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 تهران: یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشك ستیز طیپژوهشكده مح

 ـ طبقه هشتم 1547به بلوار كشاورزـ پالك  دهیـ نرس یكارگر شمال ابانیـ خ تهران

 021ـ  88978398، دورنگار:  021ـ  88978399: تلفن

تهران به آدرس  یماندر یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک ستیز طیپژوهشکده مح ینترنتیبه تارگاه ا راهنما نیبه ا یجهت دسترس

http://ier.tums.ac.ir )دییمراجعه نما، )بخش انتشارات. 
 

و مركز  (WHO)  حاضر ترجمه سند منتشر شده توسط سازمان جهانی بهداشت راهنمای

استفاده تحت عنوان زیر بوده است و  2013در سال  (WEDC)مهندسی آب و توسعه 

 غیرتجاری از آن با ذكر دقیق منبع بصورت زیر بالمانع است:

Technical Notes on Drinking-Water, Sanitation and Hygiene in 

Emergencies. Prepared for WHO by WEDC.  Authors: Sam Godfrey and 

Bob Reed. Series Editor: Bob Reed. World Health Organization 2013. 

 

ترجمه توسط سازمان جهانی بهداشت و مركز مهندسی آب و توسعه  الزم به ذكر است كه این

ونه هیچگ و مركز مهندسی آب و توسعه ان جهانی بهداشتانجام نشده است. بنابراین سازم

 د.نمسئولیتی در قبال محتوا یا صحت مطالب ترجمه نشده ندار

 

، به سفارش مركز 1398از كشور در بهار  یعیدر مناطق وس لیراهنما بدنبال وقوع س نیا

دانشگاه علوم  ستیز طیوزارت بهداشت، توسط پژوهشکده مح ریواگ یهایماریب تیریمد

   .تهران ترجمه شده است یپزشک

http://ier.tums.ac.ir/
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یعی سیل قرار دارد و بالیای طب کشور ما همچون بسیاری از کشورهای دیگر دنیا در معرض انواع بالیای طبیعی چون زلزله و

شود و محتاج گروهی از مردم بالدیده از هم گسیخته می شیرازه زندگی عادی ال آنه دنبافتد و بهمه ساله در کشور ما اتفاق می

گردند. از جمله مهمترین نیازهای مردم در شرایط اضطراری بعد از وقوع بالیای طبیعی نیاز به های مختلف میکمک در زمینه

به های واگیر یتواند از بروز و شیوع بیمارآب آشامیدنی سالم و بهسازی محیط است که در کنار رعایت بهداشت فردی می

 جلوگیری نماید.نحو چشمگیری 

 توانند این شرایط راای برخوردار است که میتردید نظام بهداشتی کشور ما از کارشناسان، متخصصین و مدیران با تجربهبی   

، هاکنسینهای تز جمله نیازای به مردم بالدیده کمک کنند. وجود راهنمای فنی مناسب ابخوبی مدیریت و به نحو شایسته

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. واگیر هایمرکز مدیریت بیماری کارشناسان و مدیران بهداشتی بویژه در

بهسازی محیط عبارت است از دفع مناسب مدفوع، ادرار، زباله و فاضالب. دفع نامناسب مدفوع معموال مهمترین خطر بهداشتی 

هایی را برای مدیریت مدفوع و ادرار در مراحل اولیه وقوع شرایط . این راهنمای فنی راهشوددر اردوگاه آوارگان محسوب می

ببینید(.  را در مورد مدیریت پسماند 7 کند )راهنمای فنی شمارهاضطراری، تا زمان ایجاد یک راه حل بلند مدت، ارایه می

های فنی برای دفع مدفوع در شرایط اضطراری بسیار ساده و محدود هستند. با این وجود، اگر قرار است از این گزینه ها گزینه

 استفاده شود، آن ها باید به درستی مدیریت شده و مورد حمایت جامعه قرار گیرند.

های واگیر وزارت ، به سفارش مرکز مدیریت بیماری1398 این راهنما بدنبال وقوع سیل در مناطق وسیعی از کشور در بهار

، جم این راهنمامتر که بدینوسیله از شده است ترجمهتوسط پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران  ،بهداشت

قدردانی شکر و ت دانشگاه تربیت مدرسعلوم پزشکی  دانشکده عضو محترم هیات علمیسیدغالمرضا موسوی قای دکتر جناب آ

 گردد.  همچنین از دفتر یونیسف در ایران بخاطر حمایت از انتشار بموقع این اثر،  صمیمانه سپاسگزاری می گردد.می

 

 

 دکتر محمد مهدی گویا                                                       دکتر کاظم ندافی                               

 های واگیر                                     رییس پژوهشکده محیط زیسترییس مرکز مدیریت بیماری                   

 مقدمه



 
 

یاضطرار طیدفع مدفوع در شرا یبرا یفن یهانهیگز  

 

 

 صفحه                    عنوان 

 1-14           یفور یروشها

 2-14       رو باز یدفع مدفوع در محل ها تیریمد

  3-14          دفع مدفوع یمحلها

 4-14         یکم عمق خانوادگ یهاتوالت

 6-14         کم عمق یاترانشه یتوالت ها

 7-14                     قیعم یاترانشه یتوالت ها

 8-14          موجود التیاستفاده از تسه

 9-14          اریس یتوالت ها

 10-14           یچاهک یهاتوالت

 11-14          یکیو پالست یپاکت یهاسهیک

 11-14           ییایمیش یهاتوالت

 11-14           شناور یتوالت ها

 12-14           ینیتوالت رو زم

 13-14          مدت یطوالن یهاحلراه

 

 فهرست مطالب
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عبارت است از دفع مناسب مدفوع، ادرار، زباله و فاضالب. دفع نامناسب مدفوع محیط بهسازی 

هایی فنی راه راهنمایشود. این معموال مهمترین خطر بهداشتی در اردوگاه آوارگان محسوب می

راه یک را برای مدیریت مدفوع و ادرار در مراحل اولیه وقوع شرایط اضطراری، تا زمان ایجاد 

را در مورد مدیریت پسماند جامد ببینید(.  7 شماره فنی راهنمایکند )ایه میحل بلند مدت، ار

های فنی برای دفع مدفوع در شرایط اضطراری بسیار ساده و محدود هستند. با این وجود، گزینه

اگر قرار است از این گزینه ها استفاده شود، آن ها باید به درستی مدیریت شده و مورد حمایت 

 . ندقرار گیرجامعه 

 

 

 

 

 

 های فوریروش

 کارهای فوری که باید بعد از وقوع یک بالی طبیعی انجام شود عبارتند از:

 .بر های مردم باشد تا بهسازی موثر باید بیشتر مبتنی بر نظرات و دیدگاه استفاده از یک مترجم خوب

مستلزم استفاده از یک مترجم زبده مهم فن آوری. وجود یک رابطه خوب با مردم بسیار مهم است که این 

 می باشد. 

های فنی برای دفع مدفوع در شرایط اضطراریگزینه   
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 های کمک رسان و از جمله نمایندگان مردم آسیب دیده، آژانس مندهای عالقهمشورت با همه بخش

 ادارات دولتی.

  آوری اطالعات در مورد تسهیالت بهسازی موجود، جانمایی محل، خوشه به منظور جمعبررسی محل

 ساختمانی دردسترس. مین و مصالحهای جمعیتی، توپوگرافی، وضعیت ز

  .بخصوص پرهیز از دفع مدفوع در محل هایی که احتمال آلوده کردن پرهیز از دفع نامناسب مدفوع

 زنجیره غذایی یا منابع آب وجود دارد. 

 .انتخاب مناطق مجاز برای دفع مدفوع 

 مدیریت دفع مدفوع در محل های رو باز

های مرسوم استفاده کنند، اما اگر این کنند که از روشمدفوع دارند! افراد سعی میمردم بحران زده نیز نیاز به دفع 

پذیر نباشد آن ها در هر جایی که بتوانند اجابت مزاج می کنند. اولین کار شما جلوگیری از آلوده شده کار امکان

 زیر جلوگیری نمایید:آب و زنجیره غذایی به مدفوع است. لذا شما باید از دفع مدفوع در محل های روباز 

 که ممکن است از آن ها بهه عنهوان منبهع آب اسهتفاده  ها، جوی ها یا برکه هاخانهوددر محدوده ر

شود )یا اگر قرار است آب از چاه های کم عمق برداشت شود، مطمئن شوید که این چهاه هها در باسدسهت 

 محل دفع مدفوع واقع شده باشند(. 

 محصوست کشت داده می شوند به ویژه زمانی که قرار است بزودی  که در آن هاهای کشاورزی زمین

 محصوست برداشت شده و به مصرف انسان برسند. 

دور نگه داشتن مردم از مناطق خاص کار ساده ای نیست، به ویژه در جایی چنین کارهایی طبق عادات سنتی انجام 

از ورود افراد به چنین محل هایی، موانع فیزیکی  می شود. بنابراین ممکن است ضروری باشد که به منظور ممانعت

می تواند بسیار موقتی باشد. تالش کنید هر چه سریعتر تسهیالت مناسب دفع دفوع  مانند حصار ایجاد شود. این روش

 بسازید و مردم را به استفاده از آن ها تشویق نمایید. 
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 حصوالت کشاورزیجلوگیری از دفع مدفوع در مناطق کشت شده با م .1-14شکل 

 

 های دفع مدفوعمحل

مدفوع باید در مناطقی در نظر گرفته شوند که دسترسی افراد به آن راحت بوده اما منابع آب و مواد  دفع های محل

غذایی را آلوده ننمایند. بهتر است که تعدادی محل های کوچکی با توزیع یکسان در منطقه بحران زده ایجاد شود 

تا رسیدن به محل دفع ماسب مدفوع را برای اغلب مردم کوتاه می کند. این کار همچین چون این کار فاصله 

 جداسازی محل های دفع مردان از زنان را میسر می سازد.

محل دفع مدفوع باید به نوارهای کوچکی تقسیم و هر نوار در روزهای مختلفی مورد استفاده قرار گیرد. محل های 

ده قرار گیرند تا افراد مجبور نباشند از داخل زمین های آلوده عبور نمایند و به محل دفع دورتر باید ابتدا مورد استفا

توانند با حفر یک ترانشه کم عمق در طول مرکز آن ها و ریختن (. وضعیت این نوارها می2-14مدفوع برسند )شکل 

ها برای دفع مدفوع استفاده رانشهداده شود. افراد تشویق می شوند که از این ت ءخاک در یک سمت آنها نیز ارتقا

نموده و پس از دفع، مدفوع را با خاک کنار ترانشه مدفون نمایند. محل های دفع مدفوع عمر کوتاهی داشته و 

 مدیریت آنها سخت است. آن ها باید سریعا با یک روش پایدارتر جایگزین گردند.
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 نقشه محل دفع مدفوع .2-14شکل 

 

 خانوادگیهای کم عمق توالت

ایجاد یک توالت برای هر خانواده مزایای زیادی دارد. اگرچه در برخی مناطق، استفاده مشترک از توالت بین 

های فامیل، نشان داده است که در حفظ بهداشت و به حدکثر رساندن استفاده از منابع محدود اثر بخش خانواده
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نشان داده شده است،  4-14سازه ساده که در شکل است. در روزهای ابتدایی رخداد شرایط اضطراری، از یک 

توان برای این منظور استفاده نمود. یک امتیاز کلیدی این کار این است که تنها با در اختیار گزاردن ابزارهای می

سزم برای ساخت و نگهداری توالت در اجتماع بحران زده، امکان آماده کردن این توالت وجود دارد. اگر ایجاد 

های عمومی های خانوادگی به هر دلیلی امکانپذیر نباشد )برای مثال به علت کمبود فضا(، باید ساخت توالتتوالت

 مورد توجه قرار گیرد.

 

 یک توالت خانوادگی کم عمق .3-14شکل 
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 ای کم عمقتوالت های ترانشه

شود )شکل های گرفته می وسیله حفاظ متر که به 4/1متر  و طول  5/1متر، عمق  3/0تا  2/0هایی با عرض دور ترانشه

که  خاک(. افراد با نشستن روی ترانشه اجابت مزاج می کنند. بعد از استفاده، افراد مدفوع خود را با مقداری 14-4

به کمک بیل می پوشانند. اگر زمین نرم یا مرطوب باشد یک تکه  ،طی حفر ترانشه در اطراف ریخته شده است

تر حفر شوند تا کودکان و افراد ها باید باریکترانشه قرار داده شود. برخی از ترانشه چوب می تواند در هر طرف

 مسن بتوانند از آن ها استقاده کنند. 

بو ایجاد کنند. همه  توانند سریعا  ای کم عمق به ویژه در مناطق با آب و هوای گرم و مرطوب میهای ترانشهتوالت

متر سطح زمین رسید، ترانشه باید  3/0ز  پوشانده شوند و وقتی محتویات آن به مواد دفعی باید حداقل یک بار در رو

 بسته شود.

 

 ایمناطق دفع ترانشه .4-14شکل 
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 ای عمیقتوالت های ترانشه

متر بوده که با کف  2متر و عمق حداقل  6متر، طول  9/0تا  8/0عمیق، ترانشه ای با عرض  ایترانشه توالت

متر باسیی دیواره ترانشه باید با  5/0(. 5-14اتاقک تقسیم شده است )شکل  6پالستیکی یا چوبی پوشانده شده و به 

جلوگیری شود. اتاقک ها و  هاصفحات پالستیکی پوشانده شود تا پاکسازی آن راحت بوده و از ریزش دیواره

دیوارهای دور توالت باید از پوشش پالستیکی باشند. سقف اتاقک در صورت نیاز می تواند پوشانده شود. یک 

 کانال زهکش باید در اطراف توالت حفر شده تا آب های سطحی به بیرون هدایت شوند. 

پوشانده شود. این کار تولید بو را کاهش داده و از  متر 1/0هر روز محتویات ترانشه باید با یک سیه از خاک به عمق 

 نماید.تولیدمثل مگس و حشرات جلوگیری می

شود. ساخت توالت متری سطح زمین باس آمد، ترانشه با خاک پر شده و توالت بسته می 3/0زمانی که کف ترانشه تا 

ازرسی شود. نه تنها باید محتویات هر توالت ترانشه ای عمیق نیازمند نیروی کاری زیادی بوده و باید به طور منظم ب

ها پر شوند. نگهداری ضعیف این های جدیدی باید آماده شده و قدیمیروزانه با خاک پوشانده شود، بلکه توالت

 ها مشکالت و بوهای ناخوشایندی را تولید کرده و باعث عدم استفاده از آنها می شود.توالت



 
 

در فردی و بهداشت  محیط آب آشامیدنی، بهسازی تأمینفنی  راهنمای

 شرایط اضطراری
 

 

 

 اضطراری شرایط در مدفوع دفع برای فنی هایگزینه  14-8 

14 

 

 قای عمیتوالت ترانشه .5-14شکل 

 

 استفاده از تسهیالت موجود

در مناطق شهری، استفاده از تسهیالت موجود مانند شبکه های فاضالبرو، توالت عمومی، توالت سطلی یا 

نشان داده شده است  6-14چه در شکل های موقتی مانند آنر است. توالتهای سطحی امکان پذیهای آبزهکش

واد دفعی به آب اضافی نیاز متوانند بر روی یک زهکش یا شبکه فاضالبرو ساخته شوند. ممکن است برای انتقال می

 باشد. 
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 وی یک فاضالبرور توالت موقتی بر .6-14شکل 

 

 توالت های سیار

ها شامل تعدادی اتاقک هستند که در در اروپا و آمریکای شمالی، استفاده از توالت  سیار مرسوم است. معموس، این

برای مخزن هر کدام یک سنگ توالت نصب شده است و گاهی مجهز به تجهیزات شستشوی دست هم هستند. یک 
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زایدات توسط یک تانکر خالء تخلیه  خزنمتامین آب تمیز و یکی دیگر برای جمع آوری مواد دفعی وجود دارد. 

های سیار مختص کشورهای صنعتی نیست. اگر چه، پیش بینی سزم برای دفع نهایی گردد. گسترش توالتمی

 باید بخشی از روند گسترش آن ها باشد. فضوست

 های چاهکیتوالت

شوند. این های چاهکی در مدت زمان کوتاه با استفاده از وسایل حفاری ساخته میدر مناطقی با خاک عمیق، توالت

گذاری (. باسی هر چاهک لوله7-14متر هستند )شکل  5تا  2متر و عمق  5/0تا  3/0چاهک ها معموس دارای قطر 

های چاهکی زمانی که قرار داده می شود. توالتشده و دو قطعه از تخته یا چوب به عنوان جای پا روی چاهک 

 متری سطح زمین برسد، باید بسته شوند.  5/0محتویات آنها به 

 

 توالت چاهکی .7-14شکل 
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 های پاکتی و پالستیکیکیسه

های توضیح داده چه ساخت هیچ کدام از توالتنتقال به جای دیگری است، یا چناناگر جمعیت بحران زده در حال ا

شده در باس امکانپذیر نباشد )مثال در مناطق سیالبی(، استفاده از کیسه پالستیکی ساده تنها گزینه دفع مدفوع است. 

خود را مدفوع ها باید محکم و مقاوم در برابر آب بوده و درب آن ها محکم بسته شوند. افراد باید دفع پالستیک

آوری شده و در محل ها باید به صورت منظم جمعها انجام داده و آنرا محکم ببندند. کیسهما داخل این کیسهمستقی

 های قابل تجزیه به دلیل سازگاری با محیط زیست ارجحیت دارد.مناسب دفن شوند. استفاده از کیسه

 های شیمیاییتوالت

یکای مرکزی و جنوبی استفاده شده اند. معموس، این های شیمیایی قابل حمل در شرایط اضطراری در آمرتوالت

نگهداشت  مخزنها اتاقک های سبک قابل حملی بوده که مجهز به یک کاسه توالت نصب شده روی یک توالت

شود. مخزن نگهداشت باید به مواد دفعی هستند. برای کاهش بو، مخزن قبل از استفاده با مواد شیمیایی کمی پر می

 لیه شود. طور دوره ای تخ

 توالت های شناور

های شناور برای شرایطی که سیالب منطقه را فرا گرفته باشد، مادامی که اگر گزینه دیگری دردسترس نباشد، توالت

استفاده هستند. یک سازه چوبی ساده که بر قابل برای دفع مدفوع  عملیآب جریان داشته باشد به عنوان یک روش 

( یا روی آب شناور می شود، این امکان را فراهم می آورد که افراد مستقیما 8-14شود )شکل روی آب ساخته می

در داخل آب جاری اجابت مزاج نمایند.  این کار به ندرت باعث ایجاد مشکالت بهداشتی خاصی می شود چون 

به حجم آب خیلی زیاد است. باید توجه داشت که در مجاورت محل دفع زمین کشاورزی وجود دارد یا از آب 

عنوان منبع تامین آب آشامیدنی استفاده می شود یا خیر. در هر دو مورد توالتهای شناور ممکن است باعث افزایش 

 مخاطرات بهداشتی شوند.
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 توالت شناور .8-14شکل 

 زمینی توالت رو

خواهند بود های توصیف شده نامناسب ای بوده یا سطح آب زیرزمینی باس باشد، بسیاری از گزینهاگر زمین صخره

چون آن روش ها نیازمند حفر چاهک هستند.  یک روش جایگزین در چنین شرایطی ایجاد چاهک روی سطح 

 (.9-14زمین است )شکل 

در این روش دیواره های چاه با استفاده از مصالح محلی از جمله چوب، بامبو یا سنگ روی سطح زمین ساخته می  

تا باعث استحکام آن شده و فضای سزم برای نصب اتاقک فراهم شود. سپس اطرف چاهک خاک ریخته می شود 

های متر وجود دارد. توالت های بلند تر   دیواره 5/1تا  1شود. در عمل، معموس فقط امکان ساخت چاهک تا ارتفاع 

وند. توانند بروی سطح زمین با استفاده از مواد محلی موجود مانند چوب، بامبو یا سنگ ساخته شاین گودال می
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متر  5/1گذاری صورت گیرد. در بسیاری از مواقع توالت را یک تا سپس به منظور جلوگیری از ریزش باید سیه

 های باستر بندرت مورد استقبال افراد قرار می گیرد. سازند. توالتباستر از سطح زمین می

 

 توالت رو زمینی .9-14شکل 

 

 های طوالنی مدتحلراه

حل جدیدشان برای مموقتی هستند. به محض این که مشخص شد افراد در  راهنماهای ارایه شده در این بیشتر راه

ر اغلب مواقع، نوعی از دمدتی ساکن خواهند بود، راه حل های بلند مدت برای دفع مدفوع باید اندیشیده شود. 

 منابعروش های بهسازی در محل مناسب ترین گزینه خواهد بود. جزییات طرح و ساخت گزینه های بلند مدت در 

 اند.آورده شده ذیل
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