آب در خصوص گندزدايي نتايج بهتري ندارد

ين شد كه در فاصله جنگ جهاني دوم مطالعات فراوان منجر به تهيه و توليد قرص هاي يد به نام گلوبال

.اين قرص ها براي گندزدايي منابع كوچك و متوسط آب استفاده مي شود  

عمده استفاده از اشكال قرص يا تنتوريد براي تصفيه فوري منابع آب كوچك در يك محفظه بسته نظيـر                   

شـايع  » اسهال مسافرين   « قمقمه سربازان يا تصفيه آب مصرفي مسافرين كشورهاي خارجي كه در آنها             

در % 2 قطره محلول تنتوريد     5براساس رهنمود سرويس بهداشت عمومي آمريكا مصرف        . باشداست مي   

 . قطره براي گندزدايي آب كدر توصيه شده است10 دقيقه براي گندزدايي آب پاك و 30مدت زمان 

پتانسيل يد در ايجاد مزه نامطلوب در حد استفاده از كلر مي باشد هر چند كه اگر در دزاژ كلـر مـورد                       

 .ستفاده قرار گيرد ، يد قادر به شركت در واكنش با تركيبات نيتروژن نخواهد بودا

 هـاي   PH هاي اسيدي بهتر عمل مي كند و در          PH ازن نيز مانند كلر بعنوان اكسيد كننده در          :ازن زني   

 براي گندزدايي آب با ازن غلظت     .  بيشتر شود به سرعت از بين مي رود          3/10 از PHقليايي بويژه وقتي    

از . ميلي گرم در ليتر كفايت مـي كنـد  /. 1هاي بسيار كمتري در مقايسه با كلر الزم است و دوز كمتر از       

لحاظ قدرت اكسيد كنندگي نيز ازن بهتر از كلر است ومسلماً كيفيت شيميايي و ميكروبي آب شـرب بـا                    

يي دارد از اين گذشـته درآب  اما هزينه توليد و بهره برداري باال      . استفاده از ازن بهتر از كلر خواهد بود       

 دقيقه  8نيمه عمر ازن در آب بسته به وجود ميزان آالينده هاي داراي باقيمانده ازن از                . باقيمانده ندارد 

  .  ساعت متفاوت است14تا 

  ميليگرم در مترمكعب 3 تا 5/1گاز ازن به ميزان 

 تامين آب 



31 

سالم مي باشد و اين امر وظيفـه كارشـناس          يكي از ضروريات كارامدادرساني تهيه مقدار كافي از آب          

بهداشت محيط يا مدير بهداشتي اردوگاه مي باشد كه كوشش نمايد چنين آبي تهيه و در دسترس گذاشته        

شرايط فيزيكي ، شيميايي و باكتري شناختي آب مصرفي انسان بايد با استانداردهاي وضع شـده                . شود

 . مطابقت داشته باشد

ر به عنوان راهنمايي در محاسبات حداقل احتياج آب الزم براي نوشيدن ، پخت و پز                ارقام زي : نيازمنديها  

 : و نظافت هاي اساسي توصيه مي شوند

  ليتر براي هر نفر در روز 45-60بيمارستانهاي صحرايي و ايستگاههاي كمكهاي اوليه  -1

  ليتر براي هر نفر در روز 20-30محل هاي غذاخوري جمعي  -2

  ليتر در روز براي هر نفر15-20اه سرپناه موقت واردوگ -3

 

 انتخاب بهترين آب براي اردوگاه

اولويت انتخاب منابع آب تا حد امكان بايد سعي شود تا منابعي انتخاب گردنـد كـه كمتـر در معـرض                      

 :آلودگي باشند كه به شرح زير مي باشد

 شبكه آبرساني شهري) الف

چك صدمه ديده باشد بايد براي به كارانداختن مجدد چنانچه در اثر وقوع بال شبكه آبرساني بزرگ يا كو

شاه لوله ها و لوله هاي اصلي آبرساني صدمه ديده بايد در اسرع وقت تعمير شوند                . آن اولويت قايل شد   

آب را به قـسمت اعظـم شـبكه         و اغلب با بستن چند شير و دور زدن بخش صدمه ديده مي توان جريان                

با مواد پالستيكي و روشهاي جديدي كه براي اتصال سـريع لولـه هـا               ريق تعمير   از ط . توزيع بازگرداند 

با اين وجود اين عمـل مـستلزم        . ابداع شده مي توان تعميرات را در كوتاه ترين زمان ممكن انجام داد            

برنامه ريزي قبلي از جانب متصديان امور آبرساني يعني فراهم ساختن تجهيزات و لوازم و تعليم افرادي                 

 .اضطراري مي باشدبراي عمليات 

پس از وقوع بال به خصوص بعد از سيل ، فشار آب لوله هاي آب شهري و غلظت كلر آن را بايد افـزايش             

 .داد تا از ورود آب آلوده به لوله ها جلوگيري شود
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 شبكه هاي آبرساني خصوصي) ب

تعلـق بـه    در جوار جامعه مصيبت ديده اغلب شبكه هاي آبرساني خصوصي وجود دارد كـه معمـوالً م                

واحدهاي توليد لبنيات ، تأسيسات توليد موادغذايي ونوشابه ، كارخانجات و ساير موسسات صـنعتي يـا                 

. خصوصي تـصفيه آب اسـت     بع تأمين آب اغلب چاه عميق يا دستگاه         من.  كشاورزي و خدماتي مي باشند    

راكز مصرف حمـل    ا تا م  آب اين منابع را پس از افزودن كلر مي توان به شبكه توزيع وصل كرد و يا آن ر                  

 از چنين منابعي را هنگـام جـستجوي         صاحبان آنان معموالً حاضر به همكاري هستند لذا استفاده        . نمود

 .منابع آب در منطقه هرگز نبايد ناديده گرفت

 ) چاهها وچشمه ها وقنوات( آبهاي زيرزميني ) ج

 از آبهـاي سـطحي در معـرض         اغلب در حوالي منطقه بال ديده آب زيرزميني يافت مي شود كه كمتر            

از قبيل آنهـايي    ( آلودگي زياد قراردارد آبهاي زير زميني كه از طبقات شني عميق سرچشمه مي گيرند             

در صورت رعايت چند اقـدام سـاده حفـاظتي    ) كه از چاههاي عميق و بعضي چشمه ها بدست مي آيند        

 .آلودگي نخواهند داشت

 آبهاي سطحي) د

از آبهاي سطحي به عنوان منبع آب مصرفي استفاده كرد از آبهـاي بـدبو،               فقط در مواقع ناچاري بايد      

آب هاي سطحي را بايد گندزدايي كـرد و         . رنگ دار يا آبهايي كه آلودگي شديد دارند بايد پرهيز كرد          

اگـر  در صورت امكان براي برطرف ساختن تيرگي ، ناخالصي ها و رنگ به تـصفيه آنهـا اقـدام نمـود                    

ايجاد يك نقب براي نشت     . در دسترس نباشد ، بايد در حد ابداعات محلي اقدام كرد          تجهيزات تصفيه آب    

آب يا چند ميله متصل به يك مادرچاه در كنار نهر، قبل از عمل تصفيه مي تواند مقدار باكتري و تيرگـي                      

 .آب را كاهش دهد

 گندزدايي آب

 پيشگيري از بيماريهاي منتقله از آب       هدف از گندزدايي از بين بردن موجودات زنده بيماريزا و در نتيجه           

عمل گندزدايي آب را مي توان با جوشاندن و فعل وانفعاالت شيميايي انجام داد كلريا تركيبـاتي                 . است

 .كه كلر آزاد مي كنند رايجترين مواد گندزدايي هستند
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اسـتفاده  عمده ماده اي كه با توجه به مطالب فوق مي توان در شرايط اضطراري براي گنـدزدايي آب                   

 .وزن اين تركيب كلر موجود در آن است% 70نمود ، پودر هيپوكلريت كلسيم مي باشد 

بسته به كدورت    ( 5-3مقدار كلرمورد نياز از هيپوكلريت كلسيم براي گندزدايي يك مترمكعب آب برابر             

ريـت  گرم مي باشد البته در صورتي كه خلـوص هيپوكل         .) و مقدار آلودگي آب مقدار آن فرق مي كند        

براي . اين ماده بايد مقدار كلر مورد نياز را بدست آوريم           % 70باشد كه با احتساب خلوص      % 100كلسيم  

 .توضيح بيشتر به حل دو مسئله مي پردازيم

 ليتر كه كامالً پر از آب است و مي خواهيم توسط هيپوكلريت             21000مخزني داريم به حجم      -

 .قدار كلر مورد نياز را بدست آوريدآن را گندزدايي كنيم، م% 70كلسيم با غلظت 

 

 
 
321,21000 mlitv == 

grM 6321*31 == 

100
7063

0M
 

grm 90
70

100*63
0 == 

V =  1حجم مخزنm = 0% 100مقدار كلر مورد نياز با خلوصm = 70ت مقدار كلر مورد نياز با غلظ% 

 و مي خواهيم آن را با استفاده از هيپوكلريت كلـسيم            4*3*3 مخزني داريم مكعب شكل و به ابعاد         -2

 .براي كلر مقدار كلر مورد نياز را بدست آوريد% 70گندزدايي كنيم با فرض خلوص 
3364*3*3 mV == 

grm 1083*361 == 

grm 3.154
70

100*108
0 == 

V  = 1حجم مخزنm = 0% 100مقدار كلر مورد نياز با خلوصm = 70مقدار كلر مورد نياز با غلظت % 

 جدول مقايسه تطابق مواد گندزداي مختلف با شرايط اضطراري 
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نام ماده گند   

 زدا

هزينــــه  هزينه توليد

 نگهداري

هزينه بهره  

 برداري

باقيمانــده 

 درآب 

خصص نياز به مت 

 جهت استفاده

ــراي   ــت اج قابلي

 عمومي

 دارد ندارد دارد كم كم كم كلر

 ندارد ندارد دارد كم كم زياد يد

 ندارد ندارد ندارد زياد كم كم جوشاندن

 ندارد دارد ندارد زياد --- زياد اشعه

 ندارد دارد ندارد زياد --- زياد ازن

 :عمل مي نماييمبعد از محاسبه مقدار كلر مورد نياز به ترتيب زير 

را توسط ظرف تميزي برداشته و مقـدار كلـر          )  ليتري 20مثالً يك سطل    ( مقداري از آب مخزن    -1

هر قاشق چايخوري تقريباً برابر     ( محاسبه شده را بعد از توزين در ظرف پر از آب حل مي كنيم               

شـود و   سپس آن را هم مي زينم تا كل كلر درآب حل            )  گرم پودر هيپوكلريت كلسيم مي باشد      3

 .محلول شيري رنگي بدست آيد

محلول شيري رنگ بدست آمده را در داخل آب مخزن مي ريزيم و با يك وسيله تميز آب را هم                     -2

سعي مي كنيم محلول شيري رنگ را در سطح آب مخزن بپاشيم طوري كه تمـام آب                 . مي زنيم 

 .مخزن با محلول مخلوط شود و كلر به همه جاي مخزن برسد

ايي شده و قابل استفاده مي       دقيقه بعد آب مخزن گندزد     30مخزن مدت زمان    بعد هم زدن آب      -3

 باشد 

 5-7 گرم هيپوكلريت كلسيم و يك ليتر آب است كـه هـر              3 محلول كلر ماده مخلوطي از       :كلر مادر 

 .قطره از آن براي گندزدايي يك ليتر آب ناسالم كافيست

يح داده شد مي تواند توسط دستگاههاي كلـرزن         عمل كلر زني كه در باال به شكل دستي آن برايتان توض           

اشكال زير نمونه اي از     . اتوماتيك نيز انجام شود كه در مقياسهاي بزرگ و براي آب شهر استفاده مي شود              

 .اين دستگاهها را نشان مي دهد

 آزمايشات آب
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ت زير در مورد    بعداز كلر زني و تا زماني كه آب آشاميدني كامالً مطمئن دردسترس نباشد بايد آزمايشا              

 :آب آشاميدني در شرايط اضطراري انجام شود

 تعيين مقدار كلر باقيمانده -1

 آزمايش ميكروبي كليفرم هاي آب -2

3- PHمتري  

 DPDجهت تعيين كلر باقيمانده در آب گندزدايي شده توسط كلر از دو مـاده بـه نـام ارتوتوليـدين و                

 .ي ديگر توليد و استفاده نمي شوداستفاده مي شود كه ارتوتوليدين به دليل خاصيت سرطانزاي

 نقش بسته اند بارنگهايي كـه در        DPD با مقايسه رنگهايي كه از قبل تهيه شده و برروي كيت             DPDروش

كيت معموالً داراي دو ستون جهت پركـردن آب و انجـام            . طي آزمايش ايجاد مي شود انجام مي شود       

 . و دوستون رنگ مي باشدPHتست كلر باقيمانده و

  متري در كيت ارتوتوليدينPHاي مربوط به رنگ و آب و تست كلر سنجي وستون ه

همانطور كه در شكل ديده مي شود كيت داراي دو ستون خالي مي باشد كه جهـت پركـردن آب مـي                      

جهت انجام آزمايش دو ستون را با آب مخزن كامالً شستشو مي دهيم و سپس دوباره آنها را پـر                    . باشند

وجود دارد كه نحوه استفاده از      ) محلول(  به شكل عمده قرص و قطره        DPDكيت  ماده اصلي   . مي كنيم   

مثالً در كيـت هـاي   . آنها و مقدار و تعداد استفاده از آنها روي كاتالوگ كيت به خوبي نوشته شده است                

 PH متري در سـتون مخـصوص        PHقرص معموالً يك قرص كلرسنجي در ستون كلرسنجي و يك قرص            

در . ون را مي بنديم و سپس كيت را آنقدر تكان مي دهيم تا قرصها كامالً حـل شـود                  انداخته و درب ست   

باشد مقدار استفاده آنرا از روي كيـت خوانـده و           ) محلول(  به شكل قطره   DPDصورتي كه ماده اصلي     

مقدار توصيه شده را در ستون مخصوص خود ريخته و بعد از بستن درب ستون آنرا تكان مي دهـيم تـا                      

. سپس رنگ ايجاد شده را با رنگهاي دو ستون ديگر موجود بر روي كيت مقايسه مي كنيم                  . ل شود كامالً ح 

مقدار نوشته  . در قسمت هاي همرنگ از ستون ها عدد نوشته شده روي آن را مي خوانيم و ثبت مي كنيم                    

 مقدار كلر   . مي باشد  PPMشده بر روي ستون كلر باقيمانده در آب را به ما نشان مي دهد كه واحد آن                  
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/.  5-/. 7 و در شرايط اضطراري مقدار آن برابـر          PPm/. 2 –/. 5باقيمانده در آب در وضعيت عادي       

PPmبايد باشد . 

 بيماريهاي مرتبط با آب 

 .بيماريهاي مرتبط با آب بيماري است كه به نحوي در ارتباط با آب يا آلودگيهاي موجود در آن باشد

 :اين بيماريها عبارتند از 

 بيماري منتقله از آب در واقع هنگامي رخ مي ) : Water –Born( ماريهاي منتقله توسط آب بي .1

دهد كه عامل بيماريزا توسط انسان يا حيوان همراه آب خورده شده و باعث ايجاد بيماري شود                 

 .كه شامل وبا، تيفوئيد ، هپاتيت و اسهال هاي آميبي و باسيلي مي باشد

 كمبود آب حتي بـا كيفيـت   ) :Water – Washed(ستشوي كافي بيماري هاي ناشي از عدم ش .2

پايين باعث ايجاد چنين بيماريهايي مي گردد و نقش آب در اين بيماريها از جنبه تأمين بهداشت                 

 .و پاكيزگي بوده و كيفيت آب به طور نسبي از اهميت كمي برخوردار است

ني پوستي و چشمي ماننـد باكتريهـاي        بيماريهاي دستگاه گوارشي مثل شيگلوزيس ، بيماريهاي عفو       

پوستي ، گال و تراخم و عفونتهاي ناشي از عدم استحمام به موقع مانند ابتال به انـواع شـپش هـا و                       

 .مايتها مي باشد

 در ايـن دسـته عامـل     ) :Water- Based(بيماريهايي كه آب در سيكل انتقال آنها نقش دارد .3

د را در بدن يك حلزون آبزي با ديگر آبزيـان           عفونت زاي بيماري قسمتي از سيكل زندگي خو       

 .از جمله اين بيماريها شيستوزوميازيس مي باشد. طي مي كنند

 اين بيماريهـا بوسـيله    ) :Water- Vector(بيماريهاي منتقله بوسيله حشرات ناقل مرتبط با آب  .4

ـ                  . دحشرات منتقل مي شوند و اين حشرات قسمتي از سيكل زندگي خود را درآب طي مي كنن

 . براي مثال ماالريا، تب زرد ، تب دانگ توسط انواع مختلف حشرات منتقل مي شود

 بيماريها
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نوعي بيماري حاداست كه در اثر آنتروتوكسين ويبريوكلرا در روده باريك ايجاد مي شود و در اكثر                 : وبا

 و در صـورت     موارد شديد ، باعث از دست رفتن سريع مايعات والكتروليت ها از طريق روده مي گـردد                

 .عدم درمان منجر به شوك هيپوولميك و مرگ بيماران مي شود

 . روز است3 تا 2 چند ساعت تا چند روز و به طور معمول در حدود :دوره كمون

آب برنجي  (  ابتدا افزايش حركات دودي روده و سپس مدفوع شل و سپس مدفوع آبكي               :عالئم بيماري   

 .ر به مرگ فرد گردد ساعت ممكن است منج6كه در عرض ) رنگ

 . تهران، آذربايجان شرقي، خوزستان، سيستان و بلوچستان، اصفهان، كردستان:شهرهاي درگير 

 : پيشگيري

 ارتقاي آگاهيهاي بهداشتي مردم و بخصوص افراد در معرض خطر •

 تامين آب آشاميدني سالم و بهداشتي  •

 ستشوي دستهادفع بهداشتي مدفوع و فراهم كردن امكانات مناسب به منظور ش •

 بهسازي محيط •

 جداسازي افراد آلوده و گندزدايي البسه و لوازم افراد آلوده •

 يك بيماري عفوني است كه متأسفانه در كشور ما خيلي زياد ديده مي شود و در آبهاي                  :حصبه يا تيفوئيد  

 بيجـان مـي      درجه بزودي  100تا  60 ماه زنده مي ماند ، در اثر گرماي          3گل آلود تا يك ماه و در يخ تا          

 .شود و بخصوص نور آفتاب به سرعت  سبب انهدام ميكروبهاي حصبه مي شود

 . روز است12 تا 6 دوره كمون اين  بيماري به طور متوسط :دوره كمون

 تب مختصر وخستگي ، سرگيجه ، كوفتگي ، خواب مختل ، دهان تلخ و يبوست و در مراحل بعـدي                     :عالئم

 .كمر و گردن وبي حاليسردرد شديد و درد پيشاني ، درد 

 : اين بيماري به صورت تك گير مي باشد و با پيشگيري به راحتي قابل كنترل است:پيشگيري 

 بهسازي محيط •

 تامين آب سالم و بهداشتي •

 كشف و درمان سريعتر بيماري توسط پزشك •
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 گندزدايي لباس ، مالفه ووسايل ديگر بيمار •

 واكسيناسيون عمومي •

سي يكي از پنج عامل عفوني مرگ زودرس انسان در سطح جهان مي باشند و                هپاتيت هاي ويرو   :هپاتيت

 Bهپاتيـت نـوع     . هر ساله حداقل يك ميليون نفر از جمعيت جهان در اثر اين بيماري تلف مـي شـوند                   

 .مهمترين نوع اين بيماري در ايران مي باشد

 . روز مي باشد50 تا 15حدود : دوره كمون

 ، ضعف وسستي ، كاهش وزن وعوارض كبدي در مراحل پيشرفته خارش و بي اشتهايي :عالئم 

  پيشگيري

 رعايت بهداشت فردي وتأمين بهداشت عمومي •

 ضد عفوني ظروف غذا، البسه و فضوالت بيماران •

 جداسازي كامل اين بيماران در بيمارستان ومنزل از ساير افراد •

 واكسيناسيون عمومي •

 مـرگ   60000يال روده كوچك و بزرگ مي باشد وحدود          شيگلوز مسري ترين بيماري باكتر     :شيگلوزيس

 .در جهان هنه ساله براي اين بيماري گزارش مي شود

 . روز مي باشد7 تا 1دوره : دوره كمون

 . اسهال شديد همراه تب ، تهوع، استفراغ ودلپيچه:عالئم 

 : پيشگيري 

 ) مخصوصاً كلر زني( تامين آب سالم و بهداشتي  •

 قل بيمارياز بين بردن حشرات نا •

 جداسازي بيماران •

 آگاهي دادن به مردم جهت رعايت بهداشت عمومي •

در چهارگونـه   .  بيماري مهمي مي باشد كه ناقل آن نوعي حلزون آبزي مـي باشـد                :شيستوزوميازيس

 .ژاپونيكم ، مانسوني ، هماتوبيوم، انتركاالتوم وجود دارد
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 . روز است3تا1 :دوره كمون

 .يه ها، كبد و دستگاه ادراري مخصوصاً وجود خون در ادرار صدمات شديد به كل:عالئم 

 : پيشگيري 

 دفع بهداشتي مدفوع و ادرار •

 بهبود و بهداشتي كردن سيستم آبرساني و دفع فاضالب •

 طراحي مناسب نهرها •

 ...زهكشي كافي ماندابها و •

 از بين بردن حلزونهاي آبي •

 نقش آب در اشاعه بيماري ها

ها به دو صورت مستقيم و غير مستقيم مي باشد ، كه در مـستقيم بيماريهـايي                 نقش آب در اشاعه بيماري      

نظير حصبه ، شبه حصبه ، وبا و اسهال خوني و بيماريهاي ويروسي نظير يرقان و فلـج اطفـال و در غيـر             

چنانچه در اثر وقوع بال شـبكه آبرسـاني         . مستقيم بيماريهايي نظير ماالريا ، پيوك ، بيالرزيوز مي باشند         

هري دچار صدمه شده باشد ، به كارانداختن مجدد آن در اولويت مي باشد كه اگر لوله هـاي اصـلي                     ش

صدمه ديده باشند بايد تعمير شوند و از طريق تعمير با مواد پالستيكي و روشهاي جديد تعميرات را مـي                    

 .توان در كوتاهترين زمان ممكن انجام داد

آبرساني خصوصي است كه مي توان از تأسيـسات وصـنايع           روش ديگري كه در اولويت قرار دارد شبكه         

اگر استفاده از اين روش مقدور نباشد مي توان منـابع           . توليد مواد غذايي و ساير مؤسسات استفاده كرد       

در بين منابع آب ، آب هاي زيرزميني از همـه بهتـر             . آب سطحي و يا آب هاي زيرزميني استفاده كرد        

آبهاي زيرزميني شامل   . ندارد و با گندزدايي مورد مصرف قرار مي گيرد        است زيرا نياز به تصفيه خاصي       

 .قنات، چاه و چشمه مي باشد كه به وسيله بهسازي مي توان از آنها استفاده نمود

 .روش ديگر استفاده از تانكر آب است كه در شرايط اضطراري مي توان آب را با آن حمل و توزيع كرد

مسئولين بهداشت محيط بايد بركيفيت آب اردوگاه       . طري يا پاكت است     روش بعدي توزيع آب به وسيله ب      

 .ها از طريق نمونه برداري نظارت داشته باشند
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يك روش استفاده از يد و تركيبات آن نظير تنتوريد مي           . آب را مي توان از طرق مختلف گندزدايي كرد        

قرص هاي گنـدزذايي    . اشدروش ديگر جوشاندن آب است كه ساده ترين روش ضد عفوني مي ب            . باشد

تركيب اين قرص هـا     . روش ديگري است كه در شرايط اضطراري بين افراد مصيبت زده توزيع مي شود             

براي اطمينان از راندمان مفيـد  .  ليتر آب يك قرص كافي مي باشد40لكردي كلر مي باشد كه براي هر    

ت بعد از عمل كلر زني بايستي مقدار         ساع 24كلر زني و كنترل مقدار استاندارد در آب تا قبل از مصرف             

انـدازه  . كلر باقيمانده موجود در آب آشاميدني در نقاط دور و نزديك به كلرزني اندازه گيـري شـود            

گيري كلر باقيمانده در آب اردوگاه حداقل روزي سه بار بايد انجام شود و اين امر سبب مي شود كه كلر                     

 FRCساده ترين روش نظارت بركلريناسيون      .  داشته باشد  مورد نياز هميشه در شبكه و آب مصرفي وجود        

و همچنين پـس  . وجود كلر باقيمانده در آب نشاندهنده جلوگيري از آلودگي ثانويه مي باشد  .  مي باشد 

 .از اكسيد كردن تمام مواد آلي ، مقداري در آب كلر باقي مانده است

 

 

 

 در ظرفهاي نايلوني يا پالستيكي كه برحـسب          متر مكعب مي توان    10ذخيره اضطراري آب را تا ظرفيت       

 .شرايط تعبيه شده اند ، انجام داد

ظروف پلي اتيلني در گودالهايي كه به اندازه آنها حفر شده است نصب مي شوند كه قـادر بـه تـأمين                      

 . متر مكعب هستند50ذخيره اي تا 

داقل ظرفيت بايد طوري باشد اگر مقصود از ذخيره كردن فقط تأمين زمان تماس پس از كلر زني باشد ح           

 . دقيقه را تأمين نمايد30كه حداقل زمان تماس 

 :انجام خدمات آبرساني در بالياي طبيعي در مقاطع زماني مختلف به صورت زير پيشنهاد مي شود

آب بسته بندي شده به صورت بطري يا كيـسه اي           ) :  ساعت پس از وقوع بحران     48 تا   24( آني   .1

 . براي هر نفردر حد سه ليتر در روز

بنابراين هدف از کلريناسيون عبارت است از اضافه
کلر آزاد/. PPM 8./-2لر کايف به آب که بني       کردن ک 

 .باقيمانده در آب وجود داشته باشد
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نـصب مخـازن    ): هفته هاي اول تا رفع كامل باليا تا حدود سه ماه بعد از وقوع بحران              ( موقت .2

كوچك ترجيحاً تاشو يا قطعاتي ، استفاده از تانكرهاي  سيار، احداث شبكه هاي موقـت ، نـصب                

 .ر روز ليتر براي هر نفر د20 تا 15شيرهاي برداشت ، نصب پكيج هاي تصفيه متحرك با ظرفيت 

مرمت و احياي كامل شبكه قبلي يـا        ) : بعد از برقراري وضع عادي و در مقطع بازسازي        ( دائم   .3

 . ليتر در روز120 تا 80احداث شبكه جديد با مصرف سرانه 

 فاضالب 

هر آبي كه پس از مصرف كيفيت خود را براي همان مورد مصرف از دست بدهد بـه                  : تعريف فاضالب 

 .آن فاضالب گفته مي شود

 : انواع فاضالب ها

 فاضالب خانگي .1

 فاضالب صنعتي .2

 فاضالب كشاورزي .3

 رواناب ها وآبهاي سطحي .4

 مشكالت ناشي از فاضالب 

دفع ناصحيح فاضالب بالفاصله بعداز وقوع بالياي طبيعي امري عادي است واگر اقدامي فوري جهت               

 :ن است پديدار شودفراهم كردن فوري امكانات دفع صحيح فاضالب فراهم نشود مشكالت زير ممك

 ايجاد محل مناسب جهت تكثير مگس و ساير حشرات •

 ايجاد بوهاي نامطبوع •

 منابع آب. آلودگي خاك  •

 افزايش بروز بيماريها توسط حشرات •

 آزار و اذيت از وجود و گزش حشرات •

 روش هاي تصفيه فاضالب
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شرفته مي تـوان مـورد      بطور كلي روش هاي تصفيه فاضالب را در سه مرحله مقدماتي ، بيولوژيكي وپي             

 .بررسي قرار داد

 كه عمده عمليات آن به روش مكانيكي و فيزيكي مي باشد براي حذف مـواد جامـد                  :مرحله مقدماتي   

 .معلق و كلوئيدي فاضالب مي باشد

روش هاي تصفيه اي كه در آنها خنثي و جدا كردن مواد آلوده كننده به كمك فعاليتهـاي زيـستي يـا                      

 . گيرد به نام تصفيه ثانويه شناخته مي شوندبيولوژيكي انجام مي

اصطالح تصفيه سوم يا پيشرفته به روشهايي اطالق مي شود كه بتوانند مواد آلوده كننـده را كـه در دو                     

 .مرحله اوليه و ثانويه از فاضالب جدا نشده اند از فاضالب مجزا سازند

 

 

 سپتيك تانك

 كه ته نشيني و تصفيه زيستي با كمك باكتريهاي بـي            سپتيك تانك ساده ترين نوع تصفيه تك واحدي است        

سپتيك تانك مخزن سرپوشيده اي است كه در محل هـايي كـه             . هوازي همزمان در آن انجام مي گيرد      

براي دفع فاضـالب سـاختمان      . فاقد شبكه لوله كشي فاضالب بوده و جنس زمين هم غير قابل نفوذ باشد             

 .ي و شهركها ، اردوگاهها و غيره از آن استفاده مي شودهاي مسكوني ، مجتمع هاي تجاري و مسكون

عمق مؤثر فاضالب يعني فاصـله سـطح        .  برابر عرض آن انتخاب مي گردد      2 تا   4/0طول سپتيك معموالً    

ارتباط بين دو قسمت سپتيك تانك ممكن اسـت         .  سانتيمتر باشد  120آزاد فاضالب تا كف آن بايد حداقل        

 .ايي كه در ديواره جدا كننده تعبيه شده صورت گيردبه وسيله سوراخها و يا شكافه

 خالصه اي از بحث فاضالب

خانگي ،  ( در زمينه بهداشت محيط در هنگام وقوع خطر كه در شبكه جمع آوري و دفع انواع فاضالب ها                 

از حالت عادي خارج شده است دفع صحيح فاضالب ...) صنعتي، حمام ها و مراكز تغذيه و بيمارستان ها و

 .شهر هاي بزرگ يا كوچك به طور كل حائز اهميت استدر 
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براي اين منظور قبل از هر اقدامي بايد مديريت صحيح و به موقع در محل آسيب ديده انجـام گيـرد و                      

سازمانهاي مربوطه سريعاً مناطق را شناسايي و براي تعمير و ترميم و يا احداث شبكه جمع آوري موقـت                   

ي فضوالت انساني و يا فضوالت انساني و يا چاههاي جاذب بـراي ديگـر   مثل احداث انواع مستراحها برا 

 .فضوالت اقدام نمايند

احداث اين تأسيسات بايد براساس اصول بهداشتي و فني و با دردسترس بودن امكانات و تجهيزات صورت       

 هـم   گندزدايي فاضالب نيز يكي از مسائل مهم براي جلوگيري از شـيوع بيماريهـا و بـه                . خواهد گرفت 

 .خوردن اكوسيستم طبيعي است

يكي از مهمترين مسائلي كه در زمينه رسيدن به نتيجه مطلوب در حفظ سالمتي جامعه مورد نظر اهميت                  

 . دارد، آموزش مردم جهت همكاري و استفاده صحيح از تأسيسات و نگهداري از آنها مي باشد

 .شكل زير نشان دهنده مقاطع مختلف يك سپتيك تانك است

 

  فضوالت دفع

 اهميت دفع مدفوع از نظر بهداشت همگاني 

دفع نادرست مـدفوع آلـوده انـساني موجـب          . دفع مدفوع از فعاليتهاي پرارج  بهداشت محيط است          

آلودگي خاك و منابع آبهاي آشاميدني شده ، زمينه مناسبي را براي تخم گـذاري پـرورش، تغذيـه و                    

ن وضعي سبب جلب حيوانات اهلي ، جوندگان و سـاير           چني. انتقال آلودگي توسط مگس فراهم مي كند      

جانوران موذي كه به نوبه خود ايجاد پراكندگي مدفوع و انتشار بوي نامطبوع خواهند كرد ، مي شـوند                   

به يقين دانسته شده كه بين بهداشت و مسئله دفع مدفوع بستگي كاملي چه مستقيم و چه به صورت غيـر                     

 . مستقيم برقرار مي باشد

  روش انتقال بيماري از مدفوع 

بيماريهاي ناشي از مدفوع آلوده عامل بزرگي است در تخريب سالمتي و اتـالف بـي پايـان نيروهـاي                    

انساني نكته شايان توجه اينجاست كه كليه بيماريهاي مزبور از طريـق اجـراي برنامـه هـاي بهـسازي              

 . بخصوص برنامه دفع مدفوع قابل پيشگيري و مبارزه اند
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 مرگ                                                                          آب                                  

  ميزبان واسط     غذا وسبزي وشير              مدفوع منشاء بيماري      دست

                                               ناتواني                          حشره         

 خاك                    

     

 جلوگيري از انتقال بيماري به وسيله تأمين بهداشت محيط

انتقال بيماري از مدفوع شخص بيمار يا حامل بيماري به فرد سالم همانطور كه در انتقال بيماري واگير با                   

در بعضي نواحي عواملي چون آب ، غـذا و شـير و در برخـي منـاطق     . د آن مواجه مي شويم مي باش    

موجوداتي مانند مگس و ساير حشرات و باالخره در نقاطي از دنيا تماس مستقيم عمده ترين وسيله انتقال                  

بيماري را تشكيل مي دهند ولي آنچه عموميت دارد معموالً تركيب كليه عوامل انتقال دهنده اسـت كـه                   

شت محيط بايستي با فرض محقق بودن چنين شرايطي برنامه مبـارزه و بهـسازي را پـي                  متصديان بهدا 

بنابراين هدف برنامه دفع مدفوع عبارت خواهد بود از مجزا ساختن مدفوع به صورتي كـه                . ريزي كنند   

 .عوامل آلوده كننده موجود در آن نتوانند احتماالً به ميزبان واسطي دست يابند

 وع در شرايط بحراندفع غير بهداشتي مدف

دفع غير صحيح مدفوع بالفاصله پس از وقوع بالياي طبيعي امري عادي است كه موجب آلودگي خاك و                  

منابع آب شده و محيط مناسبي براي تخم گذاري ، پرورش ، تغذيه و انتقال آلـودگي توسـط حـشرات                     

هلي ، جونـدگان    از طرفي وجود چنين وضعي موجب جلب حيوانات ا        . مخصوص مگس فراهم مي گردد    

شـيوع  . گرديده كه به نوبه خود در انتشار آلودگي و ايجاد بوهاي نامطبوع كمك خواهنـد كـرد                 ... و

بيماريهاي روده اي مثل اسهال ها، حصبه، وبا وآلودگي هايي مانند انگل هاي روده اي ناشي از دفع غير                   

انتقال آلودگي هاي فوق    . باشدبهداشتي مدفوع وآلوده شدن آبهاي آشاميدني وغذا به اين عوامل مي            

 .نيز مي تواند از طريق دست و بال حشراتي از قبيل مگس و سوسك انجام گيرد
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به عنوان مثال اردوگاهها يا جايي كه تأسيسات        (  زماني كه جمعيت انبوهي در يك منطقه جمع مي آيند           

وسايل معموالً پيش سـاخته     اين  . بهداشتي عادي خراب مي شوند بايد تسهيالت دفعي سريعاً آماده شوند          

 ).بوده و سريعاً آماده مي شوند و يا با وسايل بهتر و پيشرفته تر تعويض مي گردند

محل دفن وتخليه بايد منطقه وسيعي را شامل شود بخصوص در مناطق آب و هواي گرم و جايي كه فضاي        

ن نرده كشي شده و در مقابل كافي داشته باشد  محل هاي تخليه بايد كامالً عالمت گذاري در صورت امكا  

آن ها بايد در پايين دست باد و دور از مناطق اسكان بوده و از مسير آنهـا دور و در                     . سيل محفوظ باشند  

 .باشند)  متر50حداقل ( فاصله مناسب از محل توزيع آب 

 و  دفع صحيح مـدفوع از طريـق سـاختن        : يكي از راههاي مبارزه با بيماريهاي ميكروبي وانگلي روده          

اقدامات در زمينه بهسازي محيط مانند سدي محكم بين انسان و           . استفاده از مستراح هاي بهداشتي است     

براي استفاده صحيح از مستراح هـاي       . منبع بيماري عمل مي كند و از پخش بيماري جلوگيري مي نمايد           

 .بهداشتي و نگهداري و حفاظت آنها مشاركت و همكاري مردم ضروري است

.  اينكه دفع غير بهداشتي مدفوع موجب انتشار بيماري هاي واگيردار را فـراهم مـي سـازد                 با توجه به  

همزمان با احداث سرپناه وتأمين آب مشروب بايد نسبت به احداث مستراحهاي بهداشتي اقدام نمـوده و          

از براي انجام گندزدايي توالت مـي تـوان         . به طور مرتب نسبت به شستشو و گندزدايي آنها اقدام كرد          

 درصد استفاده كرد و كف و ديواره و توالت را با آن آغشته نمـود ، در صـورتي كـه                    5/2-5كرويولين  

 درصد آن كـف و      20-25كرويولين در دسترس نباشد شير آهك گندزداي خوبي است و بايد با محلول              

 .چاهك توالت را گندزدايي نمود

هاي بهداشتي وتأمين آب سـالم از مـسائل         بنابراين دفع صحيح مدفوع انساني از طريق ايجاد مستراح          

 : اساسي بهداشتي بوده و سبب مي شود كه 

 . از شيوع بيماريهاي عفوني و انگلي جلوگيري شود -1

 )روحي ، رواني ، اجتماعي ( سطح سالمت جامعه باال رود  -2

ل از مرگ و مير كه ناشي از بيماريهاي عفوني كه در ارتباط با مدفوع مي باشند جلوگيري به عم                   -3

 .آيد
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 .نيروي كار و ميزان توليد افزايش يابد -4

 .به حفظ سالمت و پاكيزگي محيط زندگي كمك نمايد -5

مدفوع انساني بايد به طور مستقيم به چاه مستراح وارد و يا توسط لوله به شـبكه فاضـالب شـهري                     

ز فاضالب در شهرهاي پيشرفته از طريق شبكه لوله كشي مخصوص ، جمع آوري و پس ا               . متصل گردد 

تصفيه در تصفيه خانه به صورت بي ضرر و يا كم ضررتري در مي آيد و وارد رودخانه ، دريا، درياچه                     

 . ، و يا محل مجاز ديگري مي گردد

 :مدفوع بايد به نحوي جمع آوري ودفع شود كه 

 .باعث آلودگي سطح خاك نشود 

 15حداقل  ( كم باشد   باعث آلودگي آبهاي زيرزميني نگردد ، اگر فاصله بين چاه وآب مستراح              

آلـودگي  . يا كف چاه مستراح به آب زيرزميني نزديك باشد و يا جنس خاك آهكي باشد              ) متر

ممكن است به منابع آب زيرزميني برسد حداقل فاصله بين كف چـاه فاضـالب تـا سـطح آب                    

 . متر باشد3 الي 5/1زيرزميني بايستي 

 .باعث آلودگي آبهاي سطحي نشود 

اگر مستراح بـه روش صـحيح       .  حيوانات به آن دسترسي نداشته باشند        مگس و ساير حشرات و     

ساخته نشود مگس و سوسك وساير حشرات روي مدفوع نشسته و پس از آلوده شدن روي مواد                 

به اين دليل چاه مـستراح بايـد حتـي          . غذايي وظروف حركت كرده وآنها را آلوده مي كنند          

 .المقدور داراي عمق كافي و تاريك باشد

نبايـد مـورد    . تحت عمل تجزيه كامل قرار نگرفته انـد       ) يكسال( التي كه به مدت حداقل      فضو 

براي اينكار توصيه مي شود براي هر مستراح دوچاه در . قرار گيرند) مثالً دركشاورزي( استفاده  

پس از پر شدن يك چاه جريان فاضالب را از مستراح به چاه ديگر وصل               . مجاورت هم حفر گردد   

 سانتيمتر خاك ريخته و بحال خود بگذارند دراين مدت          50وي چاه اول را به ضخامت       نموده و ر  

در اثر فعاليت موجودات زنده در مدفوع كليه ميكروبها و تخم انگلها از بين رفته و مي توان پس                   
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از يكسال درب چاه را باز نموده ولجن حاصله را پس از مخلوط نمودن با خـاك بـه خـارج از                      

 .رزي منتقل نمودسكونت جهت كشاو

روشهاي مختلف دفع صحيح فضوالت انساني متناسب با شرايط محل، جمعيت مورد نظر ، فاكتورهاي               

از قبيـل   ( ، طبيعت فيزيكي محل     ) بخصوص موقعيت هاي محلي و روش هاي عملي دفع        ( اجتماعي  

 .وجود دارد) نوع خاك ، زهكش طبيعي، وضع بارندگي منابع آب

  فضوالت معمولترين روشهاي دفع

 مستراح ترانشه اي  .1

 مستراح معمولي .2

 )قابل شستشو( مستراح آبگير  .3

 مستراح آبي  .4

 مستراح متحرك .5

 ) با شيار كم عمق( مستراح ترانشه اي 

 ابزار بيل و كلنگ -

  سانتيمتر عمق دارد150 تا 90 عرض cm 30شيار  -

 بايد در   m 5/3-3  نفر 100طول آن بستگي به تعداد استفاده كنندگان دارد و حدوداً براي هر              -

 .نظر گرفت

 خاك محل حفر شده بايد كنار شيار انباشته شود و بيلها را بايد در محل باقي گذاشت و به                    :طريق پوشش   

 .مردم آموزش داد كه بعد از هر بار استفاده از مستراح روي مدفوعات را با خاك بپوشانند

 .است) هتا يك هفت( ترتيبي ابتدايي براي زماني كوتاه : شيار كم 

 مستراح با شيار عميق

 . عرض داردcm 90-75 عمق دارد و m 5/2 – 8/1شيار  -

 .اين نوع مستراح براي اردوهاي طوالني مدت از چند هفته تا چند ماه در نظر گرفته مي شود -

  مانند مستراح با شيار كم عمق :طريق پوشش 
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دان و زنان ترانشه هاي جداگانه سـاخته        براي مر .  محل اسكان در جهت باد ترانشه ها نباشد          :نكته مهم   

 .مي توان در عرض تخته ها از چوبي استفاده كرد و چندين سانتيمتر در زمين دفن نمود. شود 

 توالت معمولي 

مستراح معمولي بهداشتي نوعي از مستراح است كه ضمن دارا بودن شرايط نسبتاً بهداشتي قابل احداث                

 . مستلزم هزينه زياد نمي باشددر سطح اردوگاه بوده و ساختمان آن

 :قسمتهاي مختلف توالت معمولي 

 حفر چاه مستراح) الف

 كناره سازي ) ب

 اتاقك مستراح) ج

 منظور از حفر چاه ايجاد محفظه اي است كه مدفوع انساني به نحوي كه باكتري                :حفر چاه مستراح  ) الف

و همچنين حشرات و ساير حيوانات به آن        ها و انگل ها و عوامل زيان بخش آن به محيط خارج راه نيابد               

در منازل چاه مستراح معموالً به شكل دايره ، مربع و يـا مربـع               . دسترسي پيدا نكنند درآن ذخيره شود     

 سانتيمتر متغير است و قطر معمولي چاه        120 تا   90قطر و يا ضلع دهانه چاه بين        . مستطيل حفر مي گردد     

.  سانتيمتر براي دهانه مربع شكل مي باشـد 106ه دايره اي شكل و  سانتيمتر براي دهان   90مستراح منازل   

در زمين هايي كه سطح     .  متر مي باشد     5 الي   12بين  )  نفر 5حدود  ( عمق چاه مستراح براي يك خانواده       

 .آب زيرزمين باالست مي توان از توالت هاي آبي استفاده نمود

ذ ساخته و سطح كف آن به آساني قابـل شستـشو            نشيمن مستراح بايد از مصالحي بادوام وغير قابل نفو        

 :مصالحي كه معموالً براي اين منظور به كار مي روند عبارتند از . باشد 

 ) مخلوط سيمان ، ماسه وشن( بتن  •

 سفال لعاب دار •

 چوب  •

 چوب و سيمان •
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هيه نـشيمن   به طور كلي بتن عمليترين ، مطمئن ترين و با توجه به دوام ارزانترين ماده ساختماني براي ت   

 .بعد از بين از نظراهميت نسبي بين ساير مصالح سفال لعاب دار را مي توان نام برد. مستراح هاست

اين عوامل  .  هدف جلوگيري از ورود آبهاي سطحي به مستراح و تخريب پايه چاه است               :كناره سازي   ) ب

 .م سطح كف انجام مي شود  سانتيمتر دور مستراح و تا ارتفاع ه50با خاكريزي وخاك كوبي به پهناي 

 اتاق سازي در درجه دوم اهميت نسبت به حفر چاه و نصب  نـشيمن مـستراح قـرار                    :اتاقك مستراح   ) ج

 .دارد

 )توالت آبگير( توالت قابل شستشو 

توالت قابل شستشو از نظر طراحي ساده بوده ولي بايد در مناطقي درست شوند كه آب فراواني جهـت                   

به منظور جلوگيري از ) تله آبي ( در اين توالت ها از يك كاسه و يك شتر گلو     . د  شستشو وجود داشته باش   

 .خروج بو ورسيدن مگس ها به مدفوع استفاده  مي شود

در صورتي كه توالت قابل شستشو به يك سيستم فاضالب و يا يك سيستم تصفيه مثل سپتيك تانـك وصـل                     

) از نظـر فرسـايش      ( ر مقابل جريان آب توالـت       بايد ديواره هاي گودالي جهت مقاومت د      . شده باشد 

ترجيحاً توالت  . مفروش شده باشد و در ته گودال فضاي خالي جهت نفوذ آب به زمين وجود داشته باشد                  

در نقاطي كه كندن و حفاري خاك آسان باشد مي توان به            . قابل شستشو را بايد به يك سپتيك وصل كنيم        

 متـر   2اه جاذب استفاده نمود اين چاهكها را مي توان بـه عمـق              جاي گودال و يا سپتيك از يك حلقه چ        

حفاري كرد ولي بايد توجه داشت كه موجب آلودگي آبهاي زيرزميني نشده و به منظـور جلـوگيري از                   

 .سقوط در آن جنبه هاي ايمني را رعايت نمود

 

 مستراح آبي

ك لوله آويـز كـه از انتهـاي         مستراح آبي تشكيل شده از يك مخزن بتوني محتوي آب ، يك نشيمن و ي              

. مدفوع از درون لوله مزبور به داخل آب هدايت مي شـود           . سوراخ نشيمن درآب مخزن فرورفته است     

لجن حاصله كه در اثر فعل و انفعال ميكروبها به يك چهارم حجم لوله تقليل يافته اسـت در تـه مخـزن                       
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از اين گونه مستراح ها بيشتر در نقاطي كـه          ضمناً  . انباشته مي شود و بايستي هر چند يك بار تخليه گردد          

 .سطح آب زيرزمين باالست يا در مناطقي كه طبقات زمين سنگي است مي توان استفاده نمود

 قسمتهاي مختلف مستراح آبي

وارتفاع آب . گنجايش مخزن بستگي به تعداد نفرات استفاده كننده و فواصل تخليه دارد          : مخزن   -

 . متر برسد5/1 الي 1 در مخزن معموالً بايستي بين

 چاه جاذب -

 لوله هاي سفالي -

 توالت هاي متحرك

توالت هاي متحرك عبارتند از مخزن هايي كه روي يك كاميون و يا واگن نصب شده اند و از آنها معموالً                     

در شرايط بحران استفاده مردم و يا حتي در زمان عادي در محل هاي مجاور مراكز شـهري كـه داراي                     

در مناطق آسيب ديده  كه سطح آب زيرزميني باالست بايد           . يستند به كاربرده مي شوند      شبكه فاضالب ن  

مأمورين بهسازي مسئول نظارت برتخليه صحيح محتويـات مخـزن هـا            . از اين نوع توالت استفاده كرد     

 .وشستشو و گندزدايي آنها بعد از هر بار تخليه مي باشند

 

 

 

 

 

 

 ي به وسيله توالتنكات مورد توجه در دفع مدفوع انسان

 منطقه در محلي كه تمام افـراد بـه          3 يا   2بسته به موقعيت و تعداد چادرها در        : توالت .1

 متري اردوگاه بايد مستراح ها      40آساني به آنها دسترسي داشته باشند و در فاصله حداقل           

 .احداث گردند

آبريزگاه ها را مي تـوان در بلـوک مـسرتاح           :آبريزگاه ها
هاي مردان درست کرد تا از تعداد نشيمن گاههاي مورد نياز           

 مرد يک آبريزگاه توصيه مي شود بـا         25کاسته شود براي هر     

 .مي توان بوي آبريزگاهها را کنرتل منودمصرف حملول هاي کلر 
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آبهـاي سـطحي،    ( در انتخاب محل توالت بايد مسايل مربوط بـه آلـودگي محـيط               .2

و تكثير ونشر ونماي حشرات و انتقال آلودگي به وسيله آنها مـورد             ) يرزميني، خاك ،هوا  ز

 .نظر باشد

در صورتي كه آب لوله كشي در دسترس نباشد بايد مخازن شيردار آب جلوي توالـت                 .3

 .ها قرارداده شود تا تسهيالت الزم براي برداشت آب و نظافت فراهم گردد

ز نور و تهويه مناسب برخوردار بـوده و در وپنجـره            توات هاي عمومي اردوگاه بايد ا      .4

آنهابه تور سيمي مجهز باشد به نحويكه مگس وحشرات نتوانند به محيط داخلي مستراح ها               

 .راه يابند

 .هر واحد توالت بايد به دستشويي مجهز باشد .5

 نحوه جلب خودياري و همكاري مردم در برنامه دفع صحيح مدفوع

ر برنامه  بهداشتي و ازآن جمله جمع آوري فـضوالت انـساني و حيـواني             شرط اصلي موفق بودن در ه     

اگر مردم به برنامـه هـاي       . كه با آگاهي مردم اين كار صورت مي گيرد          . همكاري صميمانه مردم است     

بهداشتي معتقد نباشند جذبيتي در نگهداري و استفاده از وسايل فراهم شده براي خودشان را نخواهنـد                 

به همين جهت يكي از مهمترين نكاتي كه بايد مورد توجه قـرار   . حيح گرفته نخواهد شد   داشت و نتيجه ص   

گيرد آگاه كردن مردم به نتايج مفيد برنامه است و اين موضوع از طريق آموزش بهداشت عملـي مـي                    

جلب همكاري مردم را مي توان از خانواده شروع كرد تا افكار و روش صحيح زنـدگي در آنجـا            . گردد

به اين معني كه مثالً خانواده نحوة صحيح استفاده از مستراح بهداشتي را بشناسد و قبـول                 . يابدپرورش  

به اين ترتيب هر خانواده كه معتقد شود ، خود و خانواده            . كند كه در نگهداري آن هميشه كوشش نمايد         

صطالح ريـش   از طرف ديگر جلب موفقيت رهبران واقعي جامعه و ا         . هاي ديگري را آموزش خواهد داد     

لذا شروع برنامه از طرف آنان در امـاكن عمـومي           . سفيدان قوم عامل مؤثري در قبول ساير مردم است        

كودكان عادت پسنديده اي را از مدرسـه بـه          . كمك زيادي خواهد بود   ...مانند مسجد ، مدرسه وتكيه و     

 در اماكن عمومي مانند     بنابراين به آموزش بهداشت و ايجاد مستراح بهداشتي       . خانواده منتقل مي كنند   

 .بخصوص در مدارس بايد توجه زيادي شود... مسجد و
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اگر مدفوع آلوده انساني به صورت غير صحيح دفع شود سبب آلـودگي خـاك و                : خالصه

 .منابع آشاميدني آب مي شود

                                

                                                       مرگ                    آب                                  

       ميزبان واسطغذا وسبزي وشير              مدفوع منشاء بيماري      دست

                                                                        ناتواني حشره         

       خاك                    

 

 ناتواني

استفاده مي شود و ديواره و كف توالـت را بـا آن              % 5/2-5براي انجام گندزدايي توالت از كريولين       

 %) 25 -20با محلول   ( آغشته مي كنند در صورت عدم وجود كريولين ،شيرآهك گندزداي خوبي است             

 .اده نمودبراي كاهش تعداد نشيمن گاهها در مستراح هاي مردان مي توان از آبريزگاهها استف

 خدمات كفن و دفن

خدمات و مراحل كفن و دفن مردگان داراي آيين و شرايط خاص عرفي ، ديني، قانوني است كه بسته به                    

نظارت بر دفن در شرايط اضـطراري از وظـايف          . شرايط مكاني و زماني تا حد ممكن بايد انجام گيرد           

ها الزم است كه مأمورين بهـسازي در        خدمات بهداشتي همگاني است به خصوص هنگام بروز همه گيري           

كارهايي كه بايد انجام شود مشتمل بر مـوارد زيـر           . محل حضور يافته و نظارتهاي الزم را اعمال نمايند        

 :است

 جابجا كردن -1

 سردخانه -2

 تأييد قانوني مرگ  -3

 تعيين هويت مرده -4

 تهيه گزارش رسمي مرگ -5



53 

 دفن نهايي جنازه ها -6

 پس دادن لوازم با ارزش  -7

 جابجا كردن

جابجا كردن جنازه مردگان از صحنه بال جزء مسئوليت هاي مأمورين بهداشتي نيست ولي به علت نياز در                  

جابجايي سريع و بي سرو صداي جنازه هـا بـه دور از             . چنين وضعي با ساير كاركنان همكاري مي كنند       

 .چشم عمومي نقش مهمي در حفظ روحيه مردم دارد

 سردخانه

 :قسمت باشداين محل بايد داراي چهار 

 پذيرش -1

 اتاقك رويت جنازه ها -2

 محل نگهداري جنازه هايي كه براي معاينه مناسب نيستند -3

اتاقي براي نگهداري پرونده ها و حفظ لوازم شخصي در بعضي از موارد اضطراري شـديد ، از                   -4

 .اين واحد مي توان صرف نظر كرد

 تأييد قانوني مرگ

 . گواهي صادر مي كنداين كار مسئوليت پزشك معاينه كننده است كه

 تعيين هويت مرده

بايد كوشش به عمل آيد تا هويت مردگان تعيين شود و حداقل تمام اطالعات ممكن را در اين مـورد بـه     

 .دست آيد 

 تهيه گزارش رسمي مرگ

 .بايد كارت هويتي جنازه ها نصب شود  وتمام اطالعات موجود در دفتر مخصوص ثبت گردد

 

 

 دفن نهايي جنازه ها
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موضع قبرها بايد روي نقشه تعيين و با شماره         . ايد از دفن دسته جمعي در قبرهاي عمومي اجتناب كرد           ب

 .كارت هويت مشخص شود

در مورد بيماران مشكوك فوت شده بايد پس از مسدود نمودن كليه منافذ جسد با پنبه  جسد را به مـدت               

نگهداري و پـس از     ) در يك متر مكعب آب    % 60 گرم پركلرين    100(  دقيقه در محلول غليظ پركلرين       10

غسل آن با آب كلر دار با كفن آغشته به محلول پركلرين و يا محلول دو درصد فنول يا كروزول پيچيده و                      

با آمبوالنس مخصوص به محل دفن حمل نمود ، كليه مراحل غسل و دفن بايد تحت نظر يكنفر كـاردان                    

 عفوني كننده در دسترس نباشد يك اليه آهـك بايـد در             چنانچه ماده ضد  . بهداشت محيط انجام پذيرد     

كف تابوت ريخته و جسد را در آن گذاشت، الزم به توضيح است از تحويل جنازه بيمار فوت شده قبـل از                      

 .ضد عفوني ، غسل وكفن طبق دستورالعمل فوق به اطرافيان متوفي جداً خودداري شود

 :منظور جلوگيري از آلودگي خود و محيط رعايت نمايدغسل كننده بايد كليه نكات بهداشتي زيررا به 

داراي لباس كار نايلوني مخصوص بوده و با دستكش پالستيكي نسبت به تست وضوي ميـت                 •

 .اقدام نمايد

در موقع شست شوي جسد در صورت امكان از ماسكهاي مخصوص يا پارچه اي كـه جلـوي      •

 .دهان را مي گيرد ، استفاده كند

 گـرم   100( يد  محل غسل و لباس هاي كار را با محلول پركلرين غليظ              پس از اتمام غسل با     •

 . ضد عفوني نمايند1000 در 10يا هاالميد ) در يك متر مكعب آب% 60پركلرين 

 .پس از اتمام غسل از حمام آب گرم و صابون استفاده شود •

يض در موقع خروج از محل غسل ، بايد پس از ضد عفوني دست ها كليه لباس هـا را تعـو                     •

 .نمود و از بردن لباسهاي مورد مصرف در محل غسل به منزل خودداري نمود

 .در صورت احساس كوچكترين ناراحتي به پزشك مراجعه كرد •

بايد توجه داشت ساختمان محل غسل طوري گردد كه از ورود  مگـس بـه داخـل سـاختمان                    

 .جلوگيري به عمل آيد و كف ديواره هاي آن در روز گندزدايي شود

 .ب محل غسل پس از گندزدايي دفع شودفاضال •
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 پس دادن لوازم با ارزش

خويشان نزديك بايد لوازم شخصي بارزش مرده را تحويل بگيرند و در صورت وقوع همه گيري قبـل از                   

 .تحويل دادن لوازم شخصي بايد آنها را گندزدايي كرد

 وسايل و لوازم مورد نياز براي خدمات كفن و دفن 

ستيكي، دستكش چرمي، لباس كاريكسره ، چكمه ، كاله، صابون ومـواد گنـدزدا،              برانكارد، دستكش ال  

 پارچه نخي، كلنگ وبيل ، گاهي ماشينهاي سنگين خاك برداري و كاميون

در تماس با جنازه هميشه بايد احتياط الزم به عمل آوريم بخصوص در مواردي كه مرگ در اثر بيمـاري                    

 گيري ها در تمام مراحل كار مربوط به مرده بايـد نظـارت دقيـق                در همه . واگيردار اتفاق افتاده باشد   

بهسازي به عمل آيد ، كاركنان قسمت كفن و دفن بايد لبـاس مخـصوص، دسـتكش چرمـي ، ، لبـاس                 

كاريكسره ، چكمه ، كاله داشته باشند و در پايان روز كاري بايد خود را كامالً با صابون و مـواد گنـدزدا     

 .يض لباس محل را ترك نمايندشستشو كنند و پس از تعو

محل دفن اجساد در گورستانهاي موجود انجام گيرد و در صورتي كه گورستاني موجود نباشـد بايـد در                   

فاصله مناسبي از محل اسكان ، منطقه مشخصي را با توجه به جهت باد در نظر گرفته شـود و در هنگـام                       

 . كافي خاك روي آن ريخته شوددفن دقت شود كه جسد در عمق گوي قرار گرفته و به مقدار

 بهداشت رواني 

بروز هيجان ، پريشاني و افسردگي پس از وقوع حوادث ناگهاني به شكل برجسته و فوق العـاده ظـاهر                    

نگرديده بلكه آنچه در اين گونه موارد مالحظه مي گردد ، وجود مشكالت حاد بهداشت رواني است كـه                   

كه رخي از آنها تا آخر عمر باقي مي ماند كه حتي            . ني مي شوند  اكثر آنها دچار انواعي از اختالالت روا      

المقدور با بازتواني و دلجويي خانواده ها و همسايگان به صورت موقت كاهش يابد انسان در رويارويي                 

 :  دسته تقسيم كرد5با باليا و حوادث واكنش هايي را از خود بروز مي دهد كه مي توان آنها را به 

كه اين مرحله در چند دقيقه اول پس از حوادث بروز مي كنـد و افـراد                 : ربه  مرحله تماس يا ض    )1

دچار ترس ووحشت مي شوند و برخي از افراد را وحشت زده نموده وبرخي گـيج و درمانـده                   

 .هستند و قدرت انجام هيچ كاري را ندارند واين حالت معموالً گذرا و كوتاه است
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كه اين مرحله در ساعات اوليه وقوع حادثه بروز مي          : مرحله برخورد شجاعانه يا قهرمان گرايي        )2

افراد احساس مي كنند بايد كاري را انجام بدهند ،          . كند وبين مردم هم بستگي ايجاد مي شود         

مردم شروع به بيرون آوردن اجساد عزيزان از زير آوار مي كنند و تا رسيدن نيروهاي كمـك                  

 افراد گستاخانه عمل كرده و بـر موانـع اداري           بسياري از كارها را خودشان انجام مي دهند و        

 .كاري ندارند و ممكن است عصباني و تحريك پذير باشند و مردم با گذشت هستند

 روش هاي دفع زباله 

طبق اصول بهداشتي و بهسازي محيط زباله ها بايد در حداقل زمان ممكن از منـازل و محـيط زنـدگي           

 دفع غير بهداشتي زباله ها نه تنهـا سـبب انتـشار و انتقـال     زيرا. انسان دور شده و دفع بهداشتي گردد      

 .بيماريها و ايجاد بو و منظره بد محيط زيست مي شود، بلكه سبب آلودگي آب ، خاك، و هوا نيز مي شود

 :در گذشته از يك سري روش دفع مانند روشهاي زير استفاده مي كردند

 تلمبار كردن در زمين  .1

 ريختن در آب  .2

  اهليتغذيه حيوانات .3

 سوزاندن در فضاي آزاد  .4

 تقليل حجم زباله  .5

در روش تلمبار كردن زباله، زباله ها را به خارج از شهر برده شده و در بيابانهاي اطراف تخليه مي شـد،             

در اين مكانها مگس ،پشه خاكي، سوسك و موش شروع بـه            . وگاهي در همان محل نيز سوزانده مي شد       

 .بسياري از آلودگي ها و بيماريها مي شدندرشد ونمو مي كردند و باعث شيوع 

 توسط دادگـاه عـالي      1933روش ديگر يعني ريختن زباله درآب و نواحي نزديك رودخانه ها در سال              

شخم زدن و مخلوط كردن با خاك نيز روشي بود كه البته به دليل نياز به زمين زيـاد                   . آمريكا ممنوع شد  

 .چندان مورد توجه قرار نمي گرفت

ي تغذيه حيوانات اهلي بود كه سبب شيوع بسياري از بيماريها در دامها شد و بالنتيجه ورود اين                  روش بعد 

 .از بين اين بيماريها مي توان به تريشينوز اشاره كرد. بيماريها به زنجيره غذايي انسان گرديد
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 به عنوان يك    سوزاندن زباله . كاهش حجم زباله نيز روشي است كه چندان مورد استفاده قرار نمي گيرد              

روش دفع ،امروزه مورد  توجه است زيرا با روش صحيح سوزاندن مي توان اوالً حجم زبالـه را كـاهش                     

 .داد و ثانياً از انرژي حاصل از سوختن آن استفاده كرد

 :چهار روش مهم دفع زباله به قرار زير است

  دفن بهداشتي زباله -الف

  تهيه كود-ب

  سوزاندن-ج

  بيوگاز-د

 روشهاي فوق بهترين روش براي دفع زباله در شرايط اضطراري بـا توجـه بـه شـرايط منطقـه                     از بين 

 .سوزاندن مي باشد

 نگاهي بر خالصه اي از مبحث دفع مواد زايد جامد

 زباله شامل مواد واشياي مختلفي است كه حجم، وزن،نوع و ساير خصوصيات آن با عوامل                :تعريف زباله   

 .ت جغرافيايي ، نوع كشاورزي وعادات غذايي مردم بستگي داردفصل ، موقعي: مختلفي مانند

 . قسمت فساد پذير و فساد ناپذير مي باشد2 شامل :اجزاي تركيبي زباله

 بسته به در تماس نبودن با آب زيرزميني ، نـوع زمـين، قـدرت آبكـشي                  :خصوصيات محل دفن زباله     

 .سطحي مي باشد، جهت باد،وضعيت آبهاي زيرزميني وآبهاي ) زهكشي زمين(

 .تعداد دفعات جمع آوري زباله در شرايط اضطراري ، حداقل هفته اي يكبار مي باشد

 .بهترين راه براي دفع نهايي زباله پركردن اراضي پست مي باشد

 :عملياتي كه در پركردن اراضي پست انجام مي شود به روش هاي زير تقسيم مي گردد

 )ترانشه اي(روش شيار  -1

 روش سراشيبي -2

 ش ناحيه ايرو -3

 روش دره اي -4
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 روشهاي مبارزه با بندپايان و جوندگان

با توجه به اينكه تعدادي از بندپايان و جوندگان در انتقال و انتشار بيماري ها به انسان نقش مؤثري بـه                     

 .عهده دارند ، آشنايي با روش هاي مبارزه با آنها در جهت سالم سازي و حفظ محيط زيست الزامي است

 .دگان كه عمدتاً روي موش تكيه گرديده است خواهيم پرداختبا جون

بطور كلي روش هاي موجود در مبارزه با بندپايان بويژه حشرات را به شرح زير مي توان مورد مطالعـه                    

 :قرار داد

 روش هاي فيزيكي )1

 روش هاي شيميايي )2

 روش  بيولوژيكي )3

 روش  ژنتيكي )4

 روش هاي فيزيكي

هسازي محيط، پركردن گودالها ، زهكشي و خشك كردن باتالقها ، نـصب             در اين روش از عملياتي نظير ب      

توري در منازل و اماكن عمومي استفاده مي شود و سعي براين است كه محيط زيست را براي حـشرات                    

بديهي است اين قبيل مبارزات     . نامناسب ساخته و به اين وسيله آنها را معدوم نموده و به حداقل برسانند               

ي كه بعضي از روشهاي مبارزه مانند استفاده از حشره كش هـا بـه نتيجـه مـي رسـد و                      با همان سرعت  

ولي . مخصوصاً در مواقعي كه مبارزه ضربتي با يك بيماري مورد نظر است نتيجه مطلوبي نخواهد داشت               

با توجه به افزايش انواع مقاوم حشرات نسبت به حشره كش ها و لزوم تكرار عمليات سم پاشي وگرانـي                    

ا ، بكارگيري روش فيزيكي به عنوان مكمل ديگر روشهاي مبارزه در يك مبارزه تلفيقي ضروري است                 آنه

 .و در صورت لزوم روشهاي شيميايي و فيزيكي تواماً مورد استفاده قرار مي گيرد

 

روش ساده و عملي براي دفع صـحيح زبالـه در           : نکته  
 ). مي باشد    دفن زباله زير خاک( مناطق بالزده 
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 روش هاي شيميايي

كه از لحـاظ    موسومند  ) Insecticide( مواد شيميايي بكار برده شده بر عليه حشرات بنام حشره كش ها           

اغلب حشره كش ها    . چگونگي تأثير به سموم داخلي ، تماسي يا خارجي و تنفسي تقسيم بندي مي گردند                

 .ممكن است از دو يا سه راه فوق وارد بدن حشره شده و باعث مرگ جانور گردند

. وندحشره كش ها داراي منشاء متفاوت مي باشند و ممكن است جزء مواد معدني ويا آلي طبقه بندي ش                  

حشره كش هاي معدني در گذشته بسيار حائز اهميت بوده اند وليكن در سالهاي اخير تركيبات سـنتيك                  

از نمونه حشره كشهاي معدني تركيبات ارسـنيك وگـوگرد قابـل            . آلي جانشين اغلب آنها گرديده اند       

 .ذكرند

 روش بيولوژيكي

يعي نسبت به كاهش حشرات اقدام مـي        در روش بيولوژيكي با استفاده از موجودات زنده و دشمنان طب          

به عنوان مثال از ماهي گامبوزيا مي توان نام برد كه با پرورش وريختن آنها در آبهاي راكد ، بركه                    . شود

ها واستخرها، باالرو نوعي پشه ماالريا به نام استفنسي كه نسبت حشره كشهاي كلره مقاومـت مـضاعفي                  

 .پيدا كرده ،مبارزه مي كنند

 ي روش ژنيتيك

در بعضي مواقع در ژنهاي حشرات و يا عقيم كردن آنها اقداماتي معمول مي گردد تـا تعـداد آنهـا را                      

 .كاهش داده و به حداقل برسانند

 روشهاي مبارزه با مگس

مگس عامل انتقال بسياري از بيماريهاي روده اي مثل حصبه و وبا بوده، بيماريهاي چشمي نظير تراخم را                  

تخـم در   . ن حشره روي زباله و فضوالت حيواني وانساني تخم ريزي مـي كنـد               اي. نيز موجب مي شود   

مگس از تمام مواد غذايي     . شرايط مساعد در مدتي حتي كمتر از يك هفته به حشره بالغ تبديل مي شود              

فرم تغذيه و موهاي زيادي كه اين حشره در سـطح بـدن دارد و               . كه در دسترس باشد استفاده مي كند      

اد آن موجب مي شود كه عوامل بيماريزا را از كثافات به مواد غذايي، ظروف غذاخوري،                قدرت پرواز زي  

بهترين و مؤثرترين راه مبارزه با مگـس ، بهـسازي و دور كـردن كثافـات و                  . چشم و پوست انتقال دهد    
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 لذا بهسازي و رعايت بهداشت محيط و استفاده از حشره كش ها معموالً            . پسماندها از محيط زندگي است    

ساختن توالت هاي بهداشتي ، نظافت عمـومي دور         . مي تواند در پايين آوردن سطح آلودگي مؤثر باشد        

كردن كثافات، پهن وزباله از محل سكونت انساني و حيواني ، ساختن محل هاي مخصوص بـراي جمـع                   

شتن آوري پهن، ساختن مخزن هاي زيرزميني سرپوشيده براي ريختن فضوالت و خون كشتارگاهها و گذا              

براي جلوگيري از ورود مگـس هـا بـه          . ظروف سرپوشيده براي زباله در معابر عمومي از آن جمله اند          

منازل و نابود كردن آنها نيز از توري ، دستگاههاي برقي ، پاشيدن مواد سمي، كاغذ و نوارهاي آغشته به                    

 .سم وحشره كش مي توان استفاده كرد

ديازينون ، ماالتيون، فنكلروفـوس وكومـافوس و        : رو مگس ها  سموم مورد استفاده براي از بين بردن ال       

 .براي مگس بالغ دي كلروفوس، ماالتيون ، نالدوپيرترين مي باشد

 روشهاي مبارزه با پشه

بـه عنـوان    . پشه ها انواع مختلفي دارند كه برخي از آنها از نظر انتقال عوامل بيماريزا مورد توجه اند                  

ناقل آنساليت هاي ويروسي و فيالريوزها، پشه آنوفل ناقـل بيمـاري            ) پشه معمولي ( مثال پشه كولكس  

 .ماالريا و پشه هايي از جنس آئدس، ويروس بيماري تب دانگ و تب زرد انساني را انتقال مي دهد

تغييرات فيزيكي در سطح آبها وخشك كردن باتالق ها و آبهاي راكد كه معمـوالً محـل مناسـب بـراي                  

اين روش بهترين روش براي     . ه ها است ، يكي از اشكال اين نوع بيماري است            تخمگذاري و استراحت پش   

زهكشي و خارج كردن آبهاي ساكن بوسيله تلمبـه و پوشـاندن و پركـردن ،                . مبارزه با باالرو پشه است    

 .محافظت فردي ، استفاده از توري براي در وپنجره ها و استفاده از پشه بند است

  دياتيل توالميد، دي متيل فتاالت، اتيل هگزانديول:اي بالغ سموم جهت مبارزه با پشه ه

  پارافين ، سبزپاريس ، فنيتروتيون ، تمفوس ، دلتا مترين:سموم الرو كشي 

 روشهاي مبارزه با شپشها

مردم بايد به استحمام ، تعـويض       .براي مبارزه با شپش اولين شرط، رعايت بهداشت و نظافت فردي است           

سرما و گرماي محـيط  . شپش ها به حرارت روي پوست انسان عادت دارند     .  گردند لباس و شستشو تشويق   

پهن كردن لباس ها و رخت خواب جلو نـور مـستقيم آفتـاب ،          . خارج هر دو قادرند آنها را نابود سازند       
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خيساندن پارچه ها در آب و صابون و اتو كردن درزهاي لباس  ودر صورت امكان جوشاندن لبـاس هـا                     

در مورد مبتاليان زن موهاي سر كامالً كوتاه و         .  هاي فيزيكي مبارزه با شپش ها مي باشد        مهمترين روش 

 .در مردان موهاي سر وصورت تراشيده شود

 .شپشها ناقل بيماري تيفوس همه گير، تب خندق و تب راجعه همه گير هستند

 . گرد تيفوس ، كاربايل ، پروپوكسور و پيرترم:سموم مبارزه با شپش ها 

 اي مبارزه با ساس روشه

گرچه داليل كافي حاكي از انتقال عوامل بيماريزا توسط ساس وجود ندارد ليكن نظرياتي موجود اسـت              

كه ساس ها مي توانند به عنوان ناقل بيماري عمل نمايند بخصوص در مواردي كه عوامل منتقـل كننـده                    

 .آشكار ديگري كشف نشود

ريشه كن كردن   . گيري در انتشار ساس هاي معمولي است      نظافت خانه و محيط مسكوني عامل اصلي پيش       

زيرا اين حشرات معموالً در عمق درزها و شكافها كه پناهگاه هاي آنها مي              . معموالً كار مشكلي مي باشد    

 .باشند زندگي نموده و از اين جهت امكان دسترسي به آنها به سهولت عملي نيست

ي كنند و ديواره ها و كف امـاكن را بوسـيله ايـن سـموم                در مبارزه معموالً از حشره كش ها استفاده م        

سمپاشي بهتر است صبح زود انجام شود تا اتاق براي استفاده مجدد در شـب كـامالً                 . سمپاشي مي نمايند  

اصوالً يكبار مبارزه شيميايي كافي است ولي در آلودگي هاي شديد سمپاشي را بايد              . خشك وآماده شود  

 .تكرار نمود

 مالتيون ، ديازينون ، كاربايل ، پروپوكسور، دي كلروفوس ، پريمفوس متيل             :فاده با ساسها  سموم مورد است  

 .ودلتامترين

 روشهاي مبارزه با كك

كك ها هم مانند بعضي از حشرات ديگري كه از خون تغذيه مي كنند در انتقال برخي از بيماريها نقـش                     

قال و انتشار آن مي دانند طاعون انساني است         خطرناكترين بيماري كه ككها را مسئول انت      . مؤثري دارند 

در اين بيماري عامل انتقال دهنده طاعون، كك موش است ، كك هـا  موجـب انتـشار تيفـوس تـك                       . 
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وتوالرمي در بين جوندگان هم هستند و گاهي نقش ميزبان واسط را در انتقال بعضي               ) تيفوس موشي (گير

 .كرمها كه انگل هستند بعهده دارند

شكاف هاي در   . زه با كك ها در خانه و داخل ساختمان ها بايد حداكثر نظافت را مراعات نمود               براي مبار 

 .ديوار ، فرشها و بطور كلي هر جائي را كه براي رشد و نمو الر وكك مناسب باشد تميز نگهداشت

دا مي  از آنجا كه كك موش مي تواند باعث همه گيري طاعون گردد لذا مبارزه با موش ها نيز ضرورت پي                   

 .كند

 ددت، گامسگان يا ديلدرين و در صورت وجود مقاومت به اين سموم ديـازينون               :سموم مبارزه با كك ها    

 .فنيتيون ، فنيتروتيون ، ايرفنفوس وكاربايل

 روشهاي مبارزه با سوسك

د با اين حال به علت استفاده از مـوا        . سوسك در انتقال عوامل بيماري بطور فعال و مستقيم نقشي ندارد            

 .غذايي و رفت وآمد در محيط هاي زندگي مسكوني ممكن است باعث انتقال عوامل بيماريزا نيز گردد

و ) اسـتفراغ مـي كنـد     ( از آنجا كه سوسك مقداري از غذاي بلعيده شده را پس از هضم برمي گرداند                

زا باشد يكي   مدفوع خود را در همه جا پخش مي كند ممكن است انتقال دهنده غير مستقيم عوامل بيماري                

از اساسي ترين طرق مبارزه با سوسك جلوگيري از ورود آنها به محلهاي نگهداري مواد غذايي و ظروف                  

بطور كلي نظافت و رعايت اصول بهداشت محيط سوسك را بخوبي كنترل كرده و بـه                . كثيف نشسته است  

 .واهد داشتجرأت مي توان گفت كه سمپاشي اگر با اصول بهداشت محيط نباشد اثر موقتي خ

) ايكـون (  پرمتـرين، سـيپرمترين، دلتـامترين، والمبداسـيالوترين          :سموم مبـارزه بـا سوسـك هـا        

 .،آلفاسيپرمترين

 روشهاي مبارزه با كنه ها و هيره ها

اگرچه كنه ها و هيره ها از خيلي جهات به حشرات شباهت دارند ولي در كنه وهيره بالغ چهار جفت پـا                      

ضـمناً  . است در حاليكه حشرات سه جفت پا دارند و بدنشان يك تكه نيـست               وجود دارد و بدن يك تكه       

هيره از كنـه كـوچكتر      . مهمترين تفاوت كنه ها و هيره ها از نظر شكل خارجي در اندازه بدن آنها است               

 .كنه بدون ابريشم يا موولي داراي موهاي زيادي است. است
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ير تب راجعه را به انسان منتقل كننـد و برخـي از             كنه ها مي توانند بيماريهاي عفوني مختلف زيادي نظ        

 .بيماري جرب را در انسان سبب مي شوند) هيره هاي اسكابيئي( هيره ها 

براي نابود كردن كنه ها الزم است از شرايط زيست و محل زندگي آنها اطالع يافته و سـپس برحـسب                     

سمتي از مراحـل زنـدگي خـود را در          مثالً در مورد كنه هائي كه ق      . شرايط محيط اقدام به مبارزه كرد     

بايستي نظافت ساختمانها و منـاطق مـسكوني را در نظـر            . شكاف ديوار و چوب در منازل مي گذرانند         

محل نگهداري حيوانات را بايد دور از محلهاي مسكوني بنا كرد، درز و شكاف و ناصافي ديـوار                  . داشت

 .ز پشه بند استفاده نمودمنازل و طويله ها را بايد پوشاند و به هنگام خواب ا

 گامسگان، مالتيون، كارباريل، نالد، ديازينون، بنديوكارب وپروپوكسور مي         :سموم براي مبارزه با كنه ها     

 . باشد

 %.1شامپو هاي متيگال و تتموزال و همچنين گامسگان : درمان جرب ناشي از هيره ها

 روشهاي مبارزه با جوندگان 

ر ايجاد محيط هاي غير بهداشتي حائز اهميت بيشتري است موش ها در             در بين جوندگان ، نقش موشها د      

همچنين از نظر اقتـصادي     . انتشار و انتقال بيماريهايي مانند طاعون و تيفوس موشي نقش اساسي دارند           

تا كنون بيش از دو هزار گونه موش شناخته شده كه عده اي از آنها               . خسارات زيادي را موجب مي شوند     

 .ن مسكوني داشته و عده اي ديگر در مزارع و صحراها زندگي مي كنندتمايل به اماك

چون موشها باهوش بوده و خطر را درك مي كنند الزم است مبارزه با آنها دقت وتكنيك صحيح انجـام                    

معمولترين روش مبارزه با موشها استفاده از طعمه مسموم است كه طي آن مواد خـوراكي را بـه                   . شود

 ، بهتر است قبالً چند نوع ماده غذايي غير مسموم را در معرض رفت وآمد مـوش                  سموم آغشته مي كنند   

ها قرار دهيم تا نوع غذايي را كه بيشتر رغبت به مصرف دارند تشخيص دهيم و سپس سـم را بـه مـاده                        

در طعمه گذاري نبايد به هيچ وجه بدن انسان با سم           . غذايي اضافه كرده و به عنوان طعمه استفاده كنيم        

س يابد موش ها به بوي بدن انسان حساس بوده و سريعاً آن را تشخيص مي دهند و طعمه را مـصرف                      تما

 .نمي كنند

 . فسفر دوزنگ ، فلورواستات سديم، استريكنين ، وارفارين، فورمارين: سموم مبارزه با موش ها
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 چكيده مطالب در مورد مبارزه با جوندگان و بندپايان

 بندپايان و جوندگان در انتقال و انتشار بيماري ها به انسان نقش مؤثري بـه                با توجه به اينكه تعدادي از     

 .عهده دارند ، آشنايي با روش هاي مبارزه با آنها در جهت سالم سازي و حفظ محيط زيست الزامي است

 روش هاي مبارزه با بند پايان 

 ... عملياتي نظير بهسازي محيط، پركردن گودالها و:روش فيزيكي - أ

تركيبـات  :  معـدني    -2نيكوتين و روتنون    :  آلي -1 استفاده از حشره كشها ،       :مياييروش  شي   - ب

 گوگرد

 استفاده از موجودات زنده و دشمنان طبيعي نسبت به كاهش حشرات اقـدام              :روش  بيولوژيكي   - ت

 .مي شود

  ايجاد تغييرات در ژنهاي حشرات و يا عقيم كردن آنها:روش  ژنتيكي - ث

نامناسب ساخته و بـه ايـن       ) خصوصاً  (  محيط زيست را براي حشرات       هدف روش هاي فوق اين است كه      

 .وسيله آنها را معدوم نموده و به حداقل برساند

 طرق مبارزه با بند پايان

،  تخم ريزي روي زباله وفضوالت       ...  عامل انتقال بسياري از بيماريهاي روده اي مثل حصبه و وباو           :مگس

بهسازي و دور كردن كثافـات و پـسماندها از محـيط          : زه با مگس    انساني وحيواني ، مؤثرترين راه مبار     

 .زندگي

 ... .ديازينون ، مااليتون و: سموم مورد استفاده 

 ...ناقل آنسفاليتهاي ويروسي ، پشه آنوفل ماالريا و) معمولي(  انواع مختلفي دارند پشه كولكس :پشه

سيله تلمبه ، استفاده از تـوري بـراي درو           زهكشي و خارج كردن آبهاي ساكن بو       :مؤثرترين راه مبارزه    

 .پنجره ها واستفاده از پشه بند

ايجاد تغييرات فيزيكي در سطح آبها وخشك كردن باتالق ها و آبهاي            : بهترين روش مبارزه با الر و پشه        

 .راكد

 سپارافين ، سبز پاري:  الر وپشه-2دياتيل توالميد     :  پشه هاي بالغ -1 :سموم مورد استفاده 
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از روش هاي فيزيكي مي     .  براي مبارزه با شپش اولين شرط، رعايت بهداشت و نظافت فردي است            :شپش

توان به پهن كردن لباس  و رخت خواب جلو نور ، خيساندن پارچه هـا در آب و صـابون و اتـو كـردن                          

 همـه گيـر   شپش ها ناقل بيماريهاي تيفوس همه گير ، تب خندق و تب راجعه       .  درزهاي لباس اشاره نمود   

 .هستند

 ...گرد تمفوس ، كاربايل و: سموم مورد استفاده 

نظافت محيط مسكوني ، مبارزه     : عامل اصلي پيشگيري    .  ساسها بعنوان ناقل بيماري عمل مي كنند       :ساس  

 .معموالً توسط حشره كش ها انجام مي گيرد

 ... مالتيون ، ديازينون و :سموم مبارزه با ساس 

نند بعضي از حشرات ديگري كه از خون تغذيه مي كنند در انتقال برخي از بيماريها                   كك ها هم ما      : كك  

كـك هـا     . كك موش   : طاعون انساني و عامل انتقال دهنده       :خطرناكترين بيماري   . نقش مؤثري دارند  

رعايـت  : براي مبارزه با كـك هـا      . موجب انتشار تيفوس موشي وتوالرمي در بين جوندگان هم هستند           

 .ظارت در خانه و داخل ساختمان حداكثر ن

 ... . ددت، گامسگان و:سموم مبارزه 

جلوگيري از ورود آنها به محلهاي نگهداري مواد        :   يكي از اساسي ترين طرق مبارزه با سوسكها           :سوسك

 .نظافت و رعايت اصول بهداشت محيط: بطور كلي . غذايي و ظروف كثيف نشسته است 

 ... .رمترين  و پرمترين ، سيپ:سموم مبارزه 

براي نابود كردن كنه ها     .   بيماريهاي عفوني مختلفي نظير تب راجعه را به انسان منتقل مي كنند             :كنه ها   

 . الزم است از شرايط زيست  آنها اطالع يافته و سپس برحسب شرايط محيط اقدام به مبارزه نمود

 ... . گامسگان ، مالتيون و:سموم مبارزه 

 گان طرق مبارزه با جوند

 بيماريهايي .در بين جوندگان ، نقش موشها در ايجاد محيط هاي غير بهداشتي حائز اهميت بيشتري است 

    همچنين از نظر اقتصادي خسارات زيادي را موجـب         . مانند  تيفوس موشي  توسط موشها انتقال مي يابد         

 .تاستفاده از طعمه مسموم اس: معمولترين روش مبارزه با موشها . مي شوند 



66 

 ... .فسفردوزنگ ، فلورواستات سديم و: مبارزه با موشها 

 تأسيسات بهداشتي  

حمـام و محـل شستـشوي       . در سر پناه هاي موقت بايد تسهيالت الزم جهت نظافت شخصي فراهم گردد            

اتـاق  . لباسها از جمله قسمتهايي است كه در حفظ بهداشت عمومي نقش بسيار مؤثري خواهـد داشـت                

نيز براي جلوگيري از اشاعه بيماريهاي عفوني كه از طريق اشياء انتشار مي يابد الزم  مخصوص گندزدايي   

 .است ، راه اندازي و نگهداري صحيح اين بخشها بايد با نظارت مستقيم مأمورين بهداشت باشد

 حمامها

 تعداد  .ساخت حمام در اردوگاههاي موقت از جمله ضروريات اوليه اي است كه بايد به آنها پرداخته شود                

اين حمام ها بايد به اندازه اي باشد كه هر كدام از افراد بتوانند حداقل يكبار در هفتـه از حمـام و آب                        

 .گرم استفاده نمايند 

 10در اردوگاههاي كوچك يك حمام بـا        .  نفر يك دوش در نظر گرفته شود       100معموالً بايد به ازاي هر      

 .ن به زنان اختصاص داشته باشد كافي استدوش كه نصف ايام هفته به مردان و نيم ديگر آ

 .در اردوگاههاي بزرگ بهتر است حمام هاي جداگانه براي مردان وزنان در نظر گرفته شود

آب گرم و صابون بايد در اين حمام ها فراهم باشد و ساير وسايل بهداشتي نظير حوله ، شـانه و لـوازم                       

 .استحمام بايد براي هر شخصي جداگانه باشد

اگر آب گرم مورد نياز باشد ، بايد به ازاي هـر وعـده              .  هواي خيلي گرم ، آب سرد كافي است          درآب و 

 ليتر بـراي    35 تا   30 ليتر آب گرم پيش بيني نمود وآب مصرفي كلي براي استحمام             20استحمام يك نفر    

 .ه شودضمناً بايد تركيبات الزم براي دفع فاضالب حمام ها نيز داد. هر نفر در هفته محاسبه شود

 لباسشوئي ها

در سرپناههاي موقت مردم مي توانند لباسهاي خود را در نزديكي محل زندگي خود بـشويند ولـي در                   

بهتر است كنار اين محلهاي عمـومي       . اردوگاههاي ديرپا الزم است محلهاي عمومي لباسشوئي تهيه شود        

ب گـرم در محلهـاي شستـشو        در صورت امكان بهتر است آ     . اتاقهاي مخصوص گندزدايي نيز برپا گردد     

بهتر است برنامه اي براي استفاده از محل شستشوي لباس براي هر خانواده تعيين شـود در             . فراهم گردد 
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دفع فاضالب اين محل ها بايد بـا زهكـشي          . غير اينصورت ناهماهنگي موجب اخالل در كار خواهد شد        

 .مناسب به صورت مطلوب انجام پذيرد 

 ه ديدگان آموزش بهداشت براي سانح

در شرايط اضطراري تنها ايجاد تأسيسات بهداشتي به عنوان بخشي از اقدامات امدادي اهداف بهداشتي               

زيرا ممكن است به صورت صحيح مورد استفاده قرار نگيرد و همه به اندازه كافي               . را برآورده نمي سازد   

 .از آن بهره مند نشوند

 :علت اين مسئله مي تواند به دالئل زير باشد

 .به دليل اثر رواني سانحه ممكن است رفتار شخصي به صورت بي تفاوت بروز كند -

 .سطح زندگي افراد مصيبت ديده قبل از وقوع سانحه پائين باشد -

 .نسبت به نگهداري تأسيسات بهداشتي آگاهي نداشته باشد -

هداشتي استفاده براي تأمين بهداشت منطقه و نظافت شخصي بايد مردم بطور صحيح و مكرر از تأسيسات ب

وظيفه مأمورين بهداشت محيط آموزش مردم در جهت اسـتفاده از تأسيـسات و رعايـت قواعـد                  . كنند

 .بهداشت شخصي و حفظ بهداشت جامعه است

 :نكاتي كه در آموزش بايد به آنها توجه داشت عبارتند از 

د ، همـدردي    براي موفقيت در امر آموزش بايد احساس اطمينان و همكاري مردم به وجود آي              )1

 .كارمندان بهداشت با مردم براي جلب اعتماد آنها بي اندازه اهميت دارد

اگـر ايجـاد    . تأسيسات بهداشتي بايد به گونه اي باشد كه مردم طرز كار آنرا به راحتي بفهمند               )2

تأسيسات پيچيده اجتناب ناپذير باشد بايد با حوصله و بطور مستمر اهميت وطرز كـار آنـرا بـه     

 .ش دادمردم آموز

 .آموزش بايد در محل انجام شود )3

در موقعيتهاي اضطراري زمان كافي براي آموزش وجود ندارد لذا بازرسي مؤثر از تأسيـسات                )4

براي كمك به بازرسان حرفه اي مـي تـوان از   . بايد از عملكرد صحيح آن اطمينان حاصل شود  

 .افراد داوطلب استفاده كرد



68 

 .زشهاي همگاني را انجام دادبا كمك رسانه هاي گروهي مي توان آمو )5

 :آموزش بهداشت مورد نياز در ارتباط با اردوگاه و بهسازي آن شامل موارد زير مي باشد

o  خودداري از مصرف آب آلوده يا مشكوك 

o جلوگيري از هدر رفتن آب 

o همكاري در توزيع آب 

o  كمك در امر حفاظت از شبكه آبرساني 

o  فضوالت وپاكيزه نگاه داشتن آنهاهمكاري در استفاده صحيح از تأسيسات دفع 

o  خوداري از پراكندن زباله و رعايت قواعد جمع آوري صحيح آن 

o كمك در مهار و كنترل رشد وتكثير حشرات و جانوران موذي 

o نظافت سرپناهها وارد وگاههاي موقت 

o نظافت ظروف نگهداري مواد غذايي ولوازم آشپزخانه و... 

o  جمع آوري صحيح فضوالت حيواني 

 داير نمودن كالسهاي بازآموزي يك روزه در هر فصل به منظور حفـظ ارتبـاط و دادن اطالعـات                    ضمناً

اين كالس مي تواند براي نيروهاي داوطلب مردمي . جديد وآمادگي ارائه خدمات مفيدتر ضروري است 

 . در شهر در مركز بهداشت و در روستاها در مسجد برگزار گردد

 بيماريهاي واگير در باليا

. اريهاي واگيردار، ناشي از ميكروبها ، انگل ها ، كرم ها، قارچ ها، تك ياخته ها وويروس ها هـستند                     بيم

 .اين بيماري ها قابل انتقال  و سرايت وقابل پيشگيري اند و با درمان مناسب ، درمان مي شوند

نوان مثـال سـل     به ع . بيماري هاي واگيردار از طريق منبع يا مخزن عفونت نگهداري و منتقل مي شوند             

گاوي و از طريق گاو، طاعون توسط كك و موش ، تب مالت از طريق گاو، گوسفند و بز، هاري از طريـق                        

 .گرگ و سگ، سياه زخم از طريق گاو وگوسفند منتقل مي شوند

هر كدام از اين بيماريها از طريق راه خروج از منبع خارج و از طريق راه ورود عفونت به ميزبان بيمـار                      

به عنوان نمونه عامل سل و ديفتري از راه خروجي دسـتگاه تنفـسي خـارج و از راه                   . ل مي شوند    منتق
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عامل بيالريوز يا خون شاشي از طريـق دسـتگاه اداري           . ورودي دستگاه تنفس و گوارش وارد مي شوند       

 .عوامل يرقان وسيفليس از طريق جفت آلوده خارج مي شـوند          . خارج واز طريق پوست وارد مي شوند        

. تب مالت وسل از طريق شير حيوانات خارج مي شوند وعامل يرقان از طريق خون خـارج مـي شـوند                   

 .عامل زرد زخم و سياه زخم از طريق ترشح زخم خارج مي شوند و انتقال مي يابند

 .راههاي معمول ورود عفونت ، دستگاه تنفس ، گوارش ، ادرار، پوست و مخاط وخون هستند

مناسب و غير بهداشتي ، پايين بودن سطح زندگي از لحاظ اقتصادي واجتمـاعي ،               بدي تغذيه ، مسكن نا    

شغل نامناسب، سن خيلي كم يا خيلي زياد ، ايمني پايين بدن ، همراهي بيماريهاي زمينه اي مثل بيماري                   

قند ، سرطان ها و الكيسم و ضعف وخستگي مفرط ، زمينه را براي درگيري بدن با بيماريهـاي واگيـردار     

 .ساعد مي كندم

 :در بحث بيماريهاي واگير هميشه به چند اصطالح برخورد مي كنيم كه آشنايي با مفاهيم آنها الزم است 

 دوره اي است كه عامل بيماري وارد بـدن شـده اسـت ولـي                :دوره نهفتگي بيماري     -1

 .عالمتي از بيماري وجود ندارد

 . بروز مي كند دوره اي كه عالئم اوليه بيماري:دوره مقدماتي بيماري  -2

 دوره اي كه عالئم كلي و اختـصاصي بيمـاري كـامالً واضـح               :دوره استقرار بيماري     -3

 .وآشكار است

 دوره اي كه بيمار رو به بهبودي مي رود تا بهبودي كامل حاصـل     :دوره نقاهت بيماري     -4

 .شود

و  در اين نوع بيماري هاي واگير ابتال به صورت گهگـاه             :بيماري اسپوراديك ياتك گير      -5

 .تك تك اتفاق مي افتد

 در اين نوع بيماري هاي واگير ابتال به صورت هميشگي و تك             :بيماري اندميك يا بومي      -6

 .تك  در يك جامعه اتفاق مي افتد

 . در اين نوع بيماريهاي واگير ابتال در يك جامعه اتفاق مي افتد:بيماري اپديميك  -7

 .ر سراسر دنيا شايع مي شود در اين نوع بيماري هاي واگيري د:بيماري پاندميك  -8
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 : اصل استوار است3پيشگيري از بيماريهاي واگير بر 

 
 
 
 

بهبود تغذيه ، مسكن مناسب، دوري از اعتياد والكليسم ، پرهيز از تغييرات  آب وهوا  ، واكسيناسيون بـه                     

داشـت  موقع ، آموزش بهداشت ، دفع صحيح فاضالب ، مبارزه با حيوانات ، حشرات موذي و رعايـت به                  

 .فردي در پيشگيري از بيماريها مؤثر است

 :ذيالً به چند بيماري واگيردار كه به خصوص در زمان حوادث شايع مي شوند ، اشاره كوتاهي مي شود 

 بيماري ميكروبي است كه سم ميكروب عالئم بيماري را به شكل بيمار حاد تنفـسي بـا                  :ديفتري   -1

ترشح حلق وبيني   . اين بيماري فقط انسان است      مخزن  . ترشحات چركي در حلق ايجاد مي كند        

شير نجوشيده هم مـي  . و به ندرت پوست، مستقيماً فرد ديگري را مي تواند درگير بيماري نمايد  

) DPT(پيشگيري آن از طريق واكـسيناسيون از دو مـاهگي           . تواند عامل انتقال بيماري باشد      

 14 ساعت قبل از تأييد آزمـايش و تـا           24ر  در اين بيماري الزم است افراد بيما      . انجام مي شود  

 . ماه مي تواند ناقل باشد6فرد بيمار تا . روز پس از روشن شدن وضعيت ، جداسازي شوند

ايمن سازي افراد در محيط هاي عمومي مانند مدارس، بيمارستان ها، كارخانجات ، و پادگان ها الزامي                 

 .است

ايـن سـم روي اعـصاب       . ري را ايجاد مي كنـد        بيماري است كه سم ميكروب عالئم بيما       :كزاز   -2

مخـزن ميكـروب ، خـاك و    . مركزي تأثير مي گذارد و باعث انقباض دردناك عضالت مي شود        

سرايت معموالً از طريق زخم هاي آلوده به خاك يـا مـدفوع             . مدفوع آلوده به ميكروب است    

ـ          . عفوني انجام مي شود      پيـشگيري آن از    . ست  اين بيماري از انسان به انسان قابل سـرايت ني

وواكسيناسيون خانم هاي بـاردار در ماههـاي آخـر          ) DPT( ماهگي   2طريق واكسيناسيون از    

در صورت آلودگي زخم بدن با مخزن عفونت، شستشوي محل با آب و             . حاملگي انجام مي گيرد   

ضـد   سال يا تزريق تتابولين كه سرم        5صابون و پانسمان محل زخم ، تزريق واكسن در سن باالي            

 تشخيص و شناسايي زود هنگام و جداسازي افراد بيمار -1
  پيدا کردن حاملني يا ناقلني سامل-3  بيماريابي -2 
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گزارش بيماري الزامـي    . جداسازي بيمار از سايرين ضرورت ندارد       . كزاز است، ضروري است     

 .است

مخزن بيماري  . اين بيماري بسيار مسري است    .  بيماري ميكروبي و حاد تنفسي است        :سياه سرفه    -3

اين بيماري با سـرفه هـاي شـديد قطـاري     . انسان است واز راه سرفه و عطسه منتقل مي شود    

 2ايـن بيمـاري از      . عوارض آن عقب ماندگي ذهني، اختالالت ريوي وعصبي اسـت         مشخص و 

 .جداسازي بيمار الزامي است.  قابل پيشگيري است DPTماهگي با واكسن 

 اين بيماري ويروسي است و ويروس عامل آن در مدفوع ناقلين يا بيماران دفع مي                :فلج اطفال  -4

ايمن سازي افراد بـا واكـسيناسيون       . س باشد آب آلوده به فاضالب مي تواند حاوي ويرو       . شود

در اين بيماري جداسازي بيمار از ديگران ، اطالع به مركز بهداشـت             . خوراكي انجام مي شود   

منطقه ، ضدعفوني كردن لوازم و محيط آلوده به ترشحات حلق ومدفوع بيمار و تزريق واكـسن       

 .به نزديكان وي ضروري است

مسري است مخزن بيماري انـسان اسـت و از طريـق هـوا و                اين بيماري حاد و بسيار       :سرخك -5

 روز  5اين بيماري از زمان قبل از شروع عالئم تا          . ترشحات حلق وبيني فرد بيمار منتقل مي شود       

پيـشگيري از طريـق     . قابـل انتقـال اسـت       ) دانه هـاي قرمـز    ( پس از بروز ضايعات پوستي      

جداسـازي مبتاليـان    . يجاد مـي كنـد       درصد مصونيت ا   95واكسيناسيون انجام مي گيرد و تا       

 . روز از زمان شروع عالئم باشد10 تا 7ضرورت دارد و اين جداسازي بايد حداقل به مدت 

از راه هوا ، گردوخاك، شيرآلوده ، دست آلـوده          .  اين بيماري يك بيماري ميكروبي است        :سل -6

زن ميكروب انسان   مخ. منتقل مي شود  ) آلودگي شير (يا شيردوشان   ) آلودگي گوشت ( قصابان  

راه انتقال معمولي بيماري دستگاه     . يا گاو است ، ميكروب در اثر تماس با آفتاب از بين مي رود               

رعايت بهداشت عمومي   .  هفته اول پس از درمان واگيردار است         2بيماري حتي در    . تنفس است 

د بيمار از افراد    جداسازي افرا . و فردي و واكسيناسيون به موقع در پيشگيري بيماري مؤثر است            

 .گزارش حتي يك مورد بيماري به مركز بهداشت الزم است. سالم ضروري است
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مخـزن  .  عامل اين بيماري ميكروبي است كه از حيوان به انسان منتقل مـي شـود               : تب مالت    -7

بيماري گاو، بز، گوسفند، و خوك است و بيماري در اثر تماس با خون ، ادرار ، ترشحات جنسي و       

عالئم بيماري شامل تـب، تعريـق،       . ، از راه خوراكي يا استنشاقي انتقال پيدا مي كند           بافت ها   

ضعف، سردرد، بي اشتهايي ، يبوست ، درد عضالت و استخوان ها و مفاصل، افسردگي و تحريك                 

پاستوريزه كردن شير يا جوشاندن آن بهترين راه جلوگيري از سرايت تـب مالـت               . پذيري است 

 .است

ن بيماري يك نوع ميكروب است كه از راه آب هاي آلوده به انسان منتقل مي شود                  عامل اي  :وبا -8

اسهال شديد و آبكي، دل     : عالئم عمده اين بيماري عبارتند از       . كه در واقع مخزن بيماري است       

درد و دل پيچه و استفراغ شديد كه به شدت باعث كم آبي بدن مي شود و مي توانـد كـشنده                      

راه پيشگيري از آن تـصفيه آب       .  روز است    6 تا   3 صورت خفيف بودن آن      سير بيماري در  . باشد

گزارش حتي يك مورد بيماري به مراكز بهداشـت         . شرب و كلر زني يا جوشاندن آب مي باشد        

 .ضروري است

 حصبه يك بيماري عفوني است كه ناشي از يك ميكروب تحت عنـوان سـالمونال اسـت                  :حصبه   -9

بيماري شبه حصبه ممكن است از راه شير ، لبنيـات و            . ده است   وبهترين منبع آلودگي ، آب آلو     

سبزيجاتي كه از كود حيواني براي كشت آنها استفاده شده از منـابع             . بستني آلوده منتقل شود   

 .مهم آلودگي هستند 

تخم مرغ ، گوشت ، داروهاي بخور، رنگ هاي حيواني كه در غذاها و داروها استفاده مي شود مي تواند                    

عالئم بيماري شامل تب، سردرد، كندي ضربان قلب ، خون دماغ ، درد شكم ،               . نتقال بيماري باشد  عامل ا 

اسهال استفراغ ، هذيان ، توهم و اغماء مي تواند باشد و در صورت عدم درمان  به موقع و اسـهال سـبز                        

ايـت  پيشگيري از طريق عـدم مـصرف آب آلـوده ، رع           . رنگ و خونريزي گوارشي نيز ايجاد مي شود         

 .بهداشت مواد غذايي ، بهداشت فردي و محيط امكان پذير است

 هپاتيت يك بيماري ويروسي است كه باعث تخريب بافت كبد يا التهاب آن مي               :هپاتيت -10

 از راه خوردن مواد غذايي Aهپاتيت .  هستند  A.B.C.D.Eهپاتيت هاي ويروسي از نوع . شود



73 

آيد هر چند از راه خون نيز مي توانـد منتقـل            آلوده ، مدفوع آلوده به ويروس به وجود مي          

 از راه خـون ،      Bهپاتيـت   .   از راه مدفوع منتقل مي شود         A  نيز مانند هپاتيت      Eهپاتيت  . شود

عالئم شايع هپاتيت شامل خستگي ، . مقاربت ، يا از راه جفت زن باردار به ديگري انتقال مي يابد       

 ، درد شكم ، كاهش وزن ، زردي پوست وچشم ضعف مفرط ، خواب آلودگي، بي اشتهايي ، تهوع

تزريق واكسن برعليه : روش هاي پيشگيري از آن بيماري عبارتند از    . وتيره رنگ شدن ادرا است    

رعايت جداسازي افراد مبـتال بـه   .  جلوگيري مي كندB كه از ابتال به هپاتيت     Bويروس هپاتيت   

افرادي كه قصد مسافرت به منطقي دارند  به A از ديگران و تزريق واكسن ضد هپاتيت Aهپاتيت  

خودداري از تماس هاي جنسي  نامـشروع بـا افـراد            .  در آن نواحي شايع است     Aكه هپاتيت   

مشكوك به اين بيماري و تزريق واكسن به نوزاداني كه از مادران مبتال به هپاتيت متولـد مـي                   

 ساعت اول تولد    12تزريق در   كه اين   ) يا مادراني كه از لحاظ آزمايشگاهي مثبت هستند       ( شوند  

. به همراه تزريق ايمونوگلوبولين به نوزادان مي تواند از ابتال به اين بيماري جلـوگيري نمايـد                  

 .درمان اختصاصي براي هپاتيت حاد ويروسي وجود ندارد

 Acquired Immune Dificiency كلمــات AIDS كلمــه مخفــف  :AIDSايــدز  -11

Syndrome اين بيماري يك بيماري ويروسي است كه . ي اكتسابي است  يا سندرم نارسايي ايمن

از طريق مقاربت جنسي، تزريق خون آلوده به افراد يا فرورفتن سوزن آلوده به خون فرد بيمار                 

.  اسـت  HIVبه بدن فرد سالم و يا از راه مادر به جنين منتقل مي شود عامل آن ويروسي به نام                    

بيه يك سرما خوردگي معمولي است كـه پـس از مـدتي             عالئم بيماري در ابتداي ابتال به آن ش       

 10 تـا    7بهبود مي يابد وممكن است بيماري اصلي سال ها نهفته و خاموش بماند پس از گذشت                 

عالئم بيماري در مرحله حاد شامل ضعف عمومي و شديد ، بي اشتهايي مفرط ،               . سال بروز نمايد    

مكرر به ويژه عفونت هاي تنفسي شديد       تب، احساس خستگي شديد و باالخص بروز عفونت هاي          

و خطرناك است كه نهايتاً با تحليل و از بين رفتن سيستم ايمني بدن به علت تهاجم ويروس ايدز                   

براي . ، فرد مبتال به علت عفونت هاي شديد تنفسي و ديگر عفونت هاي بدن از بين خواهد رفت                 

جنسي، اسـتفاده از پوشـش محـافظ        پيشگيري از اين بيماري رعايت موازين اخالقي در رفتار          
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در تماس هاي جنسي ،عدم استفاده از سرنگ استفاده شده توسط ديگـران، الزامـي               ) كاندوم(

براي اين بيماري واكسن اختصاصي مؤثري تا كنون تهيه نشده و درمان قطعي نيز نـدارد                . است

 .وبهترين راه پيشگيري از بيماري است

 دستور العمل اقدامات بهداشتي 

 يت هالل احمر در شرايط اضطراري جمع

جمعيت هالل احمر موظف است در مرحله تسكين با توجه به حساسيت و ضرورت اسكان بعنـوان       -1

يك مرحله مهم از عمليات امداد و نجات براي تسكين آالم آسيب ديدگان اقدامات ذيل را انجام                 

 .دهد

 نفـر حـداقل از دو گـروه و          2000 براي ارائه خدمات مطلوب در لحظات اوليه براي هر           :1تبصره  

 .حداكثر از يك ونيم امدادي استفاده نمايد

 بهترين روش براي اسكان آسيب ديدگان پيداكردن جايي براي آنان در نـزد اقـوام يـا                  :2تبصره  

 .بستگان و يا در صورت امكان در واحدهاي مستقل مي باشد

مانند مدارس ، سالنهاي ورزشي     : يافتن ساختمانهاي قابل سكونت و مناسب براي اسكان جمعي           -2

 : ، مساجد ، حسينيه وتكايا و ساير محلهاي قابل استفاده كه داراي شرايط زير مي باشند

 .ساختمانهاي سالم داراي فضاي كافي و مناسب -

 .از محل خطر دور باشد -

 .داراي سرويسهاي بهداشتي و منابع تأمين آب باشند -

( محيطهايي كه داراي اتاقهـاي مجـزا هـستند          به منظور حفظ حريم خصوصي خانواده ها در          -

 .سعي شود وابستگان درجه يك كنار يكديگر قرار داده شود) مدارس 

 .در مراكزي كه بصورت سالن مي باشند فضاها بوسيله حايلهاي مناسب از يكديگر جداشوند -

 هماهنگي با مراجع ذيربط بهداشتي به منظور اجرا سيستم ضدعفوني ، سمپاشي ودفـع زبالـه                -

 .مرتب در محل اسكان جمعي جهت جلوگيري از شيوع بيماريها 
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در مواردي كه امكان استفاده از واحدهاي ساختماني در منطقه آسيب ديده مقدور نباشـد در                 -3

صورت وسيع و گسترده نبودن تخريب مناطق آسيب به خانواده هايي كه واحد مـسكوني آنهـا                 

 .ن تحويل خواهد شد نفر يك دستگاه چادر جهت اسكا5تخريب شده تا 

در موارديكه منطقه آسيب ديده به لحاظ تخريب وسيع وگسترده باشد جمعيت اقدام به ايجـاد                 -4

 :اردوگاه با شرايط ذيل خواهند نمود

 .محل اردوگاه امن وحتي المقدور نزديك به محل حادثه باشد -

ب به راحتي انجام    زمين مورد نظر براي اردوگاه بايد داراي شيب كم باشد تا تخليه آب و فاضال               -

 .گيرد

 .در صورت امكان محل اردوگاه بايد بطور طبيعي از شرايط نامناسب اقليمي محفوظ باشد -

 .از دره هاي باريك و مسير رودخانه هاي خشك كه امكان بروز سيل دارد بايستي اجتناب گردد -

ندي وسنگالخ  محل اردوگاه از مناطق باتالقي و حشره خيز دور و زمينهاي آن داراي پستي و بل                -

 .نباشد

 متر مربع براي    35حداقل  .(  هكتار مي باشد     4 الي   3هزار نفر فضاي مورد نياز       ) 1000( براي   -

 ).هر نفر براساس استاندارد فدراسيون 

 . متر عرض داشته باشد10 جاده اصلي بايد حداقل  -

 . متر فاصله الزم است2از كنار جاده تا ميخ چادرها  -

 . متر باشد8خل بلوك فاصله چادرها حداقل در مسير تردد محوطه دا -

 .دربهاي ورودي چادرها در مسير مخالف بادهاي محلي بايد باشد -

در استفاده از وسايل گرم كننده بايد قبالً طرز استفاده از آنرا آموزش و نكـات ايمنـي الزم را                     -

 .توصيه نمود

 . براي روشنائي استفاده از فانوس مناسب تر است -

 چادر در نظر    8 الي   4 ليتر براي هر     100 الي   50بل حمل ، دسته دار با ظرفيت        سطلهاي زباله قا   -

 . گرفته شود
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(  متر جهت نظافت و شستـشو قـرار داد         3 نفر يك سكوي دو طرفه شيبدار به طول          50براي هر    -

 ). سانتيمتر 75فاصله هر دو شير آب 

دوخاك مي توان جاده هاي     به جهت رفت وآمد وسائط نقليه و افراد براي جلوگيري از ايجاد گر             -

 .اصلي وگذرها را نفت پاشي و شن ريزي كرد

 . نفره تشكيل داد 1000اردوگاه بايد تا حد امكان كوچك بوده و مي توان كلني هاي  -

قبل از اينكه اردوگاه مورد استفاده قرار گيرد بايد نظافت محوطه و اردوگاه پيش بيني و محـل                   -

 .دوگاه هميشه بايد تميز باشدمحوطه ار. دفن زباله ها مشخص گردد

در . تأمين آب مناسب جهت مصرف در اردوگاه از مهمترين كارهاي گروه امـدادي مـي باشـد              -

 ليتر  100 ليتر نفر در روز در اردوگاههاي دائمي         20-15اردوگاههاي موقت حداقل مصرف آب      

 . نفر در روز بوده و بايد تأمين گردد

عداد الزم براي افراد هر يك الي سه چـادر يـك سـنگ              توالت ها در محل مناسب تعبيه شود، ت        -

( ، سـپتيك ) جـذبي ( مخزن اين توالتها مي تواند بصورت معمـولي     . توالت در نظر گرفته شود    

 .باشد) طرح فاضالب( و هدايت به محل دور به صورت سرپوشيده ) تانك جمع كننده

 . نفر يك دوش در نظر گرفته شود100جهت حمام و شستشو براي هر  -

دور چادرها و محوطه دفع آبهاي سطحي و مصرفي افراد، جوي كنده شود تا آبهاي هـرز بـه                    -

 .بيرون اردوگاه هدايت گردد

 .روشنايي الزم معبر داخلي اردوگاه و بين چادرها تأمين گردد -

در اردوگاههاي موقت مسقف مقل مدارس و ساختمانهاي اداري تهويه جزء ضروريات بوده و هر                -

 . مترمكعب هوا الزم دارد30نفر در ساعت 

 مترمكعب فـضا در نظـر       10 مترمربع سطح و     5/3در اردوگاههاي موقت مسقف براي هر تشك         -

 .گرفته شود

 . سانتيمتر در نظر گرفته شود75در اردوگاههاي موقت مسقف فاصله بين تشكها و يا تخت خوابها  -
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 آن اسكان داده مـي شـوند ،         كه جمعيت زيادي در   ) مانند استاديوم ها  ( اردوگاههاي سالن بزرگ    

بايد سكوهاي شستشوي مردان و زنان جدا و با فاصله از           . خروجيهاي اضطراري بسيار ضروري است      

 .هم آماده شود

در رابطه با تأمين آب اردوگاه آب مورد نظر حتماً بايد توسط افراد كارشناس بررسـي و نظـر                    -

 .داده شود

 ليتر نفـر در     30-20تر نفر در روز و غذا خوري         لي 60-45مقدار آب مصرفي جهت بيمارستانها       -

 .روز در نظر گرفته شود

در استفاده از شبكه آب شهري بعد از وقوع سيل و زلزله به دليل امكان شكستگي و ترك لولـه                     -

هاي انتقال آب و نفوذ آبها و مواد آلوده كننده به داخل لوله ها بايد غلظت كلر و فـشار آب را                      

 .افزايش داد

واحدهاي توليدي و صنعتي احتمال     ) چاههاي خصوصي ( ده از شبكه هاي آب خصوصي       در استفا  -

 .مسموميت صنعتي قبل از استفاده بررسي گردد

محلهاي مناسبي جهت ايجاد انبار وسايل زيستي و مواد غذايي و مراكز توزيع، درمانگاه موقت و      -

اء حريق وآموزشـي در     مركز خدمات بهداشتي و محلهاي تفريحي كودكان وسايل استقرار اطف         

 .نظر گرفته شود تا بتوان حداقل زمان خدمات مورد نظر را در اختيار آسيب ديده گان قرار داد

 .  ضد عفوني و تخليه زباله بطور روزانه اتخاذ گردد–تدابير الزم جهت سمپاشي  -

در مناطق آسيب ديده روستايي كه آسـيب ديـدگان داراي دام باشـند الزم اسـت در كنـار                     -

 .وگاهها و در فاصله هاي مناسب محلي نيز براي نگهداري دامها در نظر گرفته شودارد

كليه اقدامات امنيتي اعم از فيزيكي و پرسنلي و حفاظت از آسيب ديـدگان  بعهـده حراسـت                    -

 .استانها و يا حراست سازمان امداد به نمايندگي از اداره كل حراست خواهد بود

از ناهنجاريها و تداخل آن با زندگي مردم محـل اردوگـاه            به منظور جلوگيري از بروز بعضي        -

 .حتي المقدور بايستي در فاصله مطلوب از شهرها و آباديهاي منطقه مورد نظر احداث شود
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 خدمات بهداشتي 

جمعيت براساس وظيفه و رسالت قانوني خود موظف هستند تا زمينه حضور نيروهاي داوطلب و متخصص                

ح در امور بهداشت خانواده ، رواني و محيط را جهت ارائه خدمات مطلـوب و                بهداشتي يا مراجع ذيصال   

 .را پس از سازماندهي فراهم نمايد... در مناطق آسيب ديده اعم از اردوگاه و ... بهينه و

 امور مربوط به بهداشت خانواده 

 پيشگيري و كنترل مواليد •

 واكسيناسيون •

 دارپيشگيري از بيماريهاي واگيردار و غير واگير •

 مراقبت از زنان باردار و مادران شيرده •

 امور مربوط به بهداشت رواني

o                ، مراقبت ويژه از افراد ناتوان و آسيب پذير نظير كودكان بي سرپرست ، سالخوردگان

 و معلولين

o      تقويت روحيه عمومي مردم آسيب ديده با حضور مـددكاران اجتمـاعي و روانـي در

 .محل حادثه و سانحه

o  روابط حسنه اجتماعي در داخل اردوگاههاي اسكانكمك به ايجاد. 

o همسوئي و همدردي با آسيب ديدگان بوسيله تمام كساني كه با آنها برخورد دارند. 

o                  كمك به گردآمدن مجدد خانواده ها و تمركز آنها روي بازسـازي و آمـادگي بـراي

 .بازگشت به زندگي عادي

o         سهاي جبراني بـراي دانـش      تشكيل كالس هاي آموزشي نظير آموزش خانواده و كال

 .آموزان 

o توجه به ويژگيهاي فرهنگي و اعتقادي افراد آسيب ديده. 

o جلب مشاركت آسيب ديدگان در امور مربوطه و دخالت دادن آنها در تصميم گيريها. 



79 

 

 

 تجربه ي تلخ زلزله ي طارم زنجان 

 ساعت به محل    8كه پس از    در زلزله ي طارم من وهمكاران آتش نشاني ام جزء اولين گروههايي بوديم              

به علت عدم ارتبـاط و قطـع تلفـن ،           .  شب اتفاق افتاده بود      12زلزله در حدود ساعت     . حادثه رسيديم   

اطالع رساني به كندي انجام گرفته و نبود سازمان دهي مناسب و نبود اتاق بحران، امدادرساني را دچار                  

 .مشكل كرده بود

نقدر آوارها را جهت كمك زير آوار مانده ها جابجا كرده بودنـد            مردم زلزله زده بي كمك و بي ابزار آ        

از يك طرف شاهد صحنه هايي دردنـاك        . كه پوست دست و انگشتانشان به طور شديدي آسيب ديده بود          

بوديم و از طرف ديگر نبود امكانات و تجهيزات مناسب و كافي مانع آن مي شد كه به طور كامل به كمك                      

ار مانده ها را نجات دهيم  چرا كه ما بيل و كلنگ كافي در اختيار نداشـتيم چـه                    مردم بشتابيم و زير آو    

همچنين افراد آموزش ديده بسيار اندك بودند و        . برسد به دستگاههاي زنده ياب و يا سگهاي زنده ياب           

ـ  . مواد غذايي و بهداشتي تا سه روز به طور منظم و سازمان يافته در اختيار مردم قرار نگرفت                  ه درست ب

خاطر دارم كه اولين روز حادثه چندين كاميون آرد فرستاده شد ولي چون نانوايي نبـود و يـا حتـي                     

سوخت مورد نياز و مكان مناسب براي پخت آن وجود نداشت ،ناني در اختيار مردم بيچـاره و دردمنـد        

يكـي  . د وبـس قرار نمي گرفت اين در حالي بود كه مردم بسيار گرسنه بودند و تنها خوراك آنها آب بو           

ديگر از مشكالت اساسي ، فقدان وجود افرادي براي رسيدگي به اجساد و مردگـان و انجـام كارهـاي                    

مشكل ديگر عـدم رعايـت بهداشـت        ... شرعي نظير شستشو ، غسل و كفن و دفن و خواندن نماز ميت و             

فرا گرفتـه وآلـوده     محوطه بود به حدي كه زباله و مدفوع اطراف اردوگاهها واسكان يافتگان را كامالً               

و . البته پس از طي چند روز توالت هاي صحرايي برخي امكانات محدود ديگـر تـأمين شـد                 . كرده بود 

 .هزاران هزار مشكل ديگر

به هر حال تجربه ي بسيار سختي بود و در كل امكانات و سازمان دهي استان در حد صفر بود ولي جاي                      

عظيم ، تجهيزات هالل احمر استان و سازمان بهبود پيـدا           اميدواري وجود دارد كه بعد از آن حادثه ي          
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كرد ونيروهاي زيادي آموزش ديدند وهم اكنون نيز به طور جدي در خانواده ها و مـدارس و در رده                    

هاي باالتر آموزش مي بينند و همه روزه اين سازمان پذيراي سيل انبوه داوطلبان در سنين و مـشاغل                   

 . ياريگر آسيب ديدگان باشندمختلف مي باشد تا در بحران ها

 :منابع و مأخذ

  محمد عصار –راهنماي بهسازي محيط در بالياي طبيعي  -1

  سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر–بهداشت حوادث و سوانح  -2

  مهندس هاشمي اصل –اقدامات بهداشتي در شرايط اضطراري  -3

  مهندس جالل عابديني –امداد و بهداشت  -4

  انتشارات دانشگاه تهران–ماعات كوچك بهداشت محيط در اجت -5

  مهندس جالل عابديني–گندزدايي آب و فاضالب  -6

  دانشگاه تهران–جمع آوري و تصفيه فاضالب  -7

  مؤسسه علمي كاربردي هالل ايران –اقدامات اوليه در باليا  -8

 آيين نامه و دستورالعمل خدمات امدادي جمعيت هالل احمر -9

 

 

 
 

 
 

 
 


