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بسمه تعالى
مقدمه

ــازمان جهانى بهداشت سالمت عبارت است از رفاه كامل جسمانى،روانى و اجتماعى و صرفا  طبق تعريف س
فقدان بيمارى به معناى سالمت نمى باشد.بسيارى از عوامل خطر از جمله عفونتها،تصادفات يا مصرف دخانيات 

و ... آثار سوئى بر سالمت مى گذارند.
يكى از كليدى ترين علوم موجود جهت كنترل و فراهم نمودن بستر مناسب براى تحقق اين تعريف و شعار 
انسان سالم محور توسعه پايدار،بهداشت محيط ميباشد كه در كشور عزيز ما پيشينه اى ديرينه دارد.با گسترش 
ــت محيط در سطح وسيعترى  ــترش ارائه خدمات بهداش روز افزون جوامع و جمعيت آن و در نتيجه نياز به گس
نسبت به گذشته و با توجه به كمبود شديد نيروى هاى متخصص جهت پايش و كنترل موازين بهداشت محيطى 
در سطح جامعه،نياز به ارائه آموزش موضوعات بهداشت محيطى به اقشار مختلف جامعه پر رنگ تر مى نمايد. 

ــده است تا مفاهيم و موضوعات مختلف بهداشت محيطى كه مى تواند  ــعى ش در كتابى كه پيش رو داريد س
ــت.موضوعات مهمى همچون بهداشت  ــائل روشنتر كند،آورده شده اس ــبت به اين گونه مس آگاهى جامعه را نس
ــتى فاضالب،بهداشت مواد غذايى،بهداشت هوا و ... موضوعات مهمى است كه چنانچه نسبت به  آب و دفع بهداش
ــود مى تواند بسيارى از مشكالت متخصصين بهداشت محيط را در ارائه خدمات  آنها ديد كافى به جامعه داده ش

بهتر يارى نمايد
ــت محيط اين مركز كه زحمت تدوين اين كتاب را بر خود هموار  ــان گروه بهداش جا دارد از كليه كارشناس

نمودند صميمانه تشكر و قدردانى نمايم.

دكتر مصطفى غفارى       
        رئيس مركز سالمت محيط و كار 
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فصل اول
بهداشت آب

مقدمه:
ــأ حيات و سرآغاز زندگي موجودات زنده است . اهميت  ــت كه منش آب يكي از نعمت هاى بزرگ پرودگار اس

آب در زندگي بشر به اندازه اي است كه بيان و توجيه كامل آن به دشواري ميسر مي گردد . 
ــرفت زندگي صنعتي و رشد جمعيت ، مصرف آب افزايش يافته است و منابع آب موجود قابل  امروزه با پيش
ــئله كمبود آب  ــور ما نيز مس ــت . در كش ــتفاده بيش از حد و حتي آلودگي قرار گرفته اس مصرف ، در معرض اس
ازگذشته هاي بسيار دور وجود داشته و حتي در برخي از مناطق مانع رشد و پيشرفت كشاورزي ، صنعتي و حتي 

اجتماعي شده است .
ــطح بهداشت جوامع  ــت و با فرهنگ و ارتقاء س ــرانه آب در اجتماعات مختلف متفاوت اس ميزان مصرف س
ارتباط مستقيم دارد . هر چه سطح فرهنگ و بهداشت باالتر باشد نياز به آب و مصرف آن نيز افزايش مي يابد كه 
ــكالت آلودگي دفع فاضالب حاصله، افزايش آگاهي مردم براي مصرف  باعنايت به محدوديت منابع تأمين و مش

بهينه آب از ضروريات بسيار مهم براي حل معضل كمبود اين ماده حياتي انسان است . 
هدف كلي از ارائه اين فصل آشنايي با مشخصات آب آشاميدني ، منابع تأمين كننده آب و نيز نحوه بهسازي 

و ضدعفوني نمودن اين منابع است . 

اهـــداف 
پس از مطالعه اين فصل انتظار ميرود بتوانيد :

1- مشخصات آب و ويژگيهاي آب آشاميدني را بيان كنيد . 
2- گردش آب در طبيعت را توضيح دهيد . 

3- مواد موجود در آب را نام ببريد . 
4- نحوه نمونه برداري آب جهت آزمايش باكتريولوژي را شرح دهيد . 

5- روشهاي سالم سازي آب شرب را توضيح دهيد . 
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مشخصات آب
آب ماده اي است كه در كليه خواص فيزيكي و شيميايي خود نسبت به تركيبات مشابه متفاوت است . آب 
تنها ماده متداول در طبيعت است ، كه به هر سه حالت فيزيكي يعني جامد ، مايع ، بخار وجود دارد . در حقيقت 
آب را يك حالل جهاني مي نامند ، زيرا بسياري از مواد شناخته شده در جهان ، به مقادير مختلف در آن موجود 

است . 

ويژگيهاي آب آشاميدني
ــد . ميزان  ــب باش ــتي نيز مناس ــرب اجتماعات ، عالوه بر كافي بودن ، بايد از نظر بهداش آب مصرفي براي ش
ــت كه بايد مطبوع و عاري از هرگونه آلودگي  ــاميدن هر فرد 2-1 ليتر در روز اس ــط مصرف آب براي آش متوس

باشد . 
ــيميايي و اختصاصات باكتريولوژي آن است . به طور كلي آب را در  ــخص كننده آب تركيبات ش عوامل مش

صورتي قابل آشاميدني مي گويند كه صاف و زالل ، بي رنگ ، بي بو و داراي شرايط زير باشد :
الف . آلوده به عوامل بيماريزا و مزاحم نباشد . 

ب . عاري از مواد مسموم كننده باشد . 
ج . مواد معدني و آلي آن براي مصرف كننده زيان آور نباشد . 

گردش آب در طبيعت
ــب از مايع به بخار يا جامد(يخ)و  ــرايط مناس ــته حركت مي كند و تحت ش آب در طبيعت در يك مدار بس
بالعكس تغيير شكل مي دهد . قسمتي از آب اقيانوسها ، درياها و درياچه ها و غيره در اثر تابش نور خورشيد بخار 
ــود و پس از آن به صورت باران ، برف و تگرگ دوباره به زمين فرو  ــده ، اين بخار وارد جو اطراف زمين مي ش ش
ــمتي بخار مي شود و باالخره قسمتي از آن در زمين  ــي از آب جاري مي شود و قس ــطح زمين بخش ميريزد در س
ــود . بنابراين همه مراحل و تغييرات  فرو رفته و از طبقات نفوذپذير خاك مي گذرد و در زير زمين ذخيره مي ش

فــــوق را روي هم «گردش آب در طبيعت» مي گويند . (شكل 1-1)

شكل (1-1) گردش آب در طبيعت
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بهسازي چشمه
براي اينكه آب چشمه در سطح زمين آلوده نگردد چشمه را بايد بهسازي كرد . در بهسازي چشمه ، آب در 
ــط لوله خارج مي شود ، در مخزن را ميپوشانند تا آبهاي  ــده و توس ــيماني جمع آوري ش يك مخزن بتوني و يا س

سطحي وارد آن نشود . 

منابع آب
ريزش هاي جوي ناشي از گردش آب در طبيعت به سطح زمين باعث به وجود آمدن آب اقيانوسها ، درياها ، 
رودخانه ها ، نهرها و آبهاي زيرزميني شده است . بنابراين ريزش هاي جوي به دو قسمت آب هاي سطحي و آبهاي 

زيرزميني تقسيم بندي مي شود . 

آب هاي سطحي
ــطح زمين روان شده و جريان هاي سطحي را بوجود مي آورد . اين جريانها به هم  ــمتي از آب باران در س قس
ــطح زمين مي رسد قسمتي از آن به داخل  ــكيل مي دهند . هنگامي كه باران به س مي پيوندند و رودخانه ها را تش
ــيالب هاي سطحي در مي آيد. اگر نزوالت  ــده و بقيه هم به صورت س خاك نفوذ كرده و مقداري در هوا تبخير ش
جوي تنها منبع تأمين آب رودخانه ها باشد ، تمام رودخانه ها پس از مدتــــي خشك مي شوند ، در حالي كه آب 

در بسياري از آنها در طول سال جريان دارد آب اين رودخانه ها به دو شكل زير تأمين مي شود :
1- ذوب يخ و برف نقاط مرتفع

ــوند . همان طور كه آب هاي زيرزميني به بعضي  ــمه ها وارد رودخانه مي ش 2- آبهاي زيرزميني كه به صورت چش
ــمتي از جريان بعضي از رودخانه ها هم به آبهاي زيرزميني مي پيوندد . (شكل  ــوند قس رودخانه ها وارد مي ش

2-1) و (شكل 3-1)

             آبهاي سطحي ناشي از تراوش آبهاي زيرزميني        جريان هاي سطحي كه آبهاي زيرزميني را  تأمين مي كند
                                    شكل (1-2)       (شكل 3-1)

آب هاي زيرزميني
آب باران و آب حاصل از ذوب برف كه در زمين نفوذ كرده تا به اليه غيرقابل نفوذ برسد ذخاير آب زيرزميني 
را تشكيل مي دهد . هنگامي كه جريان آب زيرزميني به يك اليه نفوذناپذير مانند رس و سنگ برخورد مي كند 
ــود و تشكيل سفره آب زيرزميني را مي دهد  ــتد و در روي اليه نفوذناپذير انبار مي ش از حركت قائم خود مي ايس

كه انواع آن شامل چشمه ، چاه و قنات است . 
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چشمه
ــدن آن در سطح زمين را چشمـــــه مينامند.  ــدن آب هاي درون زمين به طور طبيعي و ظاهر ش خارج ش

چشمه ها غالباً در كنار تپه ها ، دامنة كوهستانها و يا در طول ساحل رودخانه ها ظاهر ميشوند . (شكل 4-1)

شكل (1-4) يك چشمة ساده

ــت از آبهاي زيرزميني عميق و يا آبهاي زيرزميني كم عمق تأمين گردد . اگر آب  ــمه ها ممكن اس آب چش
چشمه از آبهاي كم عمق تأمين شود امكان دارد آلوده باشد و بايد پس از ضدعفوني كردن به مصرف برسد . آب 
اين قبيل چشمه ها معموالً پس از بارندگي كدر مي شود و از نظر مقدار آب دهي در فصول مختلف تغيير ميكند . 
ــمه ها الزم است اطراف آن جويهاي انحرافي به فاصل 10-7  متر از ديوار جانبي حفر  ــازي كردن چش براي بهس
ــود . از ساختن منازل مسكوني و يا آغل  ــمه جلوگيري ش ــطحي به داخل حوضچة چش گردد تا از ورود آبهاي س

حيوانات در اطراف چشمه بايد خودداري شود (شكل 5-1) .

شكل (1-5) چشمه بهسازي شده

ــود و سطح زمين را به يك مخزن آب  ــت كه در زمين حفر مي ش ــتوانه اي قائمي اس چاه : چاه مجراي اس
زيرزميني متصل ميكند . 

چاه انواع متعددي دارد :
١- چاه كم عمق - چاه نيمه عميق

اگر دسترسي به آب با حفر چاه تا عمق چند متري در اليه سطحي زمين ميسر شود اينگونه چاهها را «كم 
عمق» نامند . اگر حفر چاه تا اولين طبقة نفوذناپذير زمين ادامه يابد و از آب روي آن طبقه استفاده شود آن را 

«چاه نيمه عميق» مي نامند . 
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ــت .  ــتر از چاههــــاي عميق اس خطر آلودگي آب چاههاي كم عمق و تا حدي نيمه عميق به مراتب بيش
(شكل 1-6 الف و ب)

2- چاه عميق
اگر حفر چاه ، از طبقة نفوذناپذير اول عبور كرده و به طبقات نفوذناپذير بعدي برسد و از آب روي آن طبقات 
ــود آن چاه را عميق مينامند . ميزان آلودگي ميكروبي اينگونه چاهها به مراتب كمتر از چاههاي كم  ــتفاده ش اس

عمق است(شكل 1-6 ج)

3- چاه آرتزين
ــفره هاي آب ده ، بين دو الية نفوذناپذير تحت فشار قرار دارد  گاهي اوقات در هنگام حفر چاههاي عميق س

و آب داخل الية تحت فشار فوران ميكند كه به آن چاه آرتزين ميگويند(شكل 1-6 د)

شكل (1-6) چاه كم عمق و نيمه عميق ـ چاه عميق ـ چاه آرتزين را نشان ميدهد

بهسازي چاه 
ــت . چاه اگر به طرز صحيح  ــتفاده از آبهاي زيرزميني اس ــاده ترين و عملي ترين راه اس حفر چاه يكي از س

محافظت نشود از طرق زير در معرض خطر آلودگي قرار ميگيرد . 
1- نفوذ آبهاي سطحي آلوه از طريق طبقات خاك اطراف دهانه چاه

ورود آبهاي سطحي آلوده از دهانه باز چاه  -2
نفوذ گردوغبار و ورود زباله ، حشرات ، پرندگان از دهانه چاه  -3

نفوذ آلودگي از چاه مستراح  -4
براي جلوگيري از آلودگي چاه آب ، بايد دهانه و اطراف آن به روش زير بهسازي شود : 

پس از حفر چاه و رسيدن به آب ، جدار چاه را با آجر و مالت سيماني و يا حلقه هاي بتوني تا عمق حداقل 
سه متر از سطح زمين بپوشانند و عمليات آجر چيني را تا ارتفاع 70 – 30 سانتيمتر(به ضخامت 25 سانتيمتر) 

باالتر از سطح زمين ادامه دهند . 
روي دهانة چاه را در پوشي قرار ميدهند تا از ورود آبهاي سطحي ، اشياء خارجي ، گردوخاك و موجودات زنده 

و ... به داخل چاه جلوگيري به عمل آيد و سپس روي درپوش ، تلمبه دستي و يا موتور پمپ نصب مي كنند . 
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ــني حدود 50-30 متر و در زمين هاي آهكي 200 – 100 متر در نظر  ــي و ش حريم چاه در زمينهاي رس
گرفته مي شود . چاه آب بايد با توجه به جنس زمين ، از منابع آلوده كننده اي مانند چاه مستراح ، چاه فاضالب، 

محل هاي دفع زباله و فضوالت حيواني ، پمپ بنزين و .... فاصله داشته باشد . 
ــتي با محلول غليظي از پركلرين(حدود 5  ــاختمان چاه آب و قبل از بهره برداري از آن بايس پس از پايان س

تا 10 گرم در مترمكعب) آلودگي هاي باقيمانده در چاه آب را از بين برد . 
ــت آوردن حجم آب ، كلر مورد نياز را در  به اين منظور حجم آب چاه را اندازه گيري كرده و پس از به دس
ــد . تا زماني كه بوي كلر كامًال از بين  ــاعت همة آب چاه را تلمبه ميكنن ــل چاه آب ميريزند و پس از 12 س داخ

نرود از مصرف آب آن بايد خودداري نمايند . (شكل 7-1)

شكل (1-7) چاه آب بهسازي شده

قنات 
قنات يك كاريز مجراي زيرزميني تقريباً افقي است كه با احداث چاههاي متعدد و متصل به هم ، آب زيرزميني 

را به سطح زمين هدايت ميكند . (شكل 1-8) اولين چاه قنات را كه عميق ترين چاه است مادر چاه ميگويند . 
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شكل (1-8) نمايش ساده اي از يك قنات

ــت كه باتوجه به امكانات زمان و  ــتر در اين اس احداث قنات از ابتكارات ايرانيان قديم بوده و اهميت آن بيش
نبودن تلمبه و وسايل مشابه با حفر قنات از آبهاي زيرزميني استفاده ميكردند . درصورتي كه روي چاههاي قنات 

كامًال پوشيده باشد و در طول مجراي زيرزميني آلوده نگردد معموالً آب آن سالم است . 

ذخيره نمودن آب باران در آب انبار و بركه
در موقع ذخيره نمودن آب باران نكات زير بايستي دقيقاً مراعات شود : 

ــاد و الشه هاي حيوانات و آشغال پاك نمايند.  ــتي از وجود اجس 1.    قبل از بارندگي محوطه آبگير بركه را بايس
ــل آب انبار از طريق  ــت كه آب باران را به داخ ــت بام اس ــور محل آبگير محوطة پش ــي از نقاط كش در بعض

ناودان يا لوله هدايت مي نمايد . 
2.   به منظور جلوگيري از ورود مواد زائد و آشغال در محل ورود آب باران به بركه بايستي توري نصب شود . 

ــه داخل آب انبار بايد  ــديد آن ب ــد امكان از ورود آب باران اوليه به علت آلودگي ش ــاران تا ح ــداي ب 3.   در ابت
جلوگيري نمايند . 

4.   دريچه هاي اطراف بركه و آب انبار با توري مسدود شود . 
5.   حداقل سالي يك بار رسوبات موجود در بركه و آب انبار را اليروبي و تميز نمايند . 

6.    براي برداشتن آب ازآب انبار و بركه بايد ازداخل نمودن ظروف آلوده به آن خودداري نمايند و درصورت امكان با 
آموزش مردم و استفاده از تلمبه هاي دستي و يا نصب شير آب از آلوده شدن آن جلوگيري نمايند . 

ــتي  ــت كه آب اين گونه منابع گندزدايي و بهداش 7.   پس از ذخيره نمودن آب باران در آب انبار و بركه الزم اس
گردد . (شكل 9-1)

شكل (1-9) ذخيره نمودن آب باران در آب انبار
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مواد موجود در آب
مواد موجود در آب به سه صورت محلول ، كلوئيدي و معلق وجود دارند . 

الف . مواد محلول 
ــي ميكند و با عبور از اين اليه ها نمك هايي كه در آب  ــيري را ط ــه هنگام نفوذ در اليه هاي زمين ، مس آب ب
ــد به صورت محلول در آمده و در جريان آب قرار ميگيرند كه البته بعضي مواقع به علت عبور آب  قابل حل باش
ــباع)نمك را در  ــمت تا حد سيرشدگي(اش از كنار معادن و رگه هاي معدني به علت فراواني نمك ، آب در آن قس

خود حل ميكند . 

ب . مواد كلوئيدي و معلق در آب
ــنگ ها و ساييدگي آنها در بستر آبهاي طبيعي پاره اي از مواد نامحلول به صورت ذرات ريز  بر اثر تخريب س
ــده و به علت كوچكي در آب شناور ميشوند و درصورت جاري بودن آبها حمل شده و در مكانهائيكه  ــيم ش تقس
آب راكد مي شود اين ذرات بر حسب سنگيني به تدريج ته نشين مي شود ، اما ذراتي كه ابعاد آنها بسيار كوچك 
ــناور باقي ميماند كه جداكردن آنها با تصفيه آب صورت  ــد ، تحت تأثير نيروهاي سطحي ، مدت ها در آب ش باش

مي گيرد . 
ــت . به ذراتي كه قطر  بنابراين مواد فوق به دو صورت مواد معلق و مواد كلوئيدي در آب وجود خواهد داش
ــوند، به تدريج ته  ــم ديده ميش ــد ذرات معلق ميگويند كه اين ذرات با چش ظاهري آن بزرگتر از 1 ميكرون باش
نشين ميگردند و باعث تغيير رنگ آب مي شوند(رنگ قهوه اي) . به ذراتي كه قطر آنها از 1 تا 0/1 ميكرون باشد 
ــوند و آنها را از طريق افزودن  ــكوپ معمولي ديده نميش ــم و حتي با ميكروس ذرات كلوئيدي ميگويند كه با چش

موادشيميايي مثل سولفات آلومينيوم ، آلومينات سديم ، كلرورهاي آهن و ..... ميتوان از آب جدا كرد . 

بيماريهاي منتقله بوسيله آب 
ــتند . سازمان جهاني بهداشت آنها را بر  عمده ترين بيماريهاي منتقله از طريق آب ، بيماريهاي واگيردار هس

حسب طبيعت و نوع بيماريزايي بشرح زير تقسيم بندي نموده است :
1- بيماريهاي ناشي از مصرف مستقيم آب1

ــوند . عوامل اين بيماريها  ــي ميش ــاني ناش اين بيماريها از مصرف آب آلوده به مدفوع و ادرار حيواني يا انس
ويروس ها يا باكتريهائي هستند كه از طريق آب آلوده اي كه به مصرف شرب يا تهيه غذا مي رسد به انسان منتقل 
ــتند . بيماريهاي ديگر مانند لپتوسپيروز ممكن  ــته هس مي گردند . بيماريهاي وبا و حصبه ، نمونه تيپيك اين دس

است از راه تماس پوست داراي زخم و خراش با آب آلوده ايجاد گردد كه جزو اين گروه بشمار مي آيند . 
2- بيماريهاي ناشي از عدم دسترسي كافي به آب2

كميابي آب و عدم دسترسي كافي به آن براي مقاصد شستشو و نظافت فردي موجب بروز چنين بيماريهايي 
ــتي . كليه بيماريهاي دسته اول كه از  ــمي و پوس ــهالي و عفونت هاي چش ميگردد . مانند بعضي از بيماريهاي اس

1 . Water borne diseases
2 . Water washed diseases
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طريق مدفوع يا از راه دستگاه گوارش منتقل مي شوند همچنين ، بيماريهاي منتقله از طريق شپش ، كك و ساس 
كه ناقل بيماريهائي از قبيل تيفوس هستند ، در اين رده قرار ميگيرند . 

3- بيماريهايي كه آب محيط مناسب براي رشد و نمو ميزبان واسط آنها است3 
ــد و نمو ميزبان واسط بعضي از انگلها كه قسمتي از دوران زندگي خود را در  ــبي براي رش آب محيط مناس
بدن ميزبان واسط مي گذرانند ، مي باشد . اين انگل ها بعد از گذراندن دوره اي در بدن ميزبان واسط ، موجب بروز 

بيماريهاي انگلي در انسان مي شوند . بيماريهاي شيستوزوما و پيوك از اين دسته از بيماريها هستند . 
4- بيماريهايي كه آب محيط پرورش براي ناقلين آنها است4

ــت كه آب ، محيط مناسب براي رشد و نمو ناقلين آنها است . پشه ها در آب  ــامل بيماريهايي اس اين گروه ش
توليد مثل و تكثير مي نمايند . پشه بالغ مي تواند بيماريهاي فيالريازيس5 ، ماالريا ، تب زرد6و بيماري ورم مغز7را به 
انسان منتقل مي نمايد . اين ناقلين بر حسب نوعشان ، آبهاي مختلفي را انتخاب مي كنند . مثًال پشه ناقل بيماري 
ماالريا آبهاي نسبتاً تميز را دوست دارد در حاليكه پشه ناقل عامل بيماري كوري رودخانه در آبهاي جاري تكثير 
پيدا مي كند . مگس ناقل كرم چشم8 به گودالهاي داراي آب گل آلود راغب است اما مگس تسه تسه ناقل عامل 

بيماري خواب9 گرچه روي زمين زاد و ولد مي كند ، اما در نزديكي آبها انسان را نيش مي زند . 
5- بيماريهاي ناشي از عفونت هاي منتشره بوسيله آب در محيط10

ــوده ، گرچه  ــعه ب ــورهاي در حال توس ــكالت كش ــده در باال عمدتاً از مش ــروه بيماريهاي ذكر ش ــار گ چه
ــاط آلوده  ــاري كه از نق ــراد ناقل بيم ــه از طريق اف ــعه يافت ــورهاي توس ــت در كش ــا ممكن اس ــي از آنه بعض
ــعه يافته ميباشد.                                                                      ــورهاي توس ــتر خاص كش ــافرت يا مهاجرت مي نمايند منتقل گردند اما گروه پنجم بيش مس

عامل بيماري از طريق دستگاه تنفس ميتواند وارد بدن انسان گردد . 
ــتند ولي چنانچه در آب گرم قرارگيرند و  ــيرين زندگي مي كنند غالباً بيماريزا نيس آميب هايي كه در آب ش
ــوند ، از طريق تنفسي بدن را مورد حمله قرار داده و موجب مننژيت كشنده  ــان ش به صورت انبوه وارد بدن انس
ــالن هايي كه  ــل هاي آب بخصوص در س مي گردند . همچنين نوعي باكتري بنام لژيونال مي تواند به همراه آئروس
داراي سيستم پيچيده تهويه هستند ، در هوا پخش شده و تعدادي از افراد را از راه دستگاه تنفسي آلوده سازند . 
ــترين اهميت را از نظر بهداشتي در  ــوند بيش ــيدن آب آلوده يا غذا وارد بدن مي ش بيماريهايي كه از طريق نوش

سطح جهان دارند . 

ناخالصي ها و آلودگيهاي متداول آب
آب صددرصد خالص در طبيعت يافت نمي شود . در آب ممكن است ناخالصي و آلودگيهاي زير ديده شود . 

گازها ، نظير انيدريدكربنيك ، هيدروژن سولفوره ، اكسيژن ازت و غيره  -1

3. Water - based - diseases
4. Water related insect vectorso (Water related diseases)
5. Filariasis
6. dengue
7. Japanese encephalitis
8. Loa - Loa
9. Sleeping sickness
10. Water dispersed infections
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تركيبات شيميايي ، مانند كلسيم ، منيزيم ، سديم ، فلوئور ، آهن ، سولفات ها ، بيكربنات ها ، نيترات ها و نيتريت ها   -2
و غيره ....

مواد معلق غيرزنده ، مانند ذرات رس ، ماسه هاي ريز .  -3
مواد معلق زنده ، مانند باكتري ها ، قارچ ها ، جلبك ها ، انگل ها و ويروس ها  -4

ــالح موجود در آب تا حد مجاز براي بدن الزم بوده و آب را مطبوع و گوارا مينمايد . وجود بيش از  ــود ام وج
حد مجاز امالح كلسيم و منيزيم و گاهي آهن و مس در آب را اصطالحاً سختي آب ميگويند . 

در آب سخت صابون با دشواري كف ميكند . 
ــت ميكروبهاي بيشماري وجود داشته باشد كه با روشهاي جديد ميكروب شناسي ميتوان  در آب ممكن اس

آنها را شناسايي كرد . 
ــاج به وقت و هزينه زياد دارد.  ــردن و مطالعه همه ميكروب ها از نمونه آب مورد مصرف ، احتي ــن جداك ليك
ــتفراغ دفع مي شوند ، ميتوانند سبب آلودگي  ــياري از بيماريها كه همراه مدفوع ، ادرار و اس ضمناً ميكروبهاي بس

آب شوند . 
مهمترين شاخص آلودگي آب تاكنون باكتري كلي فرم بوده كه داراي گونه هاي متفاوتي ميباشد بايد توجه 
ــه همين علت نوع خاصي  ــد . ب ــه بيانگر آلودگي ميكروبي آب نمي باش ــود كه وجود كلي فرم در آب ، هميش نم
ــأ مدفوعي د ارد به عنوان شاخص آلودگي آب انتخاب  ــته كلي فرم ها بنام اشرشياكلي(E-coli) كه منش از دس
گرديده است . براي تعيين باكتريهاي بيماريزا در آب از روشهاي باكتريولوژيك استفاده مي شود . استاندارد شماره 

1011 درخصوص ويژگيهاي ميكروبيولوژي آب به پيوست مي باشد .

نمونه برداري آب جهت آزمايش باكتريولوژي
ارتباط آلودگي آب با بسياري از بيماريها ، بخصوص بيماريهاي روده اي توجه زيادي را بسوي كيفيت آب و 

نقش اين مادة حياتي در انتقال بيماري ها جلب نموده است . 
ــول مدت زمان معيني  ــق نمونه هاي متوالي كه در ط ــاميدني را فقط از طري ــت باكتريولوژي آب آش كيفي
ــر باقيمانده روي آب  ــت ، آزمايش كل ــده مي توان ارزيابي نمود . قبل از نمونه برداري آب بهتر اس ــع آوري ش جم

انجام شود . 
ــتفاده شود و اقدامات  ــتريل اس ــمباده اي اس ــه اي يا در س براي نمونه برداري آب بايد از بطري هاي شيش
ــب بطري بايد تاريــــخ نمونه  ــراي جلوگيري از آلودگي هاي بعدي آن به عمل آيد . بر روي بر چس ــي ب حفاظت
ــير برداشت را باز  ــخص نمونه بردار ، نوع منبع و مكان آن ثبت گردد . هنگام نمونه برداري ابتدا ش برداري ، نام ش
نموده و پس از يك دقيقه عبور آب شير را بسته و آنرا با پنبة الكلي مشتعل ضدعفوني ميكنند و سپس مجدداً 
شير آب را باز كرده و پس از چند ثانيه آب را داخل بطري ميريزند ، در آن را بسته و به مركز بهداشتي درماني 

ميفرستند . 
آزمايش بهتر است بالفاصله بعد از نمونه برداري انجام شود . اما چون در مناطق روستايي اين مسئله امكان 
پذير نيست ، بنابراين براي آبهاي آلوده فاصله زماني 6 ساعت و براي آبهاي پاك فاصلة زماني 12 ساعت از لحظه 
ــاعت تجاوز ننمايد . استاندارد  ــود و حداكثر از 24 س ــگاه بايد در نظر گرفته ش نمونه برداري تا انتقال به آزمايش

شماره 4208 درخصوص آئين كار نمونه برداري از آب جهت آزمون هاي باكتريولوژيكي به پيوست مي باشد .



كليات بهداشت محيط16



17فصل اول 

(pH) خواص فيزيكو شيميايي آب
pH آب يا غلظت يون هاي هيدروژن ، اسيديته يا قليايي بودن آب را مشخص ميكند . 

pH يكي از مهمترين خواص فيزيكو شيميايي آب است ، زيرا كه بيشتر روش هاي تصفيه آب به آن بستگي 
دارد . آب خالص به ميزان خيلي كم به يون هاي H(هيدروژن) و OH (هيدروكسيد) تجزيه مي شود .

اشكال 13- 18 روش صحيح نمونه برداري از آب مخازن ، منابع و چاههاي دستي را نشان مي دهد
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ــد pH كمتر از 7 ، آب داراي خاصيت اسيدي بوده  ــيد باش اگر غلظت يون هاي هيدروژن بيش از هيدروكس
ــد pH باالتر از 7 و آب خاصيت قليايي دارد .   ــيد بيش از هيدروژن باش و برعكس اگر غلظت يون هاي هيدروكس

استاندارد شماره 1053 درخصوص ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني به پيوست مي باشد.

سالم سازي آب شرب
ــناخت منابع طبيعي آب و كيفيت آن نتيجه ميگيريم كه هيچ گونه آبي را نميتوان قبل از تصفيه و يا  با ش

اطمينان از سالم بودن آن مصرف كرد . 
هدف از تصفيه آب عبارت است از :

جداكردن مواد شناور و همچنين مواد محلول بيش از حد استاندارد در آب  -
عاري كردن آب از عوامل بيماريزا  -

برطرف كردن رنگ  ، بو ، طعم نامطبوع آب تا آنجا كه مورد قبول مصرف كننده قرار گيرد .   -

تصفيه آب در مقياس كوچك (مصارف فردي يا خانگي)
براي تصفيه آب مصرفي در منازل سه روش كلي وجود دارد :

الف . صاف كردن
ب . جوشاندن

ج . گندزدائي توسط موادشيميايي(پركلرين)

الف . صاف كردن 
در نواحي روستايي كه از آب رودخانه استفاده مينمايند ميتوان به روش زير كه در شكل 1-10 نشان داده 

شده است آب مورد نياز را تصفيه نمود :
ــه پايه با يك ستون  ــتر را انتخاب نموده(مخزن الف) ، آن را روي س ــكه با ظرفيت 100 ليتر يا كمي بيش بش  -1
ــم و در آن را با  ــروج آب تعبيه ميكني ــوراخ يا دريچه اي براي خ ــكه ، س ــب قرار ميدهيم . در كف بش مناس
ــكه روي بدنه ايجاد و يك شير آب(شير الف) را به  ــوراخ ديگري در قسمت پايين بش ــي مي بنديم . س درپوش

آن متصل ميكنيم . 
يك ظرف يا حلب معمولي با ظرفيت 13 تا 18 ليتر را(مخزن ب) در زير شير(الف) قرار ميدهيم . اين حلب   -2

يك شير دارد و از داخل به يك لولة پالستيكي سوراخ دار با قطر 12 ميليمتر متصل شده است . 
ــاند .  ــتيكي را بپوش ــانتيمتر ريخته به طوري كه لولة پالس ــت به ارتفاع 10 س ــن درش در اين حلب يك اليه ش
ــر روي آن يك صفحه يا  ــه ميريزيم و ب ــة نرم رودخان ــانتيمتري از ماس ــر روي آن يك اليه 30 س ــپس ب س

درپوش فلزي يا لعابي سوراخ دار قرار داده يا نصب مي كنيم . 
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شكل(1-10) تصفيه آب جهت مصارف خانگي با هزينه كم

در زير مخزن «ب» مخزن ديگري (مخزن «ج») قرار دارد . كه در واقع آب تصفيه شده توسط مخزن  «ب»   -3
را دريافت ميكند . آب مخزن «ج» توسط يك شير به يك صافي ذغالي مرتبط ميگردد .

براي تهيه صافي ذغالي يك ظرف استوانه اي فلزي يا سفالي به طول تقريبي 76 سانتيمتر و قطر حدود 25   -4
ــده از جنس فلز  ــانتيمتر را انتخاب و آن را از ذغال چوب معمولي پر مينماييم(چنانچه ظرف انتخاب ش س
ــدن لولة  ــزي كرد ) . براي جلوگيري از مسدودش ــگ زدگي بايد آن را رنگ آمي ــراي جلوگيري از زن ــد ب باش
ــم شيشه يا رشته هاي  ــط از پش ــتوانه اي قرار ميدهيم و در وس ــبك، ذغال ها را در باال و پايين ظرف اس مش
ــتفاده ميكنيم . آب پس از عبور از اين صافي ذغالي ، طعم و بوي اضافي خود را  برگ خرما يا الياف ديگر اس
ــت ميدهد و رنگ آن نيز گرفته مي شود . درصورت كاهش ميزان آب صاف شده بايد براي تميز كردن  از دس

صافي اقدام كرد . 

ب . جوشاندن آب
ــاندن صحيح آب بسياري از عوامل  ــت . با جوش ــاندن آن اس ــاده ترين روش ضدعفوني كردن آب ، جوش س
بيماريزا نظير باكتري ، كيست و تخم انگل از بين ميروند . براي مقادير كم آب در منازل ، ميتوان پس از جوشاندن 
ــدن بدون  ــرد ش ــروع نقطه جوش آن را ضدعفوني و عاري از ميكروب نمود و پس از س به مدت يك دقيقه از ش
ــتفاده كرد . اين زمان در ارتفاع سطح دريا و در 100 درجه  ــرب از آن اس جابجا نمودن آن به ظرف ديگر براي ش

سانتيگراد مي باشد و به ازاء هر 1000 متر افزايش ارتفاع يكدقيقه به اين زمان افزايش مي يابد. 

ج . گندزدايي آب آشاميدني با پركلرين
ــفيد رنگي است با خاصيت گندزدايي كه بوي زننده و تندي دارد و  ــيم پودر س پركلرين يا هيپوكلريت كلس
مجاري تنفس را آزار ميدهد اين ماده در بازار با درجة خلوص 60 تا 70 درصد عرضه مي شود . در زمان كلرزني 

رعايت نكات زير ضروري است . 
در موقع استفاده از پودر پركلرين ماسك يا پارچه اي را جلو دهان و بيني ببنديد .   .1
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پس از باز كردن درب بشكه ، پودر كلر داخل آن حداكثر تا يك ماه و نيم قابل استفاده است و بيشتر از اين   .2
مدت ، اثرش را از دست ميدهد . 

پركلرين را بايد از دسترس اطفال دور نگه داشت .   .3
ــود و براي  ــيله اي آب را به هم زد تا به خوبي مخلوط ش ــود بايد با وس هر زمان كه به آب كلر اضافه مي ش  .4

استفاده از آب بايد حداقل 30 دقيقه صبر كرد . 
آبهاي بسيار آلوده كه محتوي مقادير زيادي مواد آلي هستند و يا آبهاي تيره براي كلرزدن مناسب نيستند   .5

بنا بر اين آبهاي تيره را اول بايد صاف كرد بعد از آن كلر زد . 
ــر براي ضدعفوني هر متر مكعب آب 3 تا 5 گرم و ميزان مطلوب كلر آزاد باقيمانده در حد 0/5 تا  ــزان كل مي  .6

0/8 ميليگرم در ليتر است . 

شرايط نگهداري پودر پركلرين
ــبت به گرما و رطوبت بايد بشكه هاي پركلرين در جاي خشك و خنك نگهداري شود .  ــيت نس - به خاطر حساس

نگهداري آن در آفتاب و يا انبارهاي گرم ، خطر انفجار را در پي دارد . 
ــموم  ــتعال مانند بنزين ، نفت ، گازوئيل با س ــواد بودار و قابل اش ــن را نبايد در مجاورت م ــكه هاي پركلري - بش
ــفره يا مواد ضدعفوني كنننده مانند كرئولين قرار داد و به شدت بايد از اين  ــاورزي بخصوص سموم فس كش

كار اجتناب نمود . 
- انبار مخصوص نگهداري بشكه هاي پركلرين بايد مجهز به تهوية مناسب باشد . 

- كف انبار مخصوص نگهداري بشكه هاي پركلرين بايد از جنس مقاوم به رطوبت ساخته شده باشد . 
- بشكه هاي پركلرين را بايد روي صفحات چوبي كه به فاصله 10 سانتيمتر از كف انبار فاصله دارد قرار داد . 

روي درب انبار محل نگهداري پركلرين بايد عالئم هشداردهنده نصب شود .   -

كلرينه كردن آب در آب انبارها
براي گندزدايي آب موجود در آب انبار ، ابتدا بايد حجم آب انبار كه معموالً به شكل مكعب مستطيل است 
ــپس به ازاي هر متر مكعب آب ، 3 تا 5 گرم پودر پركلرين را باتوجه به ميزان آلودگي آب  ــبه كرد . س را محاس
ــت آمده را بايد به آب انبار اضافه نمود به  ــطل آب كامًال حل نموده ، پس از آن محلول به دس در داخل يك س
طوري كه تمام سطح آب را فراگيرد . سپس آب را با وسيله اي تميز خوب به هم زد تا محلول پركلرين در تمام 

قسمت هاي آب پخش شود . پس از نيم ساعت آب كلرينه شده و قابل مصرف ميباشد . 

كلرينه كردن آب چاه
ــق مرباخوري  ــبة حجم چاه بايد به ازاي هر متر مكعب آب يك قاش براي گندزدايي آب چاه ، پس از محاس

پركلرين(حدود 5 گرم) را در داخل يك سطل آب حل و به آب چاه اضافه كرد . 
ــمام نشد ، الزم است گندزدايي  ــود ، هر زمان كه بوي كلر در آب استش از آنجا كه آب چاه مرتباً اضافه مي ش
ــت . به اين ترتيب كه ابتدا در  ــود . طريقة ديگري كه براي گندزدايي آب چاه وجود دارد كوزه گذاري اس تكرار ش
ــوراخ به قطر 6 ميليمتر در دو طرف كوزه نزديك وسط  ــفالي با گنجايش 12 تا 15 ليتر ، دو س بدنة يك كوزة س
ــه كامًال تميز را مخلوط نموده و به داخل كوزه  ــپس 750 گرم پودر پركلرين و 3 كيلوگرم ماس آن ايجاد كرد . س
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ــته و بعد ، كـــــوزه را در چاه  ــتيك غيرقابل نفوذ محكم بس ريخته پس از آن در كوزه را با يك ورقـــــة پالس
آويزان ميكنند ، به نحوي كه پايين تر از سطح آب قرار گيرد . (شكل 11-1)

شكل (1-11) نحوة كوزه گذاري در چاه آب

اين مقدار پركلرين براي گندزدايي آب چاهي كه روزانه 900 تا 1200 ليتر آب از آن برداشت مي شود . براي 
مدت يك هفته كافي است . پس از اين مدت كوزه را بايد خارج و كار را تكرار كرد . 

كلرينه كردن آب مخازن(زميني يا هوايي)
ــق مرباخوري)  ــپس به ازاي هر متر مكعب از آب 5 گرم(يك قاش بايد ابتدا حجم منبع را معين نموده و س

پودر پركلرين به آب اضافه كرد . 
ــطل يا ظرف آب حل كرده ، محلول را در داخل مخزن  ــت قبًال پركلرين مورد نياز را در يك س ضروري اس
ــاعت مي توان از اين آب  ــت نيم س ــود . پس از گذش ريخته به نحوي به هم زد كه با آب مخزن كامًال مخلوط ش

براي شرب استفاده كرد . 

كلرينه كردن آب آشاميدني با محلول كلر مادر(كلر 1 درصد)
ــتفاده از محلول كلر مادر با كلر 1  ــاده براي گندزدايي و تهيه آب آشاميدني سالم ، اس ــهاي س يكي از روش
ــور به داليل مختلف ، مانند عدم وجود لوله كشي يا  ــياري از روستاهاي كش ــت . در حال حاضر در بس درصد اس
مقرون به صرفه نبودن شبكه لوله كشي به دليل كم بودن جمعيت ، از روش كلر مادر براي سالم سازي آب شرب 

استفاده مي شود . موفقيت اين روش در روستا بستگي به آموزش صحيح و اصولي مردم دارد . 
ــكوك به آلودگي هستند ، نظير موارد پس از وقوع بالياي  ــيوه همچنين در مواردي كه منابع آب مش اين ش
ــيل ، زلزله و ....) روش مناسبي براي گندزدايي آب در مقياس كم است . براي تهيه محلول كلر مادر يا  طبيعي (س
محلول 1 درصد كلر ، پانزده گرم(يك قاشق غذاخوري يا سه قاشق مرباخوري) از پودر پركلرين 70درصد را در 
ــب(بطري تيره رنگ) ريخته ، آنقدر آب اضافه ميكنيم ، تا حجم محلول به يك ليتر برسد . چنين  يك ظرف مناس
محلولي يك درصد كلر قابل استفاده دارد . سه الي هفت قطره از اين محلول يك درصد بسته به ويژگيهاي آب 
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براي گندزدايي يك ليتر آب كافي است . 
ــاعت بايد ميزان كلر باقيمانده را اندازه گيري كرد .(شكل 1-12) در هر حال به  ــت پس از نيم س بديهي اس
ــت نيم ساعت بايد ميزان كلر باقيمانده براي آب  ــي كه آب توسط كلر گندزدايي مي شود ، پس از گذش هر روش
شرب بين 0/5 تا 0/8 ميلي گرم در ليتر باشد براي اطمينان از وجود كلر باقيمانده در آب و اندازه گيري آن از 

وسيله اي بنام كلرسنج استفاده مي شود . 

شكل (1-12) كلرينه كردن آب آشاميدني با محلول كلر مادر

كلرسنج
كلرسنج دستگاهي است كه از طريق مقايسة رنگ ، ميزان كلر باقيمانده را مشخص ميكند و درجة اسيديته 

آب با آن اندازه گيري مي شود.
ــتيكي تعبيه شده است . قسمت فوقاني هر لوله داراي خطي است كه  ــط آن يك يا دو لوله با در الس در وس
ميزان پركردن لوله را از آب براي كلرسنجي مشخص ميكند . در دو طرف اين لوله ها دو رديف نشانه هاي رنگي 
ــانه هاي رنگي سمت چپ مخصوص سنجش كلر  ــده ، وجود دارد . نش مختلف كه در روي هر كدام عددي قيد ش

باقيمانده و نشانه هاي رنگي سمت راست مخصوص سنجش pH (اسيديته) آب است . 
كلرسنج ها بر حسب نوع معرفي كه در آنها به كار ميرود ، شناخته ميشوند . متداولترين آنها كلرسنجهاي با 

معرف D.P.D(دي . پي . دي) هستند . 
كلرسنج هاي (دي . پي . دي) شامل كلرسنج هاي قرصي ، محلولي و پودري هستند . 

ــه معرف شماره 1 و 2 و 3 مخصوص  ــه شيش ــه معرف (س نوع دي ـ پي ـ دي داراي محلولي با چهار شيش
ــه محلول فنل قرمز مخصوص سنجش اسيديته آب) است ، يك  ــنجش كلر باقيمانده و كلر تركيبي ، يك شيش س
ــنجش رنگ بايد در پشت كلرسنج قرار داد و نيز يك عدد سرنگ كه بايد از آن  ــتيكي كه هنگام س صفحه پالس

براي افزودن آب مورد آزمايش تا حد خط نشانه استفاده شود نيز وجود دارد . 
ــنجش  ــماره 1 و 3 جهت س ــنج ديـ  پيـ  دي قرصي ، 2 تا 3 نوع قرص وجود دارد  .قرص هاي ش در كلرس
كلر باقيمانده و كلر تركيبي و يك قرص فنل قرمز كه براي اندازه گيري اسيديته آب مورد استفاده قرار ميگيرد . 
در گذشته كلرسنج هاي ارتوليدين نيز استفاده مي شد كه منسوخ شده است . ضمناً روش كار هر نوع كلرسنج از 



23فصل اول 

طرف سازنده آن بايستي مشخص و به همراه دستگاه ارسال شود . 

نظارت بر كنترل كيفي آب آشاميدني : 
ــي هاي منظم و مداوم در نقاط مختلف شبكه  ــت بررس ــتي و كنترل كيفي آب الزم اس براي نظارت بهداش
ــبكه توزيع) و منابع آب آشاميدني انجام گيرد . در برنامه هاي نظارت  توزيــــع (درصورت تأمين آب از طريق ش

بر كنترل كيفيت آب آشاميدني اهداف زير بايد دنبال گردد : 
1. تعيين تغييرات در كيفيت آب آشاميدني

2. تعيين منابع آلودگي
3. ارزيابي عملكرد تصفيه خانه هاي آب و درصورت لزوم ارائه پيشنهادات اصالحات مقتضي

4. ارزيابي سيستم هاي تأمين آب و ارائه پيشنهادات اصالحي براي آنها

بازرسي هاي بهداشتي و نمونه برداري:
ــت كه هر دو به يك اندازه داراي اهميت  ــامل دو فعاليت مهم اس ــاميدني ش برنامه كنترل كيفيت آب آش
ــامل انجام بازرسي هاي بهداشتي و نمونه برداري و آزمايش آب مي باشد . تغييرات كيفيت آب در  ــند و ش مي باش
ــه و بهره برداري ويا در  ــه آلودگي در منابع آب , در خالل تصفي ــكالت آلودگي و در تعيين اينك ــخيص مش تش
ــات آب درپيشگيري و كنترل  ــي هاي بهداشتي از تأسيس ــت كمك مي نمايد . بازرس ــتم توزيع رخ داده اس سيس

آلودگى و جلوگيرى از اشاعه بيماريهاي ناشي از آب حائز اهميت است . 

قوانين موجود:
1- آيين نامه بهداشت محيط(ضميمه آخر كتاب)

2- ماده 688 قانون مجازات اسالمى(ضميمه آخر كتاب)

الف . تمرين نظري:
1- در چه صورتي آب را قابل آشاميدني ميگويند ؟ 

2- آبهاي سطحي و آبهاي زيرزميني را توضيح دهيد .
3-  نحوة بهسازي چشمه را بيان كنيد .

4- انواع چاه را تعريف كنيد .
5- نحوة بهسازي چاه را توضيح دهيد .

6- قنات را تعريف كنيد . 
7-  مواد موجود در آب به چند دسته تقسيم ميشوند ؟ نام ببريد . 

8- نمونه برداري از آب براي آزمايش باكتريولوژي را توضيح دهيد . 
pH -9  آب چيست ؟ كاربرد آن را توضيح دهيد . 

10- هدف از تصفيه آب را نام ببريد . 
11- راههاي تصفيه آب شرب را شرح دهيد . 

12- منظور از ميزان كلر مصرفي و كلر باقيمانده آب را بنويسيد . 
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13- ميزان كلر مصرفي براي يك منبع آب به طول 2 متر و عرض 1/5 متر و ارتفاع 1 متر را محاسبه نماييد. 
14- ميزان كلر مصرفي براي منبع به شكل استوانه اي با قطر 1 متر و ارتفاع 1/8 متر را محاسبه نماييد .

ــداد نمونه برداري  ــرايط عادي تع ــبكه توزيع آب در ش ــا جمعيتي 7000 نفر و يك ش ــاع ب ــك اجتم 15- در ي
باكتريولوژيك بصورت ماهيانه و تعداد كلرسنجي بصورت روزانه چقدر مي باشد ؟

ب . تمرين عملي:
1. همراه مربي از منابع تأمين آب آشاميدني در روستا بازديد نموده و گزارشي از آن تهيه كنيد . 

2. در حضور مربي كوزه گذاري يك چاه آب در روستا را عمًال انجام دهيد . 
3. در حضور مربي حجم يك منبع آب را اندازه گيري كرده و آن را كلرزني نماييد . 

4. با حضور مربي كلر مادر تهيه كنيد و آن را بين اهالي روستا توزيع نماييد. طرز مصرف آن را آموزش دهيد. 
5. همراه مربي از تأسيسات آبرساني و نحوة تصفيه آب آشاميدني در شهر بازديد نماييد . 

منابع:
1- كتاب بهورزى

2- دستورالعمل بهداشت آب و فاضالب در مواقع بحران
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فصل دوم
دفع صحيح مدفوع و فاضالب

مقدمه:
ــرايط  ــب ش ــت. بر حس دفع فاضالب در ايران قديم اكثراً به صورت ابتدايي و نامطلوب صورت ميگرفته اس
محلي ، فاضالب خانگي در چاه ها يا محفظه هاي روباز مجاور توالت ها جمع آوري و پس از تخليه آن را مستقيماً 
در مزارع كشاورزي به عنوان كود مورد استفاده قرار ميدادند. اين نحوه دفع و نيز مجاورت چاه هاي دفع فاضالب 

با چاه هاي آب آشاميدني عامل اصلي اشاعه بيماري  هاي عفوني و انگلي و اپيدمي هاي وسيع بوده است. 
ــتفاده از گندگاه (مخزن گنداب يا  ــر و تحولي كه در اين زمينه به عمل آمده اس ــر تنها تغيي ــال حاض در ح
سپتيك تانك) است. تجزيه ميكروب ها در مخازن مزبور تا اندازه اي در كاهشي آلودگي مؤثر است . لكن استفاده 

مستقيم از پس آب مخزن گنداب در مزارع كشاورزي كه در پاره اي از نقاط مرسوم است ، مجاز نيست. 
ــتي در  ــتراح بهداش ــخصات يك مس در اين فصل ميخواهيم با نحوه صحيح دفع مدفوع و فاضالب و نيز مش

روستا آشنا شويم.
 

اهـــداف 
1 – اثرات نامطلوب دفع غير بهداشتي مدفوع را بيان كنيد. 

2 – شرايط قابل قبول يك مستراح بهداشتي را توضيح دهيد.

اثرات دفع ناصحيح مدفوع 
ــيوع بيماري  ها محسوب مي شود ، چرا كه موجب  در هر جامعه اي دفع ناصحيح مدفوع از مهمترين علل ش
ــبي براي تخم گذاري ، پرورش، تغذيه و انتقال  ــده و محيط مناس آلودگي خاك ، منابع آب ، هوا و مواد غذائي ش

آلودگي توسط حشرات به خصوص مگس فراهم ميكند.
شيوع بيماري هاي روده اي مثل انواع اسهال ها ، حصبه ، وبا و آلودگي هايي مانند انگل هاي روده اي ناشي از 

دفع ناصحيح مدفوع و آلوده شدن آب هاي آشاميدني است. 
انتقال اين آلودگي ها نيز ميتواند توسط حشراتي مانند مگس و سوسك انجام گيرد. 

ــالم ، ميكروب ها و تخم انگل هايي وجود دارند كه همراه با مدفوع در  ــخص بيمار يا به ظاهر س در مدفوع ش
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ــردم با خوردن آنها بيمار  ــاميدني و مواد غذايي را آلوده نموده و م ــوند و در نتيجه آب آش ــط پراكنده ميش محي
ميشوند. (شكل 2 – 1) 

شكل (2 – 1) دفع ناصحيح مدفوع مهمترين علت شيوع بيماري ها است

مخاطرات بهداشتي ناشي از دفع ناصحيح مدفوع را ميتوان به صورت زير خالصه نمود : 
- شيوع بيماري هاي عفوني و انگلي در جامعه 

- مرگ و مير ناشي از بيماري هاي عفوني و انگلي در جامعه 
- كاهش نيروي كار و ميزان توليد 

- زشت و نازيبا شدن محيط زندگي 

مستراح بهداشتي 
ــتفاده از  ــاختن و اس يكي از راه هاي مبارزه با بيماري هاي انگلي و روده اي ، دفع صحيح مدفوع از طريق س

مستراح هاي بهداشتي است. 

مستراح هايي كه در مناطق روستايي مورد استفاده قرا رميگيرد عبارتند ا ز: 
الف ) مستراح معمولي 
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ب) مستراح گوده اي و كانالي 
ج ) مستراح آبگير 

د ) مستراح آبي 
ه ) مستراح كودي 

و ) مستراح معمولي اصالح شده تهويه اي 
برخي از انواع اين مستراح ها كه بيشتر معمول است توضيح داده مي شود. 

الف – مستراح معمولي بهداشتي : 
ــتراح است كه ضمن دارا بودن شرايط نسبتاً بهداشتي ، قابل احداث در روستاها بوده و ساختن  نوعي از مس

آن نياز به هزينه زيادي ندارد. 
مستراح معمولي بهداشتي بايد شرايط زير را داشته باشد. 

1 – چاه 
منظور از چاه محفظه اي است كه مدفوع انساني در آن ذخيره شود ، به نحوي كه باكتري ها و انگلها و عوامل 
زيان بخش محيط خارج و همچنين حشرات و ساير حيوانات به آن دسترسي پيدا نكنند. چاه مستراح در منازل 
معموالً به شكل استوانه اي حفر مي شود. قطر دهانه چاه حدود 90 سانتيمتر در نظر گرفته مي شود. چاه مستراح 

ممكن است با دهانه مربع و يا مستطيل به ابعاد 90 تا 120 سانتيمتر نيز حفر شود. 

عمق چاه 
عمق چاه مستراح براي يك خانوار متوسط (5 نفر) بايد بين 2 تا 5 متر باشد. (شكل 2 – 2) در زمين هاي 
ــدن آب عمق چاه را ميتوان به 8 تا 10 متر افزايش داد در زمين هايي  ــخت و غير قابل نفوذ به علت جذب نش س

كه سطح آب زيرزميني باالست ميتوان از توالت هايي با مخزن آبي استفاده نمود. 

شكل (2- 2) چاه مستراح
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محل چاه 
چاه مستراح و يا محل دفع مدفوع بايد عميق تر از چاه آب آشاميدني حفر شود. 

ــطح آب زيرزميني ، مستراح و چاه آب آشاميدني بايد حدود 7 تا 15  ــيب زمين و نيز س با توجه به جنس ،  ش
متر و گاهي اوقات تا 30 متر از يكديگر فاصله داشته باشند. هر چه جنس زمين سست تر و قابل نفوذ تر باشد 
ــه كمتري را ميتوان انتخاب  ــفت و محكم فاصل ــود و برعكس در زمين هاي س ــن فاصله بايد زيادتر انتخاب ش اي

نمود. (شكل 2 – 3) 

(شكل 3-2)

كف چاه 
ــاً بيش از 3 متر باالتر  ــتي حداقل 1/5 و ترجيح ــتراح درزمين هاي يكنواخت غير آهكي بايس ــف چاه مس ك
ــده و قطر آن كمتر از  ــمت بااليي چاه بايد طوقه چيني ش ــد . ديواره قس ــطح آب زيرزميني قرار گرفته باش از س

قسمت هاي ديگر باشد و با مصالح با دوام پوشش داده شود. 

- نقل و انتقال 
ــتي انجام گيرد. بنابراين حفر دو حلقه چاه براي استفاده متناوب  نقل و انتقال روي مدفوع تازه هرگز نبايس
از آنها ضروري است تا در صورت پر شدن يك حلقه چاه ، درب آن به مدت يك سال مسدود شده و از چاه دوم 
استفاده شود. محتويات چاه اول پس از يك سال تخليه گردد ، و يا براي اين منظور مستراح با محل دفع دو انبار 

كه به مستراح كودي معروف است احداث نمايند. 

2 – نشيمنگاه مستراح 
ــيمنگاه يا سنگ مستراح و اطراف آن بايد از مصالح با دوام و غير قابل نفوذ و قابل شستشو مانند  ــطح نش س
ــفال ، سنگ چيني ، سراميك ساخته شود. سنگ نشيمن بايد بدون ترك و شكستگي و به رنگ  ــي ، س بتون ، كاش
ــتراح نباشد استفاده از سنگ چيني با دوام ، بهتر و  ــد. البته در صورتي كه مشكل افزايش هزينه مس ــن باش روش

شستشوي آن آسانتر است. 
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 – اتاقك مستراح 
ــد. در مستراح هايي كه  ــو باش - كف اتاقـــــك و ديوارهاي داخلي آن ، بايد حداقل تا يك متر قابل شستش

داراي دستشويي هستند قابل شستشو بودن ديوار تا ارتفاع حداقل 150 سانتيمترضرورت دارد. 
ــطح كف اتاقك) به منظور تهويه و تأمين نور  ــانتيمتر (20 درصد س - پنجره اي به ابعاد حدود 50 در40 س
ــانتيمتر از ديوار قرا رگرفته و مجهز به  ــبي به ارتفاع حداقل 160 س ــود. اين پنجره بايد در محل مناس نصب ش

توري باشد. 
ــش پارچه اي ، جاجيم ، گليم ، چوب  ــد (پارچه ضخيم ، حصيري با پوش ــتراح از هر نوعي كه باش - درب مس
ــكاف بوده و با نصب فنر خودبخود قابل بسته  ــرات ، بايد بدون درز و ش و ...) براي جلوگيري از ورود مگس و حش

شدن باشد. 
- سقف اتاقك بايدشيبدارباشدوآبريز پشت بام درجهت مخالف درب مستراح قرارداده شود. 

- كف اتاقك مستراح ضمن قابل شستشو بودن بايستي به طرف نشيمن شيب كافي داشته باشد و از سطح 
اطراف مستراح 15 سانتيمتر (يك پله) باالتر قرارگيرد. 

ــاد داخلي اتاقــــك عموماً يك متر در يك متر و حداكثر 1/20 در1/20 متر كافي خواهد بود، اما در  - ابع
صورت استفاده از دستشويي در داخل اتاقك ، ابعاد آن حدود 1/50در1/20 در نظر گرفته ميشـــود. ديوارهاي 
ــكــاف و خوش نما باشد و حدود 15 سانتيمتر با عرض 1 متر از  ـــــتراح بايد صاف ، بدون درز و ش خارجي مس
ــودوبه طرف خارج شـيب داشته باشدتا درمواقع  ــانيده ش زمين هاي اطراف بلنـدتر و با مصالح قابل شستشوپوش

بارندگي شديدآب داخل مستراح نشود. 
- حداقل ارتفاع داخلي مستراح 2 متر و ارتفاع درب ورودي كمتر از 1/8 متر نباشد (شكل 2 – 4) 

(شكل 4-2)
ــتفاده  ــياء زائد مورد اس ــاي خالي اطراف اتاقك نبايدبه عنوان انباري،مرغداري و يا محل نگهداري اش - فض

قرار گيرد. 
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ــتراح  ــنگ مس ــار بو و نيز نظافت دايمي داخل اتاقك و س - وجود جريان هوا براي جلوگيـــــري از انتش
ضروري است. 

ــازي مستراح ها از مصـــالح محلي متداول و مناسب  - بايد توصيــه كرد حتي االمكان در احداث و يا بهس
استفاده شود.

4 – آب سالم 
ــير آب سالم متصل به آب مصرفي منزل باشد و  ــتراح داراي ش حتي االمكان داخل اتاقك مس

ترجيحاً بيرون يا داخل اتاقك مجهز به دستشويي گردد. 
ــيردار داخل اتاقك مستراح ضرورت  ــي آب، استفاده از يك بشكه ش ــبكه لوله كش در صورت نبودن ش

دارد.(شكل 2 – 5) 

5 – شتر گلو (سيفون)
ــت از يك قطعه شتر گلو به صورت لوله اي u شكل كه از آب پر  ــتي الزم اس ــتراح بهداش هنگام احداث مس

مي شود و در زير كاسه نشيمن قرار ميگيرد، استفاده شود. (شكل 2 – 6) 

حداقل شرايط قابل قبول يك مستراح معمولي در منازل روستايي 
1 – مستراح بايد داراي ديوار ، سقف و درب باشد. 

2 – مستراح بايد داراي كف قابل شستشو (داراي شيب مناسب به طرف سره) باشد. 
ــو باشد.هنگام احداث مستراح  ــتراح از كف تا ارتفاع حداقل يك متر قابل شستش 3 – ديوارهاي داخلي مس

(شكل 6-2)

(شكل 5-2)
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بهداشتي الزم است از يك قطعه شتر گلو به صورت (شكل 2 – 6) استفاده شود.
4 – جريان طبيعي هوا در اتاقك مستراح برقرار باشد .(پنجره با منفذ خروجي هوا داشته باشد) 

ــتا  ــپتيك تانك ، مخزن آبي ، و يا لوله جمع آوري فاضالب روس ــره در چاه جاذب ، س 5 – مدفوع از طريق س
تخليه شود (باعث آلودگي محيط نشود و متعفن و بدنما نباشد).

6 – در داخل مستراح و يا مجاورت آن آب جهت شستشو به مقدار الزم در دسترس باشد. 

ب – مستراح گوده اي يا كانالي (صحرايي)
احداث اين مستراح براي افراد ي كه در حال حركت هستند و يا براي مدت طوالني در يك نقطه نميتوانند 

مسكن نمايند (عشاير) و همچنين در مواقع بروز حوادث و باليا توصيه مي شود. 
براي اين كار زمين را به عمق 1 تا 2 متر به صورت شيار حفر ميكنند و خاك حاصله را به اطراف ميريزند 

و براي حفاظ اطراف آن را از چادر ، گوني ، چوب ، حصير و غيره استفاده مينمايند. (شكل 2 – 7)

پس از هر بار دفع مدفوع توسط بيل روي آن خاك ميريزند تا از دسترس حشرات دور نگهداشته شود. 
هنگام ترك محل ، شيار را با خاك كامًال ميپوشانند. 

ج – مستراح متصل به سپتيك تانك يا مخزن (مستراح آبگير) 
ــيني غير قابل نفوذ است كه فاضالب از طريق يك لوله كوتاه به داخل آن  ــپتيك تانك يك مخزن ته نش س
ــازي و تجزيه مواد جامد از  ــت بلكه فقط به جداس ــپتيك تانك يك روش دفع فاضالب نيس ــود. س ريخته مي ش
فاضالب كمك ميكند. پس آب سپتيك تانك معموالً به كمك چاه جاذب در زمين دفع مي شود و لجن باقيمانده 

در مخزن هر چند وقت يك بار تخليه ميگردد. 

د – مستراح آبي 
مستراح آبي از يك مخزن آب ، يك نشيمن و يك لوله كه از انتهاي سوراخ نشيمن در آب مخزن فرو رفته 
تشكيل شده است. مدفوع از درون لوله مزبور به داخل آب هدايت مي شود. لجن حاصله كه در اثر فعل و انفعال 
ــته مي شود و بايستي هر چند يك بار  ــت در ته مخزن انباش ميكروب ها به يك چهارم حجم اوليه تقليل يافته اس

(شكل 7-2)
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ــتر در نقاطي كه سطح آب زيرزميني باال است يا در مناطقي كه  ــتراح ها بيش تخليه گردد. ضمناً از اين گونه مس
طبقات زمين سنگي است ميتوان استفاده نمود. َ(شكل 8-2 )

(شكل 8-2)
مستراح آبي معموالً از قسمتهاي مختلف به شرح زير تشكيل شده است. 

ــترس مگس دور نگهدارد و فعل و  ــت كه مدفوع را از دس ــتراح آبي اين اس الف – مخزن : نقش مخزن در مس
انفعاالت ْآن را به صورت بي ضرر درآورد . 

شكل مخزن بسته به مصالح ساختماني موجود ميتواند مكعب و يا مكعب مستطيل باشد. 
گنجايش مخزن بستگي به تعداد نفرات استفاده كننده و فواصل تخليه دارد. 

ــط و با فواصل تخليه شش سال و يا بيشتر ، نبايد  ــتراح آبي براي يك خانوار متوس گنجايش مخزن يك مس
كمتر از يك متر مكعب باشد. 

معموالً ارتفاع در مخزن بايستي به 1 تا 1/5 متر برسد. 

ب – دفع پساب مستراح هاي آبي به طرق زير انجام ميگيرد : 
ــورت امكـــــان ميتوان از چاه هاي  ــتراح ها در ص ــاه جاذب – براي دفع پس آب حاصله از اين گونه مس چ
جاذب استفاده نمود. براي اين كار بايد لوله اي را كه معموالً به فاصله 30 الي 40 سانتيمتر از سقف مخزن قرار 

دارد به چاه جاذبي كه در نزديكي مستراح حفر ميگردد وصل نمود. 

كنترل حشرات در مستراح 
ــتراح باعث تكثير و ازدياد  ــاخت غير اصولي مس ــرات بر روي مدفوع تخم گذاري ميكنند. لذا س اغلب حش

حشرات ناقل عوامل بيماري  زا مدفوعي ميگردد. 
ــتراح به منظور كشتن حشرات توصيه نمي شود. زيرا حشره كش ها  ــره كش ها به درون چاه مس ريختن حش
در مدت كوتاهي آنها را از بين ميبرند ولي به تدريج حشرات نسبت به اين حشره كش ها مقاوم شده و نسل هاي 

جديد مقاومي به وجود مي آورند. 
يك راه حل جديد كنترل مگس در مستراح ها و چاه ها ، استفاده از يك نوع مستراح معمولي بهداشتي تهويه 
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دار است كه به نام «مستراح زيمباوه» معروف است . در اين مستراح ها سنگ مستقيماً روي چاه قرار ميگيرد. در 
گوشه اي از چاه لوله اي به قطر 10 سانتيمتر تا يك متري باالي سقف نصب شده و روي آن توري قرارميدهند. 

اين لوله ضمن تهويه چاه ، مگس ها را به طرف نور ، به سمت پشت بام هدايت و محبوس ميكند. 
چنانچه شرايط قابل قبول براي ساخت يك مستراح معمولي در نظر گرفته شود، كنترل حشرات در مستراح 

مشكلي ايجاد نميكند. 

نگهداري و نظافت مستراح بهداشتي 
پس از ساخت مستراح بهداشتي بايد نحوه نگهداري و نظافت آن نيز به خانواده ها آموزش داده شود. توجه 
ــاختمان خواهد شد، از اشاعه بيماري و جلب حشرات نيز  ــئله مهم ضمن اينكه باعث افزايش دوام س به اين مس

جلوگيري ميكند. 
ــا در بعضي مناطق  ــاخت آن نيست ، چه بس ــتي كمتر از س ــتراح بهداش در واقع اهميت نگهداري يك مس
ــتايي با صرف هزينه هايي مستراح بهداشتي ساخته مي شود اما در نگهداري و نظافت آن كوشش نمي شود.  روس
بنابراين پس از مدت كوتاهي سنگ و ديوارها و نماي آن فرسوده شده و بوي ناشي از عدم نظافت آن افراد را با 
مشكل مواجه ميسازد. لذا آموزش نحوه نگهداري و اهميت نظافت و نيز گندزدايي مستراح به خانواده ها و انتقال 

آموزش از طريق آنان به كودكان بسيار ضروري است. 
به طور خالصه شرايط بهداشتي يك مستراح عبارتند از : 

چاه فاضالب بايد يا مخزن دفع داشته باشد و يا به شبكه جمع آوري عمومي فاضالب متصل باشد.   -
داراي ديوار ، سقف و در باشد.   -

اتاقك مستراح داراي نور و جريان هوا بوده و نبايد متعفن و بد نما باشد.   -
سره سالم ، بدون شكستگي و قابل شستشو باشد.   -

كف توالت به سمت سره داراي شيب و قابل شستشو باشد.   -
براي شستشو به آب دسترسي داشته باشد. (شير آب ، منبع آب با استفاده از آفتابه يا شيلنگ)   -

اقدام در زمينه بهسـازي محيط مانند سدي محكم بين انسـان و منبع بيماري عمل مي كند و از 
انتشار بيماري جلوگيري مينمايد.

دفع فاضالب حاصل از شستشو: 
ــت كه مواد مدفوعي و يا فاضالب مستراح در آن  ــو ، بخشي از فاضالب خانگي اس ــي از شستش فاضالب ناش
وجود ندارد. فاضالب ناشي از شستشو ، حاوي تعدادي عوامل بيماري زا است كه تماس مستقيم يا غير مستقيم 

آن با انسان ممكن است ايجاد بيماري نمايد. 
ــيله چاهك هاي جذبي و يا اينكه توسط شبكه جمع آوري فاضالب دفع نمود. در  اين فاضالب را بايد به وس
ــنگالخي و صخره اي است، توسط كانال هايي با  ــت و يا منطقه س ــتاها يا مناطقي كه آب زيرزميني باال اس روس
شيب مناسب ، فاضالب منازل را جمع آوري و به داخل سپتيك تانك هدايت ميكنند. براي انجام اين كار جلب 

مشاركت و همكاري مردم ضرورت دارد.
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وضعيت نگهداري دام و طيور 
ــت محل زندگي حيوانات خارج  ــل نگهداري دام و طيور بايد به مردم آموزش داد كه بهتر اس ــورد مح در م
ــد بهتر است در  ــتا قرا رگيرد، اما چنانچه وضعيت اقتصادي مردم اجازه ندهد و تعداد حيوانات نيز كم باش از روس

طويله اي كه درب آن جدا از رفت و آمد خانوار باشد نگهداري شوند. 

طويله بايد داراي مشخصات زير باشد : 
1 – ديوارها و كف ، قابل شستشو و از جنس سيمان باشد و به طور روزانه تميز شده و هر از چند گاهي با 

آب آهك 20٪ ضد عفوني شود. 
2 – نور كافي داشته باشد. 

3 – داراي چاه فاضالب باشد.
4 – آبشخور به شير آب سالم وصل باشد و مرتباً آب در آن جريان داشته باشد . 

5 – براي تغذيه دام ها از مواد غذايي و يا ظروف آلوده استفاده نشود. 
6 – درب مناسب و غير قابل نفوذ حشرات داشته باشد. 

7 – تهويه مناسب داشته باشد. 
8 – واكسيناسيون دام ها به موقع انجام شود. 

ــير دوشي پستان گاو ضد  ــده و قبل از ش ــو ش 9 – هر چند روز  يك بار بدن حيوانات با برس تميز شستش
عفوني شود. (با هاالميد 2 در هزار) 

10 – هنگام تميز كردن طويله از كفش و روپوش جداگانه و ماسك استفاده شود. 
11 – فضوالت روزانه جمع آوري شده و به روشي كه توضيح داده خواهد شد مورد استفاده قرار گيرد. 

روش استفاده بهداشتي از فضوالت حيواني و انساني: 
فضوالت حيواني و انساني را داخل گودالي (به عمق يك متر و عرض مناسب) دفن نموده و حدود نيم متر 

خاك روي آن ميريزند و پس از 6 ماه از آن به عنوان كود استفاده ميكنند. 
در اين روش فضوالت مورد تجزيه باكتري ها قرار ميگيرد و در اين مدت به طور كامل تجزيه و تصفيه شده 
و تمام انگل ها به خصوص آسكاريس كه بسيار قوي است و همچنين ميكروب هاي ديگر در اثر حرارت ناشي از 

فعل و انفعاالت باكتري ها از بين ميرود. 

كود حاصله به صورت پودر در آمده و براي رشد گياهان بسيار مناسب و مغذي است.  
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براي جمع آوري و دفع فضوالت حيواني و انساني بايد در نظر داشت كه: 
باعث آلودگي آب سطح خاك نشود.  -

باعث آلودگي آب هاي سطحي نشود.   -
مگس  و ساير حشرات به آن دسترسي نداشته باشند.   -

فضوالت حيواني و انساني اگر تحت عمل تجزيه كامل قرار گيرند عاري از ميكروب و تخم انگل شده   -
و ميتواند در كشاورزي مورد استفاده قرار گيرد. 

جلب مشاركت مردم در برنامه دفع صحيح مدفوع و فاضالب :
ــاني ، همكاري  ــتي از جمله جمع آوري فضوالت حيواني و انس ــرط اصلي موفق بودن در هر برنامه بهداش ش

صميمانه مردم است كه با آگاهي مردم اين كار صورت ميگيرد. 
اگر مردم به يك برنامه بهداشتي معتقد نباشند و علت انجام آن را ندانند  ،  در نگهداري و استفاده از وسايل 
ــده تالش نخواهند كرد به همين جهت يكي از مهمترين نكاتي كه بايد مورد توجه قرار گيرد آموزش  فراهم ش

دادن و آگاه كردن مردم نسبت به نتايج مفيد يك برنامه است. 
مردم ضمن آموزش متوجه ميشوند كه چه كاري و به چه دليل به سود آنها است و چرا بايد همكاري كنند 

و نيز چه شرايط ، و كارهايي به ضررشان است كه بايد ازآنها دوري كنند. 
ــر جلب موافقت افراد مورد  ــروع كرد ، از طرف ديگ ــب همكاري مردم را ميتوان از آموزش خانواده ها ش جل
اعتماد روستائيان (اعضاي شورا ، روحانيون ، ريش سفيدان و ....) عامل مؤثري در قبول همكاري و جلب مشاركت 

ساير مردم است.(شكل 11-2 )

(شكل 11-2)
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قوانين موجود در خصوص دفع بهداشتى فاضالب و مدفوع: 
1-آيين نامه بهداشت محيط(ضميمه آخر كتاب)

2-ماده 688 قانون مجازات اسالمى(ضميمه آخر كتاب)

الف – تمرين نظري 
1 – چه بيماريهايي در اثر دفع ناصحيح مدفوع به انسان منتقل مي شود؟ 

2 – انواع مستراح هاي مورد استفاده در مناطق روستايي را ذكر كنيد. 
3 – ابعاد چاه مستراح ، محل و فاصله آن را با چاه آب آشاميدني ترسيم كنيد. 

4 – مشخصات اتاقك مستراح بهداشتي را توضيح دهيد و شكل و ابعاد آن را رسم كنيد.
5 – علت استفاده از شتر گلو (سيفون) را در احداث مستراح بهداشتي بيان كنيد. 

6 – حداقل شرايط ظاهري قابل قبول يك مستراح بهداشتي را توضيح دهيد.
7 – چرا ريختن حشره كش ها ، درون چاه مستراح توصيه نمي شود؟ 

8 – نگهداري و نظافت مستراح بهداشتي چه اهميتي دارد؟ 
9 – چه راههايي براي دفع فاضالب خانگي پيشنهاد ميكنيد؟ 

10 – براي استفاده از فضوالت حيواني و انساني در كشاورزي چه روشي را ميشناسيد؟ توضيح دهيد.
ــتي فاضالب و مدفوع را بيان  ــاركت مردم در برنامه دفع بهداش ــرط اصلي موفقيت در جلب مش 11 – ش

كنيد.
12 – محل نگهداري دام و طيور چه مشخصاتي بايد داشته باشد؟ توضيح دهيد. 

ب- تمرين عملى:
بهمراه مربى از سيستم جمع آورى و دفع بهداشتى فاضالب بازديد نمائيد.  -1

منابع:
كتب بهورزى  -١

ويرايش كارشناسى  -٢
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فصل سوم
مواد زائد جامد از ديدگاه بهداشتى

 مقدمه:
از ابتداي حيات ، انسانهاي اوليه و حتي حيوانات ، منابع زمين را مورد استفاده قرار داده و زايدات آن را دور 
ــي را ايجاد نمي كرد ، زيرا جمعيت خيلي كم  ــكل خاص ــه اند. در زمانهاي اوليه دفن اين گونه مواد مش مي ريخت
ــبتاً زياد و همچنين تغيير  ــترس بود. اما امروزه بر عكس ، جمعيت باال با تراكم نس ــيار زيادي در دس و زمين بس
ــي  ــده و صنعتي ، مديريت مواد زايد جامد را با چالش هاي اساس الگوهاي مصرف و وجود مواد مصرفي فرآيند ش
ــماندهاي غذايي و ساير  ــد كه دورريزي پس ــت . اهميت مديريت مواد زايد جامد زماني مطرح ش همراه كرده اس
زايدات در معابر و فضاهاي شهري باعث زاد و ولد جوندگان و حشرات گرديده و اين موضوع نيز خود سبب شيوع 
ــتقيم بين جمع آوري و دفع بهداشتي زباله با كنترل عوامل  ــد. به عبارت ديگر رابطه مس بيماريهاي واگيردار ش
بيماري زا در اين دوره مشخص گرديد . تقريباً از اوايل قرن نوزدهم ميالدي ، كنترل بهداشت عمومي كه بخشي 

از آن نيز مديريت صحيح مواد زايد جامد بود از وظايف ضروري سازمانهاي دولتي و عمومي گرديد .
امروزه رابطه بين بهداشت عمومي و نحوه مديريت مواد زايد جامد كامًال مشخص شده است ، به طوري كه 
ــاني و مديريت نامناسب مواد زايد  ــيوع حداقل 22 نوع بيماري انس ــي ارتباط بين ش مطالعات همه گيري شناس
جامد را نشان داده است. عالوه بر مخاطرات بهداشتي ، آسيب هاي زيست محيطي از قبيل آلودگي خاك ، آب و 

حتي هوا نيز به مديريت نامناسب مواد زايد جامد نسبت داده شده است.
نوع ماده زايد جامد عموماً تابعي از منبع توليد آن است. به عنوان مثال پسماندهايي كه در مراكز بهداشتي 
ــند. كميت مواد زايد جامد نيز به  ــوند ، معموالً از نوع ويژه يا خطرناك مي باش و درماني و يا صنايع توليد مي ش
ازاي هر نفر بيان مي شود كه بستگي به عوامل مختلفي از قبيل نوع جامعه ، سطح زندگي ، فصل سال ، آب و هوا ، 
ــترس بودن مواد اوليه و قيمت آنها ، نوع فعاليتهاي اقتصادي ، عادات اجتماعي ،  ــوم ، در دس فرهنگ و آداب و رس

توزيع جمعيت ، وجود يا عدم وجود سيستم بازيافت زباله دارد .
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ــازمانهاي مسئول نظير شهرداريها بر نمي  ــك مديريت صحيح مواد زايد جامد به تنهايي از عهده س بدون ش
ــت كه در اين موضوع مشاركت جدي و فعاالنه داشته باشند. توليد زباله  ــهروندان اس آيد و اين وظيفه يكايك ش
ــاركت يكايك اين افراد است. در  ــود و دفع صحيح آن نيز نيازمند مش ــط تك تك افراد جامعه انجام مي ش توس
ــته مديريت نامناسب مواد زايد جامد را در قالب ماليات ،  غير اين صورت ، همين افراد مي بايد هزينه هاي ناخواس

عوارض و... پرداخت نمايند.

2- اهـــداف 
پس از مطالعه اين فصل انتظار مي رود بتوانيد :

مديريت مواد زايد جامد و  نظارت بهداشتي بر آن را تعريف كنيد .  -
طبقه بندي مواد زايد جامد را بيان نماييد.  -

مراحل مختلف مديريت مواد زايد جامد را تعريف كنيد.  -
اهميت بازيافت مواد زايد جامد و روشهاي صحيح آن را بدانيد.  -

فرآيندهاي صحيح يك كمپوست بهداشتي را بيان كنيد .  -
روشهاي صحيح دفن بهداشتي زباله را تعريف كنيد .  -

معيارهاي انتخاب جايگاه دفن بهداشتي زباله را نام ببريد.  -
با قوانين و دستورالعملهاي مرتبط با مديريت مواد زايد جامد آشنايي كامل بدست آوريد.   -

3- مواد زايد جامد از ديدگاه بهداشتي
3-1 -تعاريف 

مواد زايد جامد: كه با نام هاي زباله ، پسماند و ... نيز خوانده مي شود ، شامل تمام مواد زايد حاصل از فعاليت 
ــتفاده يا بي مصرف است ، مي باشد . به عبارت ديگر هر ماده جامدي  ــان كه معموالً جامد بوده و غير قابل اس انس

كه از نظر مالك يا مالكانش دور ريختني باشد ، زباله ناميده مي شود.
ــتماتيك درباره كنترل  ــجم و سيس ــت از يك مجموعه مقررات منس مديريت مواد زايد جامد: عبارت اس
ــد منطبق بر اصول  ــد جامد، يك مديريت صحيح باي ــع آوري ، حمل و نقل و دفع مواد زاي ــره ، جم ــد ، ذخي تولي
ــناختي و حفظ محيط زيست و آنچه براي عموم مردم مورد  ــت عمومي ، اقتصاد ، حفاظت از منابع ، زيبا ش بهداش

توجه است ، باشد. 
نظارت بهداشتي : مجموعه اقداماتي است كه با توجه به اصول و موازين بهداشتي ، براي نظارت بر هر يك  
از  مراحل مديريت مواد زايد جامد ، انجام مي شود . بديهي است انجام مداخالتي از قبيل ارائه راهكارهاي بهتر و 

مناسبتر در هر يك از مراحلي كه مشكالت بهداشتي ايجاد مي نمايد ، از ملزومات يك نظارت كارآمد است. 

3-2 طبقه بندي پسماندها :
ــب كيفيت ، منشاء توليد ، اثراتي كه بر سالمت انسان  طبقه بندي هاي مختلفي براي مواد زايد جامد بر حس
ــت. اما در يك طبقه بندي كلي مي توان زباله ها را به دو گروه بزرگ  ــده اس ــت مي گذراند ، ارائه ش يا محيط زيس

زباله هاي معمولي يا بي خطر و زباله هاي خطرناك تقسيم نمود . 
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ــت از منابع  ــابه آن كه ممكن اس ــامل زباله هاي خانگي و مش 3-2-1 -زباله هاي معمولي (شـهري) : ش
ــوند ، مي باشد . تركيب زباله هاي خانگي به گونه اي است كه در  ــتان يا صنايع نيز توليد ش مختلفي نظير بيمارس

صورت مديريت صحيح ، براي سالمت انسان و محيط زيست خطر چنداني ندارد. 
3-2-2 -زباله هاي خطرناك (ويژه) : زباله هايي هستند كه براي سالمت انسان و يا محيط زيست بالفعل 
يا بالقوه مخاطره آميـــــزند و شامل طيف وسيعي از زباله هاي بيمارستاني ، صنعتي ، راديواكتيو و ... مي باشـــند 
كه در برخي موارد مي توانند منشا خانگي نيز داشته باشند . اين نوع زباله ها ، زباله هاي ويژه نيز ناميده مي شوند و 

مستلزم مديريت ويژه اي هستند كه بر حسب كيفيت هر كدام ، روشهاي خاصي بايد بكار گرفته شود. 

3-3 -نظارت بهداشتي بر مديريت مواد زائد جامد 
ــان است ، اما با اعمال مديريت صحيح مي توان  3-3-1 -توليد زباله : توليد زباله جزء  الينفك زندگي انس
ــان و حفظ محيط زيست تغيير داد . زباله  ــالمت انس ــت و س كيفيت و كميت زباله هاي توليدي را به نفع بهداش
نتيجه فرآيند استفاده از موادي است كه در ابتدا از منابع طبيعي برداشت شده است . به عبارت ديگر توليد زباله 
كمتر به معناي برداشت كمتر از منابع در دسترس كه بعضاً تجديد ناپذير نيز هستند، مي باشد. اين موضوع در 
حفظ محيط زيست اهميت به سزائي دارد. در مورد كيفيت زباله نيز با استفاده از مواد خامي كه پس از استفاده ، 

تبديل به زباله هاي بي خطرتر مي شوند ، مي توان در اين راستا اعمال مديريت نمود . 
ــد كه در اين مرحله نظارت بهداشتي بيشتر شامل آموزش و اطالع رساني همگاني به منظور  به نظر مي رس
ــد.  ــر رفتار مصرف مواد خام (هم براي توليد كنندگان مواد مصرفي و هم براي افراد مصرف كننده) مي باش تغيي

اقدامات اجرايي در راستاي اهداف اين مرحله بر عهده مديريت مواد زايد جامد مي باشد. 
3-3-2 ذخيره سـازي زباله : جمع آوري زباله ها معموالً در يك فاصله زماني مشخص ، صورت مي گيرد. 
در اين فاصله ، الزم است ، زباله هاي توليد شده (در منازل يا ساير اماكن) موقتاً ذخيره شوند . ظروف ذخيره زباله 
بر حسب مقدار آن متفاوت است كه براي زباله هاي خانگي معموالً از سطل پالستيكي يا فلزي استفاده مي شود . 

ظرف ذخيره زباله از نظر بهداشتي بايد داراي شرايط زير باشد: 
- داراي حجم كافي متناسب با زباله توليدي

- قابل شستشو و زنگ نزن 
- درب دار 

- ترجيحاً داراي كيسه زباله
الزم به توضيح است كه در صورت اجراي برنامه بازيافت زباله ، به جاي يك سطل زباله از دو يا چند سطل 
ــود. در اين باره در مبحث دفع  ــت ، استفاده مي ش ــده اس كوچكتر منطبق با آنچه كه در طرح بازيافت تعريف ش

زباله بيشتر توضيح داده خواهد شد. 

3-3-3 جمع آوري زباله: 
جمع آوري زباله ها از دو جنبه بايد مورد بررسي و ارزيابي قرارگيرد. 

الف) نحوه جمع آوري: در كشور ما معموالً از دو روش براي جمع آوري زباله ها استفاده مي شود. در روش 
اول زباله ها از محل توليد جمع آوري و مستقيماً به محل دفع نهايي منتقل مي شود. در روش دوم اين انتقال به 
ــط توليد كنندگان به ايستگاههاي موقت منتقل  ــتقيم صورت مي گيرد. به اين معنا كه زباله ها توس طور غير مس



كليات بهداشت محيط40

ــود. روش اخير از نظر بهداشتي مشكالت  ــازمان مربوطه به محل دفع نهايي حمل مي ش ــيله س و از آنجا به وس
زيادي را ايجاد مي كند و به همين دليل تقريباً در بيشتر شهرها و روستاهاي كشور منسوخ شده است. برخي از 

مشكالت بهداشتي اين روش عبارتند از: 
- ريخت و پاش زباله در اطراف ايستگاههاي موقت 

- بازيافت غير بهداشتي زباله ها توسط افراد سود جو 
- رشد و تكثير حشرات و جوندگان 

- حمله پرندگان و حيوانات 
اختالط زباله هاي معمولي و خطرناك   -

نشت شيرابه   -
ايجاد بوي نامطبوع   -

بنابراين در حال حاضر بهترين روش  از  نظر بهداشتي ، جمع آوري در محل توليد و انتقال مستقيم به محل 
ــتفاده از روش انتقال غير مستقيم  باشد ، بايد حداكثر تالش در جهت  ــت. اما چنانچه ناگزير به اس دفع نهائي اس

جلوگيري از بروز اشكاالت ذكر شده باال اعمال گردد. 
ــذاري باال و صرف  ــرمايه گ ــتلزم س ب) زمـان جمـع آوري: جمع آوري زباله در فاصله زماني كوتاه مس
ــكالت بهداشتي از قبيل  ــت ، همانطور كه در فواصل زماني طوالني نيز منجر به ايجاد مش ــتر اس هزينه هاي بيش
ــد. بنابراين در نظر گرفتن يك فاصله  ــت شيرابه و ... خواهد ش ــرات ، نش ــد و تكثير حش ايجاد بوي نامطبوع ، رش
زماني مناسب از بروز اين گونه مشكالت جلوگيري مي كند . از نظر بهداشتي حداكثر مدت زمان ذخيره زباله هاي 
ــاعت در زمستان و 48 ساعت در تابستان  ــرد و معتدل بايد حداكثر 72 س معمولي در محل توليد در مناطق س
ــاعت در فصول سرد و 24 ساعت در فصول گرم باشد، به عبارت ديگر در  ــيري حداكثر 48 س و در مناطق گرمس

اين فواصل زماني بايد زباله ها جمع آوري گردند. 

3-3-4 حمل زباله :
 امروزه وسايل نقليه مختلفي براي انتقال زباله ها مورد استفاده قرار مي گيرد. وسايل نقليه اي كه در كشور 

ما براي اين منظور استفاده مي شود عبارتند از: 
چرخ دستي   -

گاري (كه به دنبال حيوان بسته مي شود)   -
تراكتور با تريلي   -

وانت روباز   -
وانت سرپوشيده با كمپكتور   -

كاميون روباز   -
كاميون سرپوشيده با كمپكتور  -

سمي تريلر  -
سه نوع وسيله نقليه اول بيشتر در مناطق روستائي و ساير وسايل بسته به امكانات شهرداريها در شهرهاي 
ــرايط زير را دارا  ــتي بايد ش ــيله انتقال زباله ها از نظر بهداش ــتفاده قرا رمي گيرند . بهر حال وس مختلف مورد اس
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باشد : 
حجم كافي متناسب با زباله ها   -

طراحي مناسب جهت جلوگيري از نشت شيرابه زباله   -
سرپوشيده جهت جلوگيري از ريخت و پاش زباله ها هنگام حركت   -

طراحي مناسب به منظور به حداقل رساندن صدمه به كار گران جمع آوري كننده زباله   -

3-3-5 -دفع زباله :
 براي دفع زباله ها ممكن است از يك يا تركيبي از چند روش زير استفاده شود. 

ــده ، اما در حقيقت به نوعي  ــهاي دفع زباله ناميده ش 3-3-5-1 -بازيافت : اگر چه بازيافت يكي از روش
ــروع و تا دفع نهايي ادامه مي يابد. با توجه به شرايط و موقعيت محلي و  ــت كه از نقطه توليد ش مديريت زباله اس
هم چنين تركيب زباله ها مي توان از برخي اجزاي زباله به عنوان ماده خام در صنايع، سوخت در نيروگاه و يا كود 
براي احياي زمينهاي كشاورزي استفاده نمود. در تركيب زباله هاي شهري ، كاغذ ، پالستيك ، شيشه ، منسوجات ، 
فلزات آهني و مواد آلي و غير آلي مواد اصلي قابل بازيافت هستند. براي بازيافت يك يا تمام مواد قابل بازيافت ، 

تصميم گيري معموالً بر اساس ارزيابي اقتصادي و مالحظات محلي مي باشد. 
از ديدگاه بهداشتي ، نكته بسيار مهم در بازيافت زباله ، نحوه انجام آن است. به اين معنا كه بازيافت بهداشتي 
مستلزم تفكيك زباله در نقطه توليد (مبدأ) است. چنانچه زباله ها به صورت مخلوط ذخيره ، جمع آوري و حمل 
گردد و در محل ديگري (مثًال كارخانه كمپوست يا جايگاه دفن) تفكيك شود با موازين بهداشتي مغايرت خواهد 
ــد ، الزم است در يك طرح صحيح بازيافت ، مسئله  ــت. بنابراين همانطور كه در قسمت ذخيره زباله بيان ش داش
تفكيك از مبدأ  نيز تعريف شود و زباله هاي قابل بازيافت در محل توليد به صورت جداگانه ذخيره گردد. به عنوان 
ــه ،  مثال براي زباله هاي خانگي مي توان  از  چند ظرف مجزا با رنگهاي مختلف جهت جمع آوري جداگانه شيش
ــهولت كار زباله ها را به دو دسته تر و خشك ، تقسيم بندي  ــتفاده نمود. امروزه براي س ــتيك و ... اس كاغذ ، پالس
نموده و زباله هاي خشك را كه تركيبي  از  كاغذ ، پالستيك ، شيشه ، پارچه و ... مي باشند از زباله هاي تجزيه پذير 

نظير پوست ميوه ، باقيمانده غذا و ... جدا كرده و در ظرف جداگانه اي جمع آوري مي كنند. 
هم چنين بازيافت  از  طريق تبديل بيولوژيكي براي تهيه كود ، گاز متان و انواع مختلف پروتئين ها و الكل ها 
ــود. در اين بخش تهيه كود آلي از زباله كه به كمپوست معروف است ، به لحاظ اهميت و گستردگي  انجام مي ش

موضوع ، توضيح داده مي شود. 
3-3-5-2 -كمپوسـت : همانطور كه قبًال بيان شد ، براي بازيافت مواد قابل كمپوست نياز به جداسازي 
ــند . قسمت اعظم تركيبات زباله هاي  ــد . زبالــه هاي تر غالباً اين قابليت را دارا مي باش آنها در نقطه توليد مي باش
ــكيل شده است. اگر اين مواد آلي از ساير تركيبات زباله جدا شده و مورد تجزيه باكتريها  ــهري از مواد آلي ش ش
ــط  ــازي و تبديل بيولوژيكي مواد زايد آلي توس ــت مي آيد. فرآيند جداس قرار گيرد، محصول نهائي هوموس بدس

باكتريها را كودسازي يا كمپوست مي گويند. اكثر عمليات كودسازي از سه مرحله اساسي تشكيل شده است. 
- آماده سازي مواد زايد 

- تجزيه مواد زايد 
- آماده سازي محصول و فروش آن 
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بخشي از عمليات آماده سازي عبارت از دريافت زباله ، جداسازي ، خرد كردن و اضافه نمودن رطوبت و مواد 
غذائي مورد نياز مي باشد. فنون متعددي در جهت تكميل تجزيه مواد بكار گرفته مي شود. در كودسازي به روش 
ــده به صورت توده اي منظم در فضاي آزاد قرار مي گيرد. اين توده ها  ويندرو (Windrow) مواد زايد آماده ش
ــازي معموالً 5 هفته مي باشد. معموالً  ــود. در اين روش زمان تكميل كودس هفته اي يك تا دوبار بهم زده مي ش
براي تثبيت مواد ، 2 تا 4 هفته به زمان كودسازي اضافه مي كنند. البته در سيستمهاي مكانيكي با كنترل دقيق 
ــازي و فروش محصول ، معموالً  ــا 7 روز مي توان هوموس توليد نمود. در مرحله آماده س ــات ، در مدت 5 ت عملي
ــياب و مخلوط و سپس دانه بندي ، بسته بندي و انبار شده و به محلهاي فروش انتقال  ــت آمده ، آس هوموس بدس

مي يابد. 
ــازي عبارتند از : ايجاد بوي نامطبوع ، پراكندگي  ــائل زيست محيطي ناشي از عمليات كودس مهمترين مس
ــنگين در كود كه موجب آلودگي خاك مي شود. از نظر بهداشتي نيز ،  ــبك و احتمال وجود فلزات س ــام س اجس
ــازي زباله هاي قابل كمپوست توسط كارگران در محل كارخانه و هم چنين عدم رعايت بهداشت فردي و  جداس

در اختيار نبودن تجهيزات ايمني و بهداشتي مي تواند عوارض سوئي براي كارگران بوجود آورد . 
ــوزاندن زباله)  ــز و بازيافت حرارتي (س ــر پيرولي ــتمل ب ــت كه مش ــيميائي اس نوع ديگر بازيافت ، روش ش

مي باشد. 
ــت آمده در شهرهاي  ــاس تجارب بدس 3-3-5-3- دفن بهداشـتي (Sanitary Landfill) : بر اس
ــتي اقتصادي ترين و قابل قبول ترين روش دفع مواد  ــكــــل دفن بهداش مختلف دنيا ، دفع زباله در زمين به ش
ــي كه موجب فشردگي مواد زايد و پوشاندن آن با اليه اي از خاك  ــد. دفن بهداشتي يعني روش زايد جامد مي باش
ــتي  در انتهاي عمليات روزانه گردد. هنوز در پاره اي نقاط ، تلنبار كردن زباله كه كامًال متمايز از روش دفن بهداش

مي باشد ، مرسوم است . روش اخير به دليل لطمه زدن به زيبائي و بهداشت محيط زيست قابل قبول نمي باشد. 
طراحي و اجراي عمليات دفن بهداشتي شامل مراحل زير است: 

- انتخاب محل دفن 
- روشهاي دفن زميني و عمليات مربوطه 

- واكنشهائي كه در زمين جايگاه دفن زباله اتفاق مي افتد. 
- كنترل گاز و حركت شيرابه 

- طراحي زمين دفن

 4- انتخاب جايگاه دفن زباله
عواملي كه در انتخاب محل دفن بايد مورد توجه قرار گيرد عبارتند از : 

دسترسي به زمين مناسب ، حداقل براي يك سال آينده زمين مورد نظر كافي باشد.   -
فاصله تا محل توليد زباله ، با در نظر گرفتن ساير شرايط ، حداقل فاصله مطلوبتر است.   -

ــترس  ــب در دس ــخصات مناس ــش روزانه زباله ، خاك كافي با مش ــاك و توپوگرافي ، جهت پوش ــرايط خ ش  -
مي باشد . 

ــرايط  ــرايط اقليمي محل دفن ، ايجاد زهكش در اطراف زمين محل دفن ، خصوصيات بارانهاي محلي و ش ش  -
سيالبها بايد مورد توجه قرار گيرد. 
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ــيل آلودگي زمين محل دفن به وسيله شيرابه  ــرايط زمين شناسي و هيدرولوژي آبهاي زيرزميني ، پتانس ش  -
زباله بايد بررسي شود. 

ــت محيطي ، به منظور كنترل آلودگي صدا ، بو ، گرد و غبار ، ناقلين و  ... در جايگاههاي نزديك  ــرايط زيس ش  -
مناطق مسكوني و صنعتي بايد بررسي هاي الزم صورت گيرد. 

پتانسيل كارآئي زمين پس از تكميل ظرفيت دفن زباله ، استفاده نهائي از زمين تكميل شده يكي از مزاياي   -
روش دفن بهداشتي است كه مي تواند به عنوان پارك يا زمين بازي مورد استفاده قرا رگيرد. 

5 -عمليات دفن بهداشتي
به منظور دفن زباله در زمين ، روشهاي مختلفي بكار گرفته مي شود . اين روشها ، در مناطقي كه آب و هواي 

خشك دارند با مناطقي كه آب و هواي مرطوب دارند ، كامًال متفاوت است. 

5-1 -روش هاي مرسوم در نواحي خشك
روشهاي عمده اي كه در نواحي خشك بكار مي رود عبارتند از : 

ــه وجود  ــكار مي رود كه امكان حفر ترانش ــي ب 5-1-1 - روش سـطحي (Area Method) : در مناطق
ــطح زمين و در اليه هاي  ــد. عمليات از تخليه مواد زايد و پخش آن در نوارهاي باريك و بلند در س ــته باش نداش
ــود. در مرحله بعد ، هر اليه در طول روز فشرده مي شود و اليه  ــانتيمتر آغاز مي ش مختلف به ارتفاع 40 تا 75 س
ــده به 2 تا 3 متر برسد . سپس در انتهاي عمليات روزانه  ــرده ش بعدي روي آن قرار مي گيرد تا ضخامت اليه فش
حدود 15 تا 30 سانتي متر خاك به عنــــــوان پوشش نهائي بر روي زباله هاي فشرده شده ،  ريخته مي شود. 
5-1-2- روش گودالي يا ترانشه (Trench Method) : در جاهائي كه به اندازه كافي خاك پوششي 
ــفره آبهاي زيرزميني نزديك سطح زمين نباشد ، اين روش  ــت مي آيد و براي مناطقي كه س از حفر زمين به دس
ــت . در اين روش ابتدا زباله در گودالهائي به طول 30 تا 120 متر و به عمق 1 تا 2 متر و عرض 4 تا  ــب اس مناس
8 متر قرار مي گيرد. قسمتي از گودال در آغاز عمليات حفر مي گردد. عمليات تا زماني كه ارتفاع مناطق تكميل 
ــي با حفر گودالهاي مجاور و يا ادامه كندن گودالي  ــب روزانه برسد ، ادامه مي يابد مواد پوشش ــده به حد مناس ش

كه بايد پر شود ، تأمين مي گردد. 
5-1-3 -روش پر كردن پستي و بلندي طبيعي زمين (Depression Method) : اين روش اغلب 
در مناطقي كه بطور طبيعي يا مصنوعي پستي و بلنديهاي وجود دارد ، بكار مي رود. در اين روش معموالً دره هاي 
گود ، باريك و تنگ ، گودالهاي خشك خاك و معادن سنگ مورد استفاده قرار مي گيرند. در مكانهاي دفن كه به 
صورت گودال مي باشند، چون معموالً نسبت به زمينهاي اطراف در سطح پائين تري قرا ردارند ، زهكشي سطحي 
كه عاملي بحراني به حساب مي آيد ، بايد تحت كنترل قرار گيرد . اساس كار در روش دفن مشابه يكديگر است. 

5-2 -روش هاي مرسوم در نواحي مرطوب 
باتالقها ، مردابهـــــا ، نواحي آبگير ، بركه ها و گودالها ، نمونه هايي از نواحي مرطوب مي باشند كه مي توان از 
ــايلي كه در ارتباط با آلوده سازي آبهاي زيرزميني ، مسايل  ــتفاده نمود. به دليل مس آنها به عنوان محل دفن اس
ــاختاري زمين پيش مي آيد ، در نواحي مرطوب ، طراحي زمين هاي  ــايل مربوط به استحكام س ــي از بو و مس ناش
ــد  ــته در نواحي مرطوب ، زمينهاي دفن وقتي مورد قبول واقع مي ش دفن نياز به توجهات خاص دارد . در گذش
كه در آن به اندازه كافي زهكشي شده و مزاحمتي ايجاد نمي كرد. عمليات مرسوم بدين صورت بود كه نواحي 
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مورد نظر به سلولها و يا بركه هائي تقسيم مي شد و هر سال مطابق برنامه هر يك  از  بركه ها يا سلولها پر مي شد 
اغلب در جاهائي كه سطح آب زيرزميني باال بود ، مواد زايد مستقيماً در آب قرار مي گرفت . قبل از شروع عمليات 
دفن ، مواد پر كننده تميز ، كمي باالتر  از  سطح آبهاي زيرزميني ريخته مي شد. براي مقابله با امواج سهمگين و 
جهت افزايش مقاومت ساختماني زمين ، سلولها و بركه ها عالوه بر داشتن مواد پر كننده ، توسط ديوارهاي مانع 
ــاختماني بايد از يكديگر جدا مي شدند. جهت جلوگيري  از  حركت شيرابه  ــنگ ، الوار و يا مصالح س از جنس س
ــبك يا  ــده در مواردي خاك رس و فلزات س ــلولها و يا بركه هاي تكميل ش ــي از تجزيه مواد در س و گازهاي ناش

ورقه هاي چوبي مورد استفاده قرار مي گرفت. 
در سالهاي اخير به دليل توجه خاصي كه به آلودگي منابع آبهاي زيرزميني ناشي از نشت شيرابه و گازهاي 
ــترش بوهاي نامطبوع شده است ، پر كردن مستقيم زمينهاي مرطوب روش قابل قبولي نمي باشد.  تخمير و گس
ــيرابه و گاز در زمين  ــد ، بايد جهت جلوگيري از حركت ش ــتفاده از زمينهاي مرطوب نباش اگر چاره اي جز اس
ــي  ــوالً در چنين زمينهائي قبل از دفن مواد ، زمين مورد نظر بايد زهكش ــن اقدامات ويژه صورت گيرد. معم دف
ــط يك اليه رسي يا غير قابل نفوذ ديگر پوشيده شود. در صورتي كه از اليه رسي براي جدا  ــود و كف آن توس ش
كردن استفاده مي شود ، جهت جلوگيري از ترك خوردن اليه ، ناشي از فشار و سنگيني مواد ، تا پر شدن منطقه ، 

عمليات زهكشي بايد ادامه يابد. 

6- مالحظات بهداشتي و زيست محيطي جايگاه دفن زباله
6-1 -واكنش هاي شيميايي

جهت طراحي زمينهاي دفن بهداشتي و به منظور داشتن برنامه هاي مفيد و سودمند ، بايد  از  واكنشهايي 
ــوند، بطور بيولوژيكي ،  ــت. زباله هائي كه دفن مي ش ــدن و تكميل زمين رخ مي دهد ، آگاهي داش كه بعد از پر ش

فيزيكي و شيميايي تغيير مي يابند. مهمترين تغييرات به شرح زير است: 
تجزيه بيولوژيك مواد آلي و قابل فساد به صورت هوازي و بي هوازي همراه با ايجاد گاز و شيرابه   -

اكسيداسيون شيميايي مواد   -
فرار گازها از سلولها و انتشار آنها از جداره سلولها   -

حركت شيرابه در اثر اختالف ارتفاع (جاذبه)   -
حل و تراوش مواد آلي و غير آلي توسط آب و شيرابه از سلول پر شده   -

حركت مواد حل شده توسط تغييرات تراكم و عمل اسمزي   -
نشست زمين در نتيجه تركيب مواد در حفره هاي آن   -

6-2 - كنترل گاز و حركت شيرابه 
ــي از تجزيه مواد ، بايد در فضا رها شوند و يا پس از جمع  ــرايط ايده آل ، گازهاي ناش در جايگاه دفن ، در ش
ــاي حاصل از دفن زباله ،  ــرار گيرند. 90 درصد از حجم گازه ــتفاده ق ــه عنوان يك منبع انرژي مورد اس آوري ب
متشكل از گاز متان و دي اكسيد كربن مي باشد. گاز متان در غلظت 5 تا 15 درصد هوا قابل انفجار است. جهت 
ــيد كربن به دليل وزن مخصوص  ــئله اي پيش نمي آيد اما دي اكس ــب ، مس خروج اين گاز ، با ايجاد منافذ مناس
زياد ، مشكل آفرين است. وزن مخصوص اين گاز تقريباً 1/5 برابر مخصوص هوا و 2/8 برابر وزن مخصوص متان 
ــمتهاي  ــالها تراكم اين گاز در قس ــمت پائين زمين حركت مي كند و در نتيجه ، طي س ــت بنابراين گاز به س اس
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زيرين زمين افزايش مي يابد . نهايتاً حركت خود را به سمت آبهاي زير زميني ادامه داده و به دليل حالليت باال 
به راحتي در آب حل مي شود و باعث افزايش سختي آب مي شود. 

در محل دفن ، شيرابه بايد به طريقي كنترل گردد و يا جهت تصفيه به تصفيه خانه هدايت شود. در شرايط 
ــيرابه ايجاد مي شود. اين شيرابه اگر چه مقداري حركت جانبي نيز دارد كه به  عادي ، در كف زمين هاي دفن ، ش
ــتگي دارد، به دليل حركت عمودي در آلوده نمودن آبهاي زيرزميني نقش مهمي دارد.  خواص خاك اطراف بس
بهترين روش كنترل شيرابه ، حذف آلودگي آن مي باشد كه به وسيله سيستم هاي تصفيه شيرابه ، انجام مي شود. 
تا سال 1976 استفاده از گل رس روش مطلوبي جهت كاهش و يا حذف نفوذ شيرابه بوده است. البته از پوششها 
و اليه هاي غشائي نيز براي اين كار استفاده مي شود . اما اين پوشش ها گران هستند و كار گذاري آنها به مهارت 

خاصي نياز دارد. 
كنترل حركت شيرابه و جلوگيري  از  نفوذ آبهاي سطحي به داخل آن به يك اندازه اهميت دارند. با استفاده 
از اليه هاي رس بي تراوا و شيب سطحي مناسب (1 تا 2 درصد) و زهكشي كافي ، بطور مؤثري سطح نفوذ كنترل 

مي گردد. در برخي موارد با پوشش مناسب خاك ، نيازي به اين اليه هاي رسي نمي باشد.
ــيرابه توجه كرده و داراي  ــيار كمي از مراكز دفن زباله به موضوع مهم كنترل گاز و ش ــفانه تعداد بس متأس

تجهيزات مناسب مي باشند.

 7 -طراحي جايگاه دفن زباله 
در طراحي جايگاههاي دفن بهداشتي زباله ، مباحث مهمي كه در يك گزارش مهندسي طراحي بايد لحاظ 

شود ، به ترتيب زير است: 
-   مقدار زمين مورد نياز 

-   نوع و مقدار زباله هائي كه دفن مي گردند
-   امكان نشت شيرابه و گاز 

-   طرح زهكشي و تجهيزات كنترل نشت 
-    نقشه هاي اجرائي 

-   نحوه پر نمودن زمين 
-   تعيين لوازم و امكانات مورد نياز 

ــز در اين گزارش قيد  ــرمايه گذاري اوليه و هزينه هاي جاري ني ــنل مورد نياز و جدول س ــه تعيين پرس -   البت
مي شود. 

8 -قوانين موجود
شروع فعاليت مديريت مواد زايد جامد شهري در كشور ما به طور سنتي بر عهده شهرداري ها گذاشته شده 
ــفانه تا سالهاي اخير در روستاها داراي متولي خاصي نبوده است . شايد مهمترين دليل اين نقيصه  ــت و متاس اس
ــبختانه فرآيند قانون مند شدن مديريت پسماندها از  ــتورالعمل هاي مدون بوده است . خوش فقدان قوانين و دس
ــش نقايص و كاستي هاي موجود مي باشد . در حال  ــدن و پوش ــال قبل آغاز گرديده و در حال تكميل ش چند س
ــماندها" است كه درسال 1383 به تصويب مجلس محترم  حاضر تنها قانون مصوب موجود ، قانون "مديريت پس
شوراي اسالمي رسيده است . اين قانون مشتمل بر 23 ماده و 9 تبصره است كه در برگيرنده وظايف، اختيارات 
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و تخلفات در مديريت مواد زايد جامد مي باشد . عالوه بر آن ، دستورالعمل تفكيك ، جمع آوري ، حمل و دفع مواد 
زايد جامد پزشكي نيز توسط كميته اي با حضور نماينده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تهيه شده 
است. اين دستورالعمل كه شامل 15 ماده و 2 تبصره مي باشد ، در سال 1382  از طرف وزارت كشور ابالغ شده 
ــالمت محيط ، كار وزارت بهداشت براي جداسازي ، جمع آوري ،  ــتورالعمل ديگري نيز توسط مركز س ــت. دس اس
ــتورالعمل هاي  ــت . قوانين ، آيين نامه ها و دس ــتاني تهيه و ابالغ گرديده اس انتقال و دفع مواد زايد ويژه بيمارس

موجود در ضمايم 1 تا 3 آورده شده است.
ــازمان حفاظت محيط  ــازمانهاي مختلفي از جمله س ــهري س ــر به اينكه در مديريت مواد زايد جامد ش نظ
ــت اندركارند ، هماهنگي بين  ــور ، وزارت بهداشت ، وزارت صنايع و.. دس ــت ، سازمان شهرداريها ، وزارت كش زيس
ــي زمان طوالني تري را مصروف داشته و اميد است در آينده نزديك كليه دستورالعملهاي مرتبط با قانون  بخش

مديريت پسماندها تدوين و براي تسهيل عمليات اجرايي ابالغ گردد.

تمرين نظرى:
1. نظارت بهداشتي بر مديريت مواد زايد جامد چگونه بايد باشد؟ چه سازماني مسئول نظارت بهداشتي است؟

ــروه زباله هاي ويژه  ــهري ) و كداميك در گ ــاي معمولي (ش ــر در گروه زباله ه ــماندهاي زي ــك از پس 2. كدامي
طبقه بندي مي شوند؟

- البسه كهنه
- مالفه كهنه بيمارستان

- سرسوزن
- كاغذ باطله

- المپ فلوئورسنت
- ظروف خالي آب ميوه

- دستكش ظرفشويي
- دستكش جراحي

- باتري خشك
- ميوه پوسيده

ــه بخش هايي از مديريت مواد زايد جامد در منزل (محل توليد) و چه بخش هايي در خارج منزل (خارج از  3. چ
محل توليد) انجام مي شود .

4. كمپوست چه نوعي از دفع پسماندهاست ؟
5. بهترين روش بازيافت زباله چيست ؟

6. چه عواملي در تعداد دفعات جمع آوري زباله تعيين كننده هستند؟

تمرين عملى:
1.  در پايان ر وز سطل هاي زباله محل كار يا منزل خود را به طور اجمالي بررسي و مشخص كنيد چند درصد 

زباله هاي موجود در سطل ها قابل جداسازي و بازيافت هستند.
ــتفاده از تجهيزات الزم نظير  ــوان نمونه انتخاب كنيد. ضمن اس ــا محله خود را به عن ــه و ي ــل كار ، كوچ 2.  مح
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ــه يا سطح زباله بريزيد .  ــده در محل را جمع آوري كنيد و در كيس ــك ، پسماندهاي رها ش ــتكش و ماس دس
مقدار زباله جمع آوري شده را با مقدار زباله هايي كه در سطل هاي همان محل جمع آوري مي شود مقايسه 

كنيد .
3.  در صورت امكان يك كمپوست در مقياس كوچك (در حد 20 ليتر ) در حياط محل كار يا منزل انجام دهيد .

ــتاي محل سكونت خود را بر اساس معيارهاي ذكر شده  ــهر يا روس 4.  محل يا محل هايي براي دفن زباله در ش
انتخاب و داليل خود را بيان كنيد .
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فصل چهارم
بهداشت مواد غذائي 

بهداشت مراكز تهيه ، توزيع و فروش مواد غذائي 

مقدمه:
ــت و بدون غذا نميتواند بيش از چند روز زنده بماند اگر غذاي  ــان براي ادامه حيات به غذا نيازمند اس انس
مصرفي سالم و بدون آلودگي باشد سبب رشد و نمو و توليد انرژي مي شود ، اما در صورت آلوده بودن غذا مصرف 

آن سبب ضعف قواي جسماني و ايجاد بيماريهاي گوناگون ميگردد. 
بنابراين الزم است مراحل توليد ، نگهداري ، توزيع و فروش مواد غذائي طبق موازين بهداشتي انجام گيرد تا 
عالوه بر كاستن عواقب بسيار وخيم بيماري هاازهدر رفتن نيروي كار و صدماتي كه به تبع آن بر اقتصاد مملكت 

وارد مي آيد جلوگيري شو.د. 
مطالب اين فصل به منظور آشنايي با بهداشت مواد غذائي و محلهاي تهيه و فروش اين مواد ارائه شده است 
و نكات بهداشتي الزم در مورد هر يك ا زمواد غذائي و محلهاي تهيه و فروش آنها مورد بررسي قرار مي گيرد. 

اهـــداف 
پس از مطالعه اين فصل انتظار ميرود بتوانيد: 
1 – تعريف بهداشت مواد غذائي را بيان كنيد.

2 - عوامل آلوده كنند شير و روشهاي كنترل آن را توضيح دهيد.
3 – بهداشت گوشت و نان و غالت و سبزي ها را بيان كنيد.

4 – پيشگيري از عفونت ها و مسموميت هاي غذائي را توضيح دهيد.
5 – توصيه هاي الزم براي نگهداري مواد غذائي در منازل را بيان نمائيد.

6 – مراكز تهيه و فروش مواد غذائي را بشناسيد.
7 – با فرمهاي آئين نامه مقررات بهداشتي قانون اصالح ماده 13 آشنا شويد.
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غذا چيست ؟ 
ــدن به بدن توليد نيرو و انرژي نموده و نيز براي رشد و نمو  ــود كه پس از وارد ش غذا به موادي گفته مي ش

و ترميم بافت هاي از دست رفته مؤثر باشد. 

بهداشت مواد غذائي 
ــت از كليه اصولي كه بايد در توليد ، نگهدار ي، حمل و نقل  ،  عرضه و فروش مواد غذائي رعايت  عبارت اس

گردد تا غذاي سالم و با كيفيت مطلوب به دست مصرف كننده برسد. 

بهداشت مواد غذائي ، حيواني و گياهي 
اول – بهداشت شير و فرآورده هاي آن 

الف – شير 
از كاملترين غذاها در طبيعت شير است ، چرا كه تقريباً داراي تمامي مواد الزم مانند پروتئين  ،  چربي ، مواد 
معدني و انواع ويتامين ها جهت رشد و ادامه زندگي است ، به شرطي كه از دام سالم و با رعايت اصول بهداشتي 

تهيه شده باشد. 
شير خوب و سالم داراي طعمي مطبوع ، خوشمزه و كمي شيرين بوده و رنگ آن سفيد مايل به زرد است. 

عوامل آلوده كننده شير و روش هاي كنترل آن 
عوامل بسياري در آلودگي شير مؤثر هستند كه عبارتند از :

ــياه زخم ، تب  ــل ، س ــت (آلودگي هاي اوليه) ، مانند بيماري هاي س 1 – بيماري هايي كه حيوان دچا رآن اس
مالت ، سالمونال و ...

ــه آن منتقل  ــير ب ــيدن ش ــتي قبل و بعدازدوش ــه دليل عدم رعايت اصول بهداش ــه ب ــي ك 2 -  بيماريهاي
مي شود(آلودگي ثانويه) ، مانند حصبه ، وبا ، اسهال و غيره .....

بنابراين در مصرف شير بايد نكات بهداشتي زير را به مصرف كننده آموزش داد: 
ــل يا تب مالت باشد بيماري  ــيرده مبتال به س ــير را نبايد به صورت خام مصرف كنند ، ، زيرا اگر حيوان ش ش  -

ميتواند به انسان منتقل شود. 
افرادي كه شير مي دوشند بايدازسالمت كامل برخوردارباشند و كارت معاينه پزشكي براي آنان صادرشده باشد.   -

قبل از دوشيدن شير،پستان دام را با آب گرم و صابون شسته و يا ضد عفوني نمايند.   -
شير و فرآورده هاي آن را بايد در تمام مراحل دوشيدن و حمل در ظروف مجاز ، تميز و سرپوشيده نگهداري كرد.   -
بايد دامداران را تشويق كرد تا دام هايشان را به طور مرتب توسط مسئول دامپزشكي مورد معاينه قرا رداده   -

و به موقع عليه بيماريهاي واگير واكسينه نمايند. 
ظروف مورد استفاده براي حمل و نگهداري شير را پس از پايان كار با آب و مايع ظرفشوئي شسته و با مواد   -

مجاز ضدعفوني و سپس با آب سالم آب كشي نمايند. 
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ــدت يك دقيقه  ــانند. (به م ــه با هم زدن مداوم بجوش ــرف بايد حداقل يك دقيق ــام را قبل از مص ــير خ ش  -
بعدازمرحله جوشيدن بايد آن را روي اجاق گذاشت) 

ــتوريزه را بايد حتماً در داخل يخچال (4 – 0) درجه نگهداري كرد. از نگهداري شير پاستوريزه در  ــير پاس ش  -
خارج از يخچال خودداري نمايند. 

ــه خالي را با آب شستشو دهند. ا زانداختن اشياء خارجي به داخل  ــير پاستوريزه بايد شيش پس از مصرف ش  -
شيشه هاي شير پاستوريزه پرهيز نمايند. 

شرايط تمام محلهاي تهيه ، توزيع و فروش شير و فرآورده هاي آن از لحاظ بهداشت فردي شاغلين ،  ابزار كار   -
ــتي قانون اصالح ماده 13 قانون  ــات بايد منطبق با آئين نامه مقررات بهداش ــاختماني و ملزوم و وضعيت س

مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي باشد. 
چنانچه شير پاستوريزه بيش از 48 ساعت در يخچال بماند و عالئم فساد و بريدگي در آن مشاهده نشود آن   -

را قبل از مصرف بجوشانند ، و در صورت مشاهده عالئم بريدگي و فساد از مصرف آن خودداري كنند. 

ب – كره 
ــفند سفيد رنگ  ــود. كره گوس ــت فوراً آب مي ش كره تازه خوش بو و خوش طعم بوده و در دهان و كف دس
ــرايط نامناسب و به مدت طوالني نگهداري شود معموالً مزه  ــت . چنانچه كره در ش و كره گاو كمي زرد رنگ اس
ــته بندي  تند مي دهد و نيز تغيير رنگ داده و احتماالً كپك ميزند كه ازمصرف آن بايد خودداري كرد . كره بس
ــتر بايد داخل فريزر  ــوان در يخچال نگهداري كرد و براي مدت بيش ــا به مدت يك هفته ميت ــتوريزه را تنه پاس

نگهداري شود. 
ج – پنير 

ــت و انواع مختلف دارد. پنير سالم داراي طعم مطبوع بوده و رنگش  ــيار مقوي اس پنير يك ماده غذائي بس
ــد . چون اغلب مواقع پنير راازشير نجوشيده تهيه ميكنند بنابراين از مصرف  ــفيد و كمي مايل به زرد باش بايد س
پنير تازه بايد خودداري شود و قبل از مصرف آن را در آب نمك غليظ (13 تا 17 در هزار) حداقل به مدت 45 

روز تا 2 ماه در داخل يخچال يا سردخانه نگهداري نمايند. 
و – كشك 

ــته بندي بايستي داراي برچسب و مجوز بهداشتي باشد ضمناً به پروانه  ــك مايع و كليه مواد غذائي بس كش
ساخت يا كد بهداشتي و تاريخ توليد و تاريخ انقضاء آن نيز توجه نمايند. 

ــته باشد . كشك  مايع  ــك مايع بايد دقت كرد كه عالئم كپك زدگي و بوي نامطبوع نداش هنگام خريد كش
قبل از مصرف به مدت 5 دقيقه همراه با به هم زدن جوشانده شود. تا خطر ابتالء  به مسموميت كشنده بوتوليسم 

بر طرف شود.
هـ - بستني 

هر نوع بستني بايد با شير پاستوريزه تهيه شود وازمصرف هر گونه بستني با رنگ مصنوعي خودداري شود 
مگر اينكه از شربت ميوه يا كاكائو و يا رنگ طبيعي تهيه شده باشد. 
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از مصرف پنير تازه محلي اجتناب نمائيد.

دوم – بهداشت گوشت  
ــندگي خاص ، قابل كشش و بوي مخصوص به خود است.  ــالم داراي رنگ قرمز طبيعي با درخش ــت س گوش

بهترين منبع پروتئيني براي انسان بوده و در عين حال خيلي زود فاسد مي شود.
ــتي و دقت الزم را ننمايند انواع و اقسام  ــتارگاهها نظارت بهداش ــد و آلوده باشد و در كش ــت اگر فاس گوش

بيماري ها را به انسان منتقل مي نمايند ، مانند سل ، سياه زخم ، طاعون گاوي ، كرم كدو و ...

عوامل آلوده كننده گوشت
گوشت به دو طريق آلوده مي شود: 

ــت  ــياه زخم ، تب مالت ، انگل و كيس ــل ، س - منشـاء داخلي : دام خودش به بيماري هاي مختلف مانند س
هيداتيك مبتال باشد و با مصرف گوشت يا شير اين نوع حيوانات ، بيماري به انسان سرايت مي كند. 

- منشـاء خارجي : مانند محل كشتارگاه  ،  نحوه كشتار ، وسايل ذبح و حمل و نقل ، قصابي، شرايط توزيع 
گوشت ، نحوه نگهداري گوشت در منزل ، نحوه پخت و مصرف آن و ... در ايجاد آلودگي گوشت مؤثر هستند. 

به منظور رعايت بهداشت گوشت بايد به نكات زير توجه شود: 
از مصرف گوشت هايي كه به طريق غير بهداشتي كشتار مي شوند و يا نظارتي بر كشتار آنها نيست خودداري   -

شود . 
افرادي كه در ارتباط با كشتار و توزيع گوشت هستند الزم است كارت معاينه پزشكي و گواهي دوره آموزشي   -

بهداشت عمومي را داشته باشند و نيز از روپوش و دستكش مناسب استفاده كنند. 
وسايل كار پس از پايان كار كامًال شسته و در محل مناسبي نگهداري شود.   -

از بكار بردن روزنامه و كاغذهاي باطله براي پيچاندن گوشت خودداري شود.   -
ــت و داخل يخچال (2 تا 3 روز) يا در فريزر براي مدت  ــتي آنرا شس ــت در منزل بايس براي نگهداري گوش  -

طوالني تري نگهداري نمود.
از  خريد گوشت چرخ كرده آماده خودداري شود.   -

از خريد گوشت از محل هاي غير بهداشتي خودداري شود.   -
گوشت منجمد شده را قبل از مصرف بهتر است به مدت 24 ساعت در طبقات پايين يخچال نگهداري نموده   -

تا از انجماد خارج شود. 
ــرايط تمام محلهاي تهيه و توزيع و فروش انواع گوشت قرمز و سفيد و فرآورده هاي آنها از لحاظ بهداشت  ش  -
ــتي  ــاختماني و ملزومات بايد منطبق با آئين نامه مقررات بهداش ــاغلين – ابزار كار – وضعيت س فردي ش

قانون اصالح ماده 13 قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي باشد. 

شناسائي گوشت سالم از ناسالم 
ــت مواد غذائي به ويژه انواع گوشت در روستاها به عهده بهورزان است لذا ضروري  ــي و كنترل بهداش بازرس  -
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است بهورزان در اين خصوص اطالعاتي داشته باشند. 

فرق بين گوشت قرمز سالم و ناسالم 
ــندگي خاصي دارد ، در حالي كه رنگ گوشت ناسالم تيره و سطح  ــت سالم رنگ قرمز طبيعي با درخش گوش  -

آن لزج و چسبنده است. 
ــالم سفتي مخصوص و قابليت برگشت پذيري و بوي مطبوعي دارد ، در صورتي كه گوشت ناسالم  ــت س گوش  -

شل بوده و داراي بوي نامطبوعي است. 

گوشت مرغ 
-  مرغ تازه سالم ، داراي چشم هاي روشن ، درخشان و برجسته ولي مرغ ناسالم چشم هاي تيره و فرو رفته دارد. 

ــت ، در صورتي كه مرغ مانده و  ــفيد و شفاف اس ــنده و مرطوب و داراي رنگ س ــالم ، درخش -   بدن مرغ تازه س
ناسالم داراي گوشت شل و رنگ آن تيره و متمايل به سبز است. 

-  مرغ تازه و سالم داراي بوي طبيعي است ولي مرغ مانده و فاسد بوي زننده اي دارد.

گوشت ماهي 
ــان دارد . ماهي داراي پروتئين  ، كلسيم ،  ــيار آس ــت كه هضم بس ــت ماهي از غذاهاي ارزنده و مهم اس گوش
فسفر ، يد ، فلوئور و ويتامين هاي (A- D- E) است . ماهي در صورت آلودگي ، امراض گوناگوني را به انسان انتقال 

ميدهد. 

فرق بين ماهي سالم با ماهي كهنه و فاسد 
سطح بدن ماهي سالم و تازه ، لزج و براق است در حالي كه سطح بدن ماهي كهنه  ،  كدر و خشك است.   -

فلس هاي بدن ماهي تازه ، براق است و به راحتي كنده نمي شود ولي در ماهي كهنه فلس ها به راحتي از بدن   -
ماهي جدا مي شود. 

چشم هاي ماهي سالم و تازه ، درخشان ، شفاف ، روشن و برجسته است ولي در ماهي كهنه و ناسالم ، چشم ها   -
شفافيت ندارد و فرورفته ، تيره وكدر است. 

ــار دهيد گودي آن زود از بين ميرود ولي اگر ماهي كهنه باشد  ــت ، بدن ماهي تازه را فش ــت دس اگر با انگش  -
گودي روي بدن ماهي مدتي باقي ميماند. 

آبشش هاي ماهي سالم و تازه ، به رنگ قرمز روشن است در حالي كه در ماهي ناسالم به رنگ قهوه اي تيره   -
است. 

چنانچه ماهي را به حالت افقي نگهداريم اگر تازه باشد به همان حالت باقي ميماند ولي ماهي كهنه به حالت   -
افقي نمي ماند وازدو طرف خم مي شود. 

مشخصات كالباس و سوسيس و نحوه تشخيص فساد در آنها 
ــپس  ــاد كالباس  ،  كارد يا چاقوي تميزي را به مدت 2 دقيقه در آب جوش فرو برده و س ــخيص فس -  براي تش
ــيس مورد نظر فرو برده و پس از  ــك كرده و بالفاصله در كالباس يا سوس آن را با حوله يا پارچه تميز خش
ــاس  ــديداً احس ــد بودن بوي گنديدگي ش ــمام كنيد در صورت فاس چند لحظه كارد را بيرون بياوريد استش
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مي شود. 
ــت. اگر طعم آن ترش باشد دليل بر فساد آن بوده و  ــالم ، مطبوع و خوش آيند اس ــيس س - مزه كالباس و سوس

نبايد مصرف كرد . 

غذاهاي كنسرو شده و نحوه تشخيص فساد در آنها 
تهية اين نوع غذا در صورتي كه تحت مراقبت شديد بهداشتي انجام نشود توليد مسموميت ميكند. بنابراين 

در هنگام خريد و مصرف غذاي كنسروي بايد به نكات زير توجه داشت : 
ــخ توليد و تاريخ  ــره برداري و تاري ــاخت و به ــماره پروانه س ــرو بايد داراي ش ــب هاي روي قوطي كنس - برچس

انقضاء مصرف باشد. 
- قوطي كنسرو نبايد زنگ زده و داراي منفذ باشد. 

ــار ايجاد  ــرو ، در محل فش ــت در پهلو يا باال و پايين قوطي كنس ــيله انگش ــار به وس - چنانچه با وارد كردن فش
فرورفتگي يا توليد صدا شود يا در طرف مقابل ايجاد برآمدگي نمايد دليل بر فساد آن است. 

- اگر هر يك از دو انتهاي  قوطي متورم و برآمده باشد نشانه رشد ميكروب و توليد گاز است و نبايد محتويات 
آن را مصرف كرد. (شكل 1 – 1) 

ــاند تا احتمال مبتًال  ــده را بايد قبل از بازكردن به مدت 5 دقيقه در آب جوش ــرو ش - هر نوع مواد غذائي كنس
شدن به مسموميت كشنده بوتوليسم را از بين برد. 

بهداشت روغن 
روغن يكي از مواد كالري از براي انسان است كه براي تهيه غذاها از آن استفاده مي شود و چون فساد پذير 
ــود. در هنگام  ــتي كامًال رعايت ش ــت در مراحل توليد ، توزيع  ،  فروش و مصرف آن اصول بهداش ــت الزم اس اس

مصرف روغن بايد به نكات زير توجه نمود: 

انتخاب روغن 
-  محل نگهداري روغن در مغازه ها حائز اهميت است و بايد از نور و حرارت دور باشد ظاهر قوطي روغن سالم 

و بي عيب باشد. 

(شكل 1-1)
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-  اندازه قوطي يا وزن بايد با مصرف خانوار تناسب داشته باشد. 
ــد و نام كارخانه و  ــته باش ــي روغن را كنترل كنيد كه تاريخ مصرف آن نگذش ــب قوط ــات روي برچس -  اطالع

شماره پروانه ساخت روي بسته ذكر شده باشد. 
-  قوطي روغن را در جاي خشك  ،  خنك و درور از نور نگهداري كنيد. 

-  روغن را هميشه در ظرف در بسته نگهداري كنيد. 
-  در صورت بزرگ بودن قوطي روغن از ظروف كوچكتر براي نگهداري موقت روغن مصرفي استفاده نماييد. 

-  براي نگهداري موقت روغن ازظرف تميز و خشك استفاده كنيد. 
-   براي انتقال روغن از قاشق كامًال تيز و خشك استفاده كنيد و قاشق يا وسايل فلزي ديگر را در داخل ظرف 

روغن قرا رندهيد. 
-  روغن نبايد در هيچ مرحله اي بوي تند و نامطبوع داشته باشد. 

-  سعي شود از روغن مايع جهت مصرف استفاده شود.

به مصرف كنندگان روغن بايد توصيه هاي زير را ارائه نمود: 
مصرف روغن را به حداقل  برسانيد.   -

اين تصور كه روغن جامد از نظر حجمي با صرفه تر از روغن مايع است از نظر علمي صحيح نيست.   -
روغن را با شعله كم حرارت دهيد.   -

براي سرخ كردن حتماً ازروغن مخصوص سرخ كردن كه در مقابل حرارت مقاوم است بايد استفاده شود.   -
عمليات سرخ كردن را در كوتاهترين مدت ممكن انجام دهيد.   -

ــتفاده قرار گيرد، بنابراين هر بار از مقدار  ــت روغن تا حد امكان فقط يك بار تحت حررات و مورد اس الزم اس  -
كمتري روغن استفاده كنيد. 

سطح خارجي مواد غذائي سرخ كردني را خشك كنيد تا روغن بيرون نپرد.   -
وسايل و ظروف مورد استفاده براي پختن يا سرخ كردن غذا را كامًال تميز كنيد.   -

روغن مصرف شده را دوباره به ظرف اوليه برنگردانيد.   -
پس از سرخ كردن حداكثر روغن اضافي را ازماده غذائي سرخ شده خارج كنيد.   -

به توصيه هاي توليد كننده در مورد شرايط نگهداري و مصرف روغن كه روي بسته بندي قيد مي شود توجه   -
كنيد. 

«از مصرف تكراري روغن براي سرخ كردن و يا هر نوع مصرف غذائي ديگر قوياً خودداري كنيد.»

تخم مرغ سالم 
تخم مرغ منبع غني از لحاظ آهن ، فسفر و ويتامين A است هر تخم مرغ در حدود 80 كالري انرژي ايجاد 

ميكند . در هنگام مصرف تخم مرغ بايد به نكات زير دقت كرد : 
- تخم مرغ تازه در برابر نور ، شفاف ولي تخم مرغ كهنه در مقابل نور كدر است. 

تخم مرغ تازه سفيده غليظ و با كشش خاص دارد و با زرده مخلوط نمي شود در صورتي كه سفيده تخم مرغ   -
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كهنه آبكي و شل است. 
تخم مرغ تازه را اگر آهسته در داخل ظرف آبي قرار دهيم به ته ظرف ميرود ولي تخم مرغ كهنه باالي ظرف   -

آب مي ايستد. 
ــديد  ــموميت ش ــيار زننده و متعفني دارد و باعث مس ــاني ميتركد وبوي بس در تخم مرغ كهنه زرده به آس  -

مي شود. 

سوم – بهداشت نان و غالت و سبزي ها 

بهداشت نان 
نان فقط دراي 9 درصد پروتئين است، ولي در كشور ما غذاي اصلي مردم را تشكيل ميدهد . اگر نان از آرد 
ــالم تر و مغذي تر خواهد بود. بنابراين به عنوان غذاي اصلي مردم  ، كنترل و نظارت  ــود س ــبوس دار تهيه ش س

بهداشتي آن از مراحل اوليه تهيه آرد تا تهيه نان بسيار مهم است. 
مواد اوليه نان از : آب ، آرد و خمير ترش يا مايه خمير و نمك . اگر مواد اوليه نان نامرغوب باشد و به صورت 
غير بهداشتي تهيه شود كيفيت آن نامطلوب خواهد بود . بايد توجه داشت براي ورآمدن خمير بايدازخمير ترش 

خالص يا خمير ترش و مخمر استفاده شود و از مصرف جوش شيرين جداً خودداري گردد. 

مصرف جوش شيرين در تهيه نان براي مصرف كننده خطراتي را در پي دارد كه عبارتند ا ز: 
مانع جذب آهن ، كلسيم ، فسفر ، روي و برخي از عناصر مغذي مي شود.   -

باعث اختالالت دستگاه گوارش و ناراحتي هاي معده ميگردد.   -
چون جذب آهن را مختل ميكند باعث عوارض كم خوني مي شود.   -

ماندگاري نان را به شدت كم كرده و باعث بيات شدن زودرس نان مي شود.   -
ميزان ضايعات ودور ريز نان را به شدت افزايش ميدهد.   -

در تهيه نان بايد موارد زير رعايت شود : 
1 – آرد بايد سالم و عاري از الرو و شپشك  ،  حشره  ،  تغيير رنگ ، بوي نامطبوع  ، گلوله شدن باشد.

2 – از آب سالم و بهداشتي براي تهيه خمير استفاده شود.
3 – از خمير ترش و مخمر و نمك به اندازه كافي استفاده شود و زمان الزم براي ورآمدن خمير رعايت گردد. 

4 – تمام ابزار كار بايد تميز و بهداشتي باشد. 
5 - كارگران بايد داراي كارت معاينه پزشكي و گواهينامه دوره آموزشي بهداشت عمومي باشند. 

ــتفاده  ــفيد و كاله اس ــت فردي را بنمايند و از روپوش س ــه نان كارگران بايد رعايت بهداش ــگام تهي 6 – در هن
كنند. 

ــواد خوردني ،  ــون اصالح ماده 13 قانون م ــتي قان ــاس آئين نامه مقررات بهداش ــد بر اس ــي باي 7 – دكان نانوائ
آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي ، بهسازي يا احداث شود. 
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بهداشت برنج 
برنجي كه ما مصرف ميكنيم در حقيقت برنج سفيد شده است كه اغلب مواد غذائي آن به استثناي نشاسته ، 

به وسيله آسياب و سفيد كردن ،ازآن خارج كرده و آن را ناسالم ساخته ايم. 
مناسبترين روش پخت برنج آن است كه برنج را خيلي سريع شسته و از آن كته درست كنند و سپس آن 

را مصرف نمايند. 
ــه هاي نايلوني  ــرات و موش و در كيس ــد دور از آفتاب و رطوبت و در محلي تميز و عاري ازحش ــج را باي برن
ــتي به هر 10 كيلوگرم برنج حدود 150 گرم نمك  ــداري كرد. براي نگهداري برنج براي مدت طوالني بايس نگه

اضافه كرد. 

بهداشت سبزي ها و ميوه ها 
مواد گياهي به طور كلي قسمتي از مواد غذائي انسان را تشكيل ميدهند. سبزي ها داراي مقدار زيادي مواد 
مغذي و ويتامين  ،  هيدارت دو كربن (خصوصاً سلولز) بوده كه در تغذيه بسيار مؤثر است. سبزي ها را بايد تازه 
مصرف كرد . زيرا نگهداري و انبار كردن سبزي ها ، مواد غذائي آنها را كاهش ميدهند. سبزي هاي پختني را بايد 
ــوي پخت كه تمام آب به ورد آنها برود.  ــاي بزرگ خرد كرد و با آب كم و حرارت زمان كافي  ،  به نح ــه تكه ه ب
ــت آلوده به تخم انگل يا ميكروب هاي بيماريزا باشند.  ــوند ممكن اس ــبزيجاتي كه به صورت خام مصرف ميش س
ــو با آب سالم – انگل زدائي با استفاده از آب و مايع  ــازي (پاك كردن و شستش بنابراين بايد آنها را خوب سالمس

ظرفشوئي – گند زدايي – شستشوي نهائي با آب سالم ) كرد. 
ــيد و قندها هستند .  ــيار غني از ويتامين (به ويژه ويتامين ث)  ،  مواد معدني ، گلوس ميوه ها حاوي منابع بس
ــه مصرف كرد. پختن ميوه ها در صورتي كه مدت پخت آن ، طوالني  ــا را بايد در صورت امكان تازه و نپخت ميوه ه
ــتفاده خرد كرد و در  ــد صدمه زيادي به ويتامين هاي موجود در آن نخواهد زد . ميوه ها را نبايد قبل از اس نباش
ــت آنها توجه كرد كه لكه  ــادابي  ،  عطر ، بو و پوس معرض هوا قرار داد. در موقع خريد ميوه ها بايد به تازگي ، ش
ــند. ميوه ها را بايد در محل خنك و نسبتاً تاريكي نگهداري كرد و از دست زدن به  ــده و گنديده نباش دار و له ش

ميوه ها خودداري نمود. 
الزم به يادآوري است كه ميوه ها و سبزي ها به علت مصرف كودهاي انساني در كشاورزي آلوده ميشوند. بنا 

بر اين مصرف آنها بدون ضدعفوني كردن باعث سرايت بيماري به انسان مي شود. . 

فساد مواد غذائي 
زماني كه يك ماده غذائي از نظر رنگ ، بو ، طعم و مزه دچار تغييراتي گردد به طوري كه ارزش غذائي آن از 
بين رفته يا كاهش يابد  ،  در اين صورت چنين ماده غذائي را فاسد مي نامند. استفاده از مواد غذائي فاسد سبب 

انتقال بيماري هاي عفوني و مسموميت مي شود. 

« هرگز از حس چشائي به عنوان وسيله تشخيص فساد مواد غذائي استفاده نكنيد. »

عفونت ها و مسموميت هاي غذائي :
عفونت ها و مسموميت هاي غذائي در نتيجه مصرف غذاهاي آلوده ايجاد ميشوند. عفونت ها و مسموميت هاي 
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ــاليانه مقداري از  ــيار اهميت دارد ، زيرا س غذائي عالوه بر زيان اجتماعي و ايجاد بيماري ، از نظر اقتصادي نيز بس
ــاء مواد غذائي  مواد غذائي آلوده ، معدوم ميگردد و مبالغ زيادي صرف درمان بيماران مبتال به بيماريهاي با منش

مي شود. 

عفونت ها و مسموميت هاي غذائي را ميتوان به گروههاي زير تقسيم بندي نمود: 
1 – عفونت هاي غذائي كه در اثر وجود ميكروب ها در غذا به  وجود مي آيند ، مانند سالمونلوز

ــت حيوانات آلوده و بيمار مانند كرم كدو در گوشت  ــي از انگل هاي موجود در گوش 2 – عفونت هاي غذائي ناش
گاو 

3 – مسموميت هاي غذائي ناشي ازمصرف گياهان و حيوانات سمي مانند قارچها و بعضي ماهي هاي سمي 
4 – مسموميت هاي ناشي از مصرف سموم مترشحه از ميكروب ها در مواد غذائي مانند بوتوليسم 

ــموميت  ناشي از مصرف سرب ، روي و مس كه از طريق وسايل  ــموميت هاي غذائي شيميائي مانند مس 5 – مس
تهيه و يا نگهداري وارد غذاها ميگردد و همچنين آلودگي مواد غذائي با حشره كش ها و غيره ...

روش هاي پيشگيري ازعفونت ها و مسموميت هاي غذائي 
براي پيشگيري ازعفونت ها و مسموميت هاي غذائي ميبايست به نكات زير توجه شود: 

الف – رعايت بهداشت عمومي 
براي رعايت بهداشت عمومي و پيشگيري از عفونت ها و مسموميت هاي غذائي موارد زير توصيه مي گردند: 
ــا جاي خنك قرار  ــيريني هاي تر را فوراً در يخچال ي ــده و ش ــت هاي خرد ش ــواد غذائي به خصوص گوش م

دهيد. 
غذاهاي تهيه شده از گوشت و حبوبات و سبزيجات را هر چه زودتر مصرف كنيد اگر نياز به مصرف دوباره 

غذا باشد بايستي حتماً آن را جوشانيده و سپس مصرف كرد. 
قوطي هاي كنسرو را حتما به مدت 20 دقيقه بجوشانيد.  

غذاهاي دريايي را با حرارت زياد بپزيد.
از خريد مواد غذائي كه در كنار خيابان ها و معابر بدون سرپوش عرضه مي شود خودداري كنيد. 

در مسافرت ها از ليوان يك بار مصرف استفاده كنيد. 
عدم مصرف ساالد و سبزي هاي خام در غذاخوري هاي بين راه را به مردم توصيه نماييد. 

از تماس افراد بادام هاي آلوده و فضوالت آنها جلوگيري كنيد. 
از مصرف مواد غذائي با منشاء دامي به صورت خام و نپخته خودداري كنيد. 

سبزيجاتي كه ميخواهيد به صورت خام مصرف كنيد مي بايست طبق  دستورالعمل  سالم سازي كنيد. 
ميوه را قبل از مصرف كامًال با آب سالم بشوئيد و ضدعفوني كنيد. 

ــتفاده كنيد . اگر به آب در دسترس ، مشكوك ، هستيد قبل از اضافه كردن به  ــالم براي طبخ غذا اس از آب س
مواد غذائي آن را بجوشانيد. 

از تماس حشرات (مگس  ،  سوسك ، مورچه) و جوندگان (موش) با مواد غذائي جلوگيري كنيد. 
ــز افرادي كه در محل هاي تهيه  ،  توزيع و فروش مواد غذائي كار ميكنند بايد به محض ورود  ــران و ني كارگ
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به محل كار ، لباس و كاله و كفش مخصوص كار را بپوشند. 
ــواد غذائي كار مي كنند بايد  ــه در محل هاي تهيه و توزيع و فروش م ــن كليه افرادي ك ــران و همچني كارگ

گواهينامه دوره آموزش بهداشت عمومي و كارت معاينه پزشكي داشته باشند. 
كارگــــراني كه به بيماري هاي روده اي نظير اسهال خوني ، حصبه ، شبه حصبه ، انگل هاي روده اي  ، زردي ، 
ــتي تا بهبود كامل از ادامه كار آنها در  ــتگاه تنفسي مبتال شده باشند بايس ــم و دس كورك ، بريدگي ، عفونت چش
ــز تهيه ، توزيع و فروش مواد غذائي جلوگيري بعمل آورند. كارگران بايد قبل از تهيه غذا به خصوص بعد از  مراك
توالت ، بعد از دست زدن به گوشت دام و گوشت طيور ، سبزي خام و تخم مرغ  ، زباله و زباله دان و غيره دست 

را با صابون مايع يا صابون مخصوص مشخص و آب گرم كامًال بشويند.
كارگران بايد از كشيدن سيگار هنگام تهيه و آماده سازي غذا جداً خودداري نمايند. 

ــت فردي ، ابزار كار،وضعيت  ــرايط تمام محلهاي تهيه ، توزيع و فروش هر نوع مواد غذائي از لحاظ بهداش ش
ــتي قانون اصالح ماده 13 قانون مواد خوردني ،  ــاختماني و ملزومات بايد منطبق با آئين نامه مقرارت بهداش س

آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مربوط به همان صنف باشد.

نگهداري مواد غذائي در منازل : 
رعايت نكات زير جهت نگهداري مواد غذائي در منزل ضروري است: 

- مواد غذائي فاسد شدني را نبايد به مدت طوالني در هواي آزاد نگهداشت. 
-  بهتر است غذا در يخچال يا يخدان نگهداري شود. 

مواد غذائي آماده به مصرف در درجه حرارت زير 5 درجه سانتيگراد يا باالي  63 درجه سانتيگراد نگهداري 
شود. 

براي گرم كردن غذا ، به ميزاني كه مورد نياز است بايد از آن برداشته شود و از گرم و سرد كردن كل مواد 



59فصل چهارم 

غذائي پخته شده خودداري گردد. 
با نصب توري به در و پنجره از ورود حشرات (مثل مگس و سوسك) به آشپزخانه جلوگيري شود. 

ــه هاي در بسته  ــت ظروف و نيز مواد غذائي را در قفس ــره كش ، ميبايس ــموم حش ــتفاده از س در صورت اس
نگهداري كرد. 

سوراخ ها و راه هاي ورود جوندگان (مثل موش) به محيط خانه و آشپزخانه بايد مسدود شوند. 
ــدني و يا دير فاسد شدني مثل حبوبات و غيره را بايد دور از دسترس حشرات و آفات  ــد نش مواد غذائي فاس

نگهداري كرد. 
مواد غذائي خام و پخته را بايد جداي از يكديگر در يخچال نگهداري نمود. 

سبزيجات خام را قبل از گذاشتن در يخچال شستشو  ، انگل زدائي و گندزدائي نمود. 
مواد غذائي پروتئيني را براي مدت طوالني در فريزر و درجه زير صفر نگهداري نمود. 

مشخصات مواد غذائي بسته بندي شده مجاز : 
برچسب مواد غذائي بسته بندي شده مجاز بايستي داراي مشخصات زير باشد:  

1 – نام محصول 
2 – نام و نشاني كارخانه يا كارگاه سازنده 

3 – مواد تشكيل دهنده محصول 
4 – شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي 

5 – شماره پروانه بهره برداري 
6 – شماره ثبت 

7 – تاريخ توليد و انقضاء مصرف 
هر ماده غذائي بسته بندي شده كه فاقد هفت مشخصه فوق باشد مواد غذائي غير مجاز تلقي ميگردد. 
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چون عرضه و فروش مواد غذائي بسـته بندي شـده فاقد مشـخصات (غير مجاز) ممنوع مي باشد از 
ايـن رو بايد ابتدا به فروشـندگان اين نوع مواد غذائي آموزش داده شـود كـه از خريد و فروش اين 
محصوالت خودداري نمايند و در صورت عدم رعايت اين مسئله بايد موضوع كتبًا به مركز بهداشتي 

درماني گزارش داده شود. 
ــاهده مواد غذائي قضاوت كرد. براي  ــخيص تقلب در مواد غذائي در اكثر موارد نميتوان از روي مش براي تش
ــگاه مواد غذائي  ــخيصي به آزمايش اين كار بايد از ماده غذائي نمونه برداري كرد و جهت انجام آزمايش هاي تش
فرستاد. در موقع خريد مواد غذائي عالوه بر توجه به ظاهر آن حتماً به پروانه ساخت ، پروانه بهره برداري ، تاريخ 

توليد و انقضاي  مصرف آن دقت نمود. 
بهداشت مراكز تهيه ، توزيع و فروش مواد غذائي 

ــت و عدم رعايت اين  ــروش مواد غذائي از ضروريات اس ــت در مراكز تهيه ، توزيع و ف ــت اصول بهداش رعاي
ــكالت فراواني براي انسان فراهم كند . لذا اين مراكز ميتواند كانون بسيار مناسبي براي انتشار  اصول ميتواند مش
ــئله اصلي و مهم يعني رعايت اصول بهداشت فردي  ــند. به هر شكل شش مس ــري باش بيماريهاي واگير دار مس
ــالم ، دفع صحيح فاضالب و نيز جمع آوري و دفع  ــاغلين و متصدي ، داشتن ساختمان مناسب ، آب س ــط ش توس
بهداشتي زباله و مواد زائد جامد و باالخره داشتن ابزار كار سالم و بهداشتي در اين مراكز و اماكن از اهم مسائل 

بهداشتي بوده و بايد مورد توجه و عمل قرار گيرد.

تقلب در مواد غذائي 
انجام هر يك از اعمال زير تقلب در مواد غذائي محسوب ميگردد: 

1 – عرضه يا فروش يك جنس به جاي جنس ديگر مثل فروش روغن آفتابگردان به جاي روغن زيتون 
2 – تقلب به منظور افزايش حجم و وزن مثل ريختن سنگريزه در حبوبات وافزودن آب به شير

ــتفاده مثل افزودن آب به شير يا روغن نباتي  ــوء اس ــابه به جنس ، به منظور س 3 – مخلوط كردن مواد مش
به روغن حيواني 

4 – تقلب در عالئم تجاري 
5 – تقلب به منظور پنهان كردن فساد مواد غذائي مثل ريختن جوش شيرين در شير فاسد شده  

معرفي مراكز تهيه،توزيع و فروش مواد غذائي 
مراكز تهيه و توزيع نگهداري  و فروش مواد غذائي عبارتند از : 

ــبت به تهيه،توزيع ، نگهداري ، حمل و  ــردخانه ها و مراكزي كه به گونه اي نس كليه كارخانجات،كارگاهها ، س
ــتورانها ، خواربارفروشي ها ،  ــاميدني اقدام مينمايند ، مثل نانوائي ها ، قصابي ها ، رس نقل و فروش مواد خوراكي و آش
ــي ها،كارگاههاي پنير سازي و ماست  ــيها ، ميوه فروشيها و شيريني و بستني فروش ــوپرماركت ها،اغذيه فروش س
بندي و غيره را مراكز تهيه ، توزيع ، نگهداري و فروش مواد غذائي گويند . هر يك از اين مراكز بايد طبق فرم هاي 
ــتي قانون اصالح ماده 13 قانون مواد خوردني ، آشاميدني و آرايشي كه نمونه اي از آن  آئين نامه مقررات بهداش
ــرايط مربوطه الزامي است و در صورت عدم  ــرايط خاص خود را داشته باشند و رعايت ش ــود ش ذيًال ارائه مي ش
رعايت اين شرايط با متصدي مربوطه مطابق قانون اصالح ماده 13 رفتار و ابتدا بدادگاه معرفي مي شود و چنانچه 

باز هم نواقص بهداشتي را برطرف نكند محل كسب او موقتاً تعطيل مي شود. 
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بهداشت كشتارگاه ها
گوشت همانطور كه براي انسان ماده غذايي مفيدي است ، ماده غذايي كامًال مناسبي براي موجودات بيماري 
زا نيز هست . به همين جهت از مرحله قبل از كشتار تا موقع مصرف بايد در نگهداري آن ، نكات بهداشتي رعايت 

شود تا سالم به دست مصرف كننده برسد .
اساس كنترل بهداشتي گوشت و فرآورده هاي آن شامل آزمايشات قبل از كشتار و پس از كشتار دام است . 

به طور كلي بايد سعي شود كه : 
-   گوشت و فرآورده هاي آن سالم بوده و با مصرف آن هيچگونه خطري متوجه بهداشت عمومي نگردد. 

ــت و محصوالت  ــا از اين طريق بتوان گوش ــد ت ــت به حداقل برس ــاد گوش -   آلودگي به ميكروبهاي عامل فس
گوشتي را به مدت طوالني نگهداري كرد . 

كشتار دام(ذبح دام)
ــتار دام مي گويند و نكات ذيل بايد هنگام انجام آن  ــي كه منجر به مرگ دام مي گردد كش ــه عمليات مجموع

رعايت گردد :
- خون دام حتي االمكان كامًال سريع خارج گردد . 

- عمل كشتار به سهولت انجام گيرد . 
- عمل كشتار خطرات بهداشتي براي كشتاركننده نداشته باشد . 

- دام در حين كشتار كامًال آرام و بي حركت باشد . 
ــتارگاه ذبح مي شود ، بايد قبل از كشتار و بعد از آن مورد بازرسي  ــت هر نوع دامي كه در كش بايد توجه داش
ــن مزاياي اين كنترل  ــت . مهمتري ــالمت كامل دام اس ــي و كنترل به منظور اطالع از س ــرار بگيرد . اين بازرس ق
ــياه زخم و غيره به كاركنان كشتارگاه و نيز ممانعت از آلوده شدن  ــگيري از بيماريهاي واگيردار از قبيل س پيش

سالن و لوازم كشتارگاه و ساير الشه ها است . 

بهداشت محيط كشتارگاه 
الف . انتخاب محل كشتارگاه ـ براي ساختن كشتارگاه نخستين اقدام تعيين محل آن است . محل كشتارگاه 
ــتاركنندگان و غيره  ــه نظر رفت و آمد كارگران ، كش ــكالتي از نقط ــد . زيرا مش نبايد زياد از منطقه دور باش
ــئله تأمين آب توجه خاص داشت . زيرا  ــبت به مس ــتارگاه بايد نس ــود . هنگام انتخاب محل كش فراهم مي ش
مصرف آب در كشتارگاه خيلي زياد بوده و بايد كشتارگاه را در محلي احداث كرد كه آب به اندازه كافي در 
ــتي آب بايد مورد تأييد مسئولين قرار بگيرد . همچنين در موقع  ــترس باشد. بديهي است كيفيت بهداش دس

احداث كشتارگاه بايد براي دفع صحيح فاضالب و فضوالت پيش بيني الزم به عمل آيد .
ب . نكات بهداشتي كه در كشتارگاه بايد رعايت شود عبارتند از :

ــل ، (مدفوع، خون ،  ــات كام ــروكار دارند ، پس از آزمايش ــتي س ــتار دام و مواد گوش ــه كارگراني كه با كش - كلي
راديوگرافي از ريه ها) و گذراندن دوره آموزشي بهداشت و صدور كارت معاينه پزشكي به كار گمارده شوند. 

- كارگران ، ملبس به لباس كار و چكمه باشند . 
ــالن كشتار بايد از جنس قابل شستشو بوده و داراي شيب مناسب به طرف سيستم فاضالب كشتارگاه  - كف س

باشد . 
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ــار شسشتو  ــي كاري بوده و همه روزه پس از پايان كار با آب تحت فش ــقف كاش ــتار تا زير س - ديوار محل كش
گردد . 

- آب مصرفي بايد كامًال بهداشتي و از نظر ميكروبي فاقد هرگونه آلودگي باشد . 
- سيستم كامل فاضالب بهداشتي پيش بيني شده باشد . 

ــب و متناسب با تعداد كارگران  ــتارگاه بايد با شرايط بهداشتي در محل مناس ــويي كش - حمام ، توالت و دستش
ــد و كف و ديوار آن بايد روزانه با آب و مواد شوينده ، شسته و  ــده و مجهز به آب سرد و گرم باش ــاخته ش س

ضدعفوني شود . 
ــتارگاه بايد مجهز به توري فلزي باشد از ورود مگس و حشرات به داخل محل  ــوي كش - درها و پنجره هاي بازش

كشتار جلوگيري شود . 
ــته و ضدعفوني گردد . رايج ترين مواد ضدعفوني كننده مواد  ــتار شس ــايل ذبح دام بايد پس از كش - كليه وس
ــي كننده و 9 حجم آب به صورت  ــبت به يك حجم ماده ضدعفون ــت كه به نس كلردار از جمله وايتكس اس

روزانه تهيه و براي ضدعفوني وسايل استفاده مي شود . 
ــورهاي مخصوص براي بادكردن دام پس از كشتار جهت پوست كندن  ــتار دام بايد مجهز به كمپرس - محل كش

دام باشد و به هيج وجه براي بادكردن دام از دهان نبايد استفاده كرد . 
ــاكنين اطراف ايجاد نكند و در  ــتارگاه بايد به نحوي صورت گيرد كه هيچگونه مزاحمت براي س - دفع زباله كش

كليه قسمت هاي كشتارگاه سطل زباله قابل شستشو و دردار با ظرفيت مناسب وجود داشته باشد. 

قوانين موجود در خصوص مراكز تهيه ، توزيع و فروش مواد غذائي :
1 – قانون اصالح ماده 13 و آئين نامه اجرائي قانون مذكور

2 – مراحل صدور كارت معاينه پزشكي كسبه ها 

الف – تمرين نظري : 
1 – بهداشت مواد غذائي را تعريف كنيد. 

2 – عوامل آلوده كننده شير و روش هاي كنترل آن را بنويسيد.
3 – براي نگهداري و مصرف پنير وكره و كشك به چه نكاتي بايد توجه نمود؟

4 – راه هاي آلودگي گوشت را بنويسيد.
5 – عوامل آلوده كننده گوشت را بيان كنيد.

6 – نحوه شناسائي گوشت سالم از ناسالم را توضيح دهيد.
7 – ماهي سالم چه مشخصاتي دارد؟ بنويسيد.

8 – مشخصات كالباس و سوسيس و نحوه تشخيص فساد در آنها را بيان كنيد. 
9 – غذاهاي كنسرو شده چه مشخصاتي بايد داشته باشند؟ 

10 – براي نگهداري و مصرف روغن چه نكاتي را بايد در نظر گرفت؟ 
11 – تخم مرغ سالم چه مشخصاتي دارد؟

12 – در تهيه نان چه نكاتي بايد رعايت شود؟ 4 مورد آن را بنويسيد.
13 – براي نگهداري برنج چه كاري را توصيه ميكنيد؟ 
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14 – عفونت ها و مسموميت هاي غذائي به چند گروه تقسيم مي شود ؟ نام ببريد.
15 – روش هاي پيشگيري از عفونت ها و مسموميت هاي غذائي را نام ببريد. 

16 – براي نگهداري مواد غذائي در منازل چه نكاتي را بايد رعايت نمود؟ بنويسيد.
ــه و فروش مواد غذائي  ــون اصالح ماده 13 را براي چهار واحد تهي ــتي قان ــرم آئين نامه مقررات بهداش 17 – ف

تنظيم كنيد.

ب – تمرين عملي : 
ــون اصالح ماده 13 را  ــتي قان ــي محل بازديد نموده و فرم آئين نامه مقررات بهداش ــي از قصاب ــراه مرب 1 – هم

تكميل نماييد.
ــردي كارگران آموزش هاي الزم را به  ــت ف ــو رمربي از نانوايي محل بازديد نماييد و در مورد بهداش 2 – در حض

آنان بدهيد. 
3 – همراه مربي از مغازه خواربار فروشي بازديد نمائيد و مواد غذائي فاسد را شناسايي كنيد. 

4 – در كالس درس براي بهورزان يا پيشه وران در مورد بهداشت يكي از مواد غذايي كنفرانس بدهيد. 
5 – براي زنان روستائي يا محل در مورد نگهداري مواد غذائي در منزل صحبت كنيد. 

منابع:
اصول بهداشت مواد غذايى-دكتر هرركنى-انتشارات دانشگاه تهران-1378   -1

2- Lueck,E.(1970):Antimicrobial Food Additives.Springer Verlage,Berlin-Heidel-berg.New York

ــاد و شرايط نگهدارى مواد غذايى در سردخانه-دكتر ايماندل و دكتر صادق زاده عراقى-انتشارات  عوامل فس  -3
دانشگاه تهران-1374 

نگهدارى مواد غذايى-دكتر صفرى-انتشارات دانشگاه تهران-1378   -4
ميكروبهاى بيماريزا در مواد غذايى-دكتر رضويلر-انتشارات دانشگاه تهران-1378   -5
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                           اول              دوم             سوم 
تاريخ بازديد:                                مطابقت با آئين نامه   � عدم مطابقت با آئين نامه �

ماده 11
كليه متصديان و كارگران و اشخاصي كه در مراكز تهيه ، توليد ، توزيع و نگهداري و فروش و وسايط نقليه حامل مواد 
خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و اماكن اشتغال دارند. موظفند دوره ويژه بهداشت عمومي را بترتيبي كه 

معاونت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعالم مي نمايد گذرانده و گواهينامه معتبر آنرا دريافت دارند.

مديريت ويا تصدي اشتغال بكار در هر يك از كارگاهها و كارخانجات و مراكز و وسايط نقليه موضوع اين تبصره 21
آئين نامه بدون داشتن گواهينامه معتبر موضوع ماده 1 ممنوع است.

ــن نامه در هر يك از تبصره 32 ــدرج در ماده 1 اين آئي ــخاص فاقد گواهينامه معتبر من ــا بكارگيري اش ــتخدام ب اس
كارگاهها و كارخانجات و اماكن و مراكز و وسايط نقليه مذكور ممنوع است. 

تبصره 43
ــاغل  ــخاصي مانند صندوقدار ، باغبان ، نگهبان ، راننده و نظاير آنها كه در اماكن موضوع اين آئين نامه ش اش
بوده ليكن با مواد غذائي ،  آرايشي و بهداشتي ارتباط مستقيم ندارند از مشمول ماده 1 فوق و تبصره هاي 

1 و 2 آن مستثني مي باشد. 

ــمول ماده 1 اين آئين نامه مي باشند موظفند كارت ماده 52 ــخاصي كه مش كليه متصديان ، مديران ، كارگران و اش
معاينه پزشكي معتبر در محل كار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسين بهداشت ارائه نمايند.

ــكي آنان را تبصره 61 ــخاص گواهينامه معتبر ماده 1 و كارت معاينه پزش ــتخدام اش كارفرمايان موظفند هنگام اس
مالحظه و ضمن اطمينان از اعتبار آن در محل كسب نگهداري نمايند. 

تبصره 72

كارت معاينه پزشكي منحصراً از طرف مراكز بهداشت شهرستان يا مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستائي 
ــت ، درمان و آموزش پزشكي صادر خواهد شد. مدت اعتبار كارت فوق براي پزندگان ،  ــته به وزارت بهداش وابس
اغذيه ، ساندويچ ، بستني و آبميوه فروشان و ... و مشاغل مشابه و نيز كارگران كارگاهها و كارخانجات توليد مواد 

غذائي و بهداشتي فاسد شدني 6 ماه و براي ساير مشاغل موضوع اين آئين نامه حداكثر يكسال مي باشد. 

ماده 83
متصديان و كارگران اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات و وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند 
ــتوراتيكه از طرف بازرسين  ــت فردي و نظافت عمومي محل كارخود را نموده وبه دس رعايت كامل بهداش

بهداشت داده مي شود عمل نمايند.

ــه كار مي كنند بايد ملبس به ماده 94 ــايط نقليه موضوع اين آئين نام ــخاصي كه در اماكن و مراكز و وس ــه اش كلي
لباس كار و روپوش تميز و برنگ روشن باشند.  

تبصره 101

ــران و كارگاهها و  ــابه و نيز كارگ ــاغل مش ــپزان ، نانوايان و مش ــه تهيه كنندگان مواد غذائي نظير آش كلي
كارخانجات توليد مواد غذائي و بهداشتي كه با اين مواد ارتباط مستقيم دارند ملزم به پوشيدن روپوش و 
كاله و اشخاصي مانند شاغلين و فروشندگان اغذيه و ساندويچ ، آبميوه ، بستني ، شيرينيجات ، كله پاچه و 

جگركي و مشابه آنها عالوه بر روپوش و كاله ملزم به استفاده از دستكش در حين كار ميباشد. 

متصديان اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات موضوع اين آئين نامه موظفند براي هر يك از شاغلين ماده 115
خود جايگاه محفوظ و مناسبي بمنظور حفظ لباس و ساير وسايل در محل تهيه نمايند.

متصديان اماكن و مراكز و كارگاهها وكارخانجات و وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند ورود و دخالت ماده 126
افرادمتفرقه به امور توليدوتهيه وطبخ و حمل و نقل و توزيع و فروش موادغذائي جلوگيري نمايند.

ماده 137
متصديان اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات و وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند به تناسب 
ــتراحت مطابق با موازين بهداشتي تهيه  تعداد كارگران خود بازاء هر كارگر حداقل 2/5 متر مربع اطاق اس

نمايند.
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در هرحال مساحت اطاق استراحت نبايد كمتر از7/5متر مربع و ارتفاع سقف آن نبايدكمتر از2/8 متر باشد.تبصره14

هر كارگر موظف به داشتن كليه وسايل نظافت  فشستشو و استحمام اختصاصي ميباشد.ماده 159

ــر و كار دارند، در حين كار شخصاً ماده 1610 ــخاصي كه به نحوي از انحاء  يا طبخ و تهيه و توزيع مواد غذائي س اش
حق دريافت بهاي كاالي فروخته شده را از مشتري نخواهند داشت. 

جعبه كمك هاي اوليه با مواد و وسايل مورد نياز در محل مناسب نصب گردد.ماده 1711

كارگران كارگاهها وكارخانجات و اماكني كه با پخت و فرآوري موادغذائي سروكار دارند همچنين كارگران ماده 1812
كشتارگاهها و محلهايي مانند آنها موظفند هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه كار استحمام نمايند. 

استعمال دخانيات توسط متصديان و كارگران مشمول اين آئين نامه در حين كار ممنوع استماده 1913

فروش سيگار به افرا د كمتر از 18 سال در اماكن و مراكز موضوع اين آئين نامه ممنوع است. ماده 2014

ــاي عمومي كارگاهها ، كارخانجات و اماكن و مراكز و ماده 2115 ــرف هر گونه محصوالت دخانياتي در محوطه ه مص
محلهاي موضوع اين آئين نامه ممنوع است.

تبصره 221
متصديان ، مسئولين و يا كارفرمايان محلهاي موضوع اين آئين نامه مسئول اجراي مفاد ماده 15 بوده و 
ــب و در معرض ديد از نظر مصرف دخانيات  ــدار دهنده در نقاط مناس موظفند ضمن نصب تابلوهاي هش

جلوگيري كنند.

ــخصي را كه كامًال از محلهاي تبصره 232 ــئولين و يا كارفرمايان موضوع تبصره 1 مي توانند محل مش متصديان ، مس
معمولي و عمومي جدا باشد جهت افراديكه مي خواهند دخانيات مصرف كنند در نظر بگيرند.

ماده 2416

كف ساختمان بايد داراي شرايط زير باشد : 
الف – از جنس مقاوم ، صاف ، بدون درز و شكاف و قابل شستشو باشد. 

ب – داراي كف شور به تعداد مورد نياز و مجهز به شتر گلو بوده و نصب توري ريز روي آن الزاميست.
ت – داراي شيب مناسب بطرف كف شور فاضالب رو باشد.

ــرات و جوندگان ماده 2517 ــد كه از ورود حش ــقف از مصالح مقاوم بوده و طوري باش ــاختمان ديوار از كف تا س س
جلوگيري بعمل آورد.

سطح ديوارها بايد صاف ، بدون درز و شكاف و برنگ روشن باشد.تبصره 261

پوشش ديوارها بايدمتناسب با احتياجات و لوازم مربوط به نوع كار و برحسب مشاغل مختلف بشرح تبصره هاي ذيل باشد.ماده 2718

تبصره 281

ــپزخانه ، آبدارخانه ، انبار مواد غذائي ، ميوه و سبزي  ــش بدنه ديوار كارگاههاي تهيه مواد غذائي ، آش پوش
فروشي ، حمام ، مستراح ، دستشوئي ، رختشويخانه بايد از كف تا زير سقف و در مورد كارگاهها و كارخانجات 
توليدي مواد غذايي تا ارتفاع حداقل چهار متر كاشي يا سراميك و ديوار كارخانجات از ارتفاع چهار متر 

به باال مي تواند از سيمان صاف و صيقلي برنگ روشن باشد. 

پوشش بدنه نانوائي هاي سنتي وكارگاههاي پخت انواع نانهاي ماشيني و ساندويچي و فانتزي و انبار آردوشكرآنها تبصره 297
بايد ازكف تا زيرسقف ازجنس كاشي يا سراميك باسطح صاف يا سنگ صيقلي برنگ روشن باشد.  

بايد صاف ، حتي االمكان مسطح ، بدون ترك خوردگي و درز و شكاف و هميشه تميز باشد.ماده 3019

پوشش سقف آشپزخانه و هرنوع محل طبخ وهمچنين گرمخانه و دوش حمام بايد ازجنس قابل شستشو تبصره31
و برنگ روشن باشد
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ماده 3220

وضع درها و پنجره ها بايد داراي شرايط زير باشد : 
ــتگي و زنگ زدگي و قابل  ــالم و بدون ترك خوردگي و شكس الف – درها و پنجره ها از جنس مقاوم ،س

شستشو بوده و هميشه تميز باشد
ــالم و مناسب باشد به نحوي كه از ورود حشرات بداخل اماكن  ــو بايد مجهز به توري س ب- پنجره باز ش

جلوگيري نمايد.
ــالم و مناسب و همچنين فنر دار باشد بطوريكه  ــرف به فضاي باز بايد مجهز به توري س ت – درهاي مش

از ورود حشرات و جوندگان و ساير حيوانات جلوگيري نمايد. 

آب مصرفي بايد مورد تأييد مقامات بهداشتي باشد.ماده 3321

كليه اماكن و مراكز وكارگاهها وكارخانجات مشمول اين آئين نامه بايد داراي سيستم جمع آوري (و درموردهتلها ماده 3422
وكارگاهها وكارخانجات سيستم تصفيه) و دفع بهداشتي فاضالب مورد تأييد مقامات بهداشتي باشند.

هدايت و تخليه هر گونه فاضالب و پساب تصفيه نشده اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات مشمول تبصره 35
اين آئين نامه به معابر و جوي و انهار عمومي اكيداً ممنوع ميباشد.

وضع و تعداد توالت و دستشوئي بهداشتي و متناسب باشدماده 3624

ــوئي ها بايد مجهز به صابون (ترجيحاً صابون مايع) و خشك كن مناسب و بهداشتي بوده و وجود تبصره 37 دستش
زباله دان در كنار دستشوئي الزامي است.

ماده 3825

براي كارگران بايد دستشوئي و توالت مجزا و مجهز به شير آب گرم و سرد و با شرايط الزم بهداشتي در 
محل مناسب و به تعداد مورد نياز بشرح ذيل وجود داشته باشد.

1 – 5 – 1 نفر كارگر 1 توالت و 1 دستشوئي  
2 – 25 – 6 نفر ، بازاء هر 10 نفر1 توالت و 1 دستشوئي (25 نفر از هر كدام 3 دستگاه)

3 – 55 – 26 نفر ، بازاء هر 15 نفر 1 توالت و 1 دستشوئي (50 نفر از هر كدام 5 دستگاه)
4 – 115 – 56 نفر ، بازاء هر 20 نفر 1 توالت و 1 دستشوئي (100 نفر از هر كدام 7 دستگاه)

5 – 266 – 116 نفر ، بازاء هر 25 نفر 1 توالت و 1 دستشوئي (250 نفر از هر كدام 13 دستگاه)
6 – از 266  نفر بباال ، بازاء هر 30 نفر اضافي 1 توالت و 1 دستشوئي

ــرح مفاد ماده 25 و بندهاي 1 تا 6 آن براي كارگران مرد و كارگران زن تبصره 39 ــوئي بش وجود توالت و دستش
بصورت كامًال جدا و مستقل از هم اجباريست 

ماده 4026

ــت 20 ، 22 ، ، ، و 38 اين آئين نامه  ــرايط مندرج در مواد 15 لغاي ــام مذكور در ماده 12 بايد داراي ش حم
ــرح جدول ذيل بوده و بايد مشابه توالت و دستشوئي  ــب با تعداد كارگران بش بوده و تعداد آن نيز متناس
ــتقل از هم  ــبه و اعمال و بصورت كامًال جدا و مس براي كارگران مرد و كارگران زن بطور جداگانه محاس

در محل هاي مناسب وجود داشته باشد.
1 – 5 – 1 نفر كارگر 1 دستگاه 

2 – 20 – 6 نفر ، بازاء هر 5 نفر 1 دستگاه (20 نفر 4 دستگاه)
3 – 50 – 21 نفر ، بازاء هر 10 نفر 1 دستگاه (50 نفر 7 دستگاه)

4 – 100 – 51 نفر ، بازاء هر 20 نفر 1 دستگاه (100 نفر 10 دستگاه)
5 – از 100  نفر كارگر به باال ، بازاء هر 20 نفر اضافي يكدستگاه 

دستگاه سوخت و نوع مواد سوختني بايد از نوعي باشد كه احتراق بصورت كامل انجام گيرد.ماده 4137

تبصره 42
ــتگاه  ــب و مجهز به هواكش با قدرت مكش كافي باالي دس ــب از جنس مناس نصب هود با ابعاد متناس

پخت الزاميست.
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ــه سالم و هميشه تميز و فاصله كف ماده 4330 ــه ، ويترين و گنجه ها بايد قابل نظافت بوده و مجهز به در و شيش قفس
آنها از زمين حدود 20 سانتيمتر باشد.

پيشخوان و ميز كار بايد سالم و سطح آن از جنس قابل شستشو باشد.ماده 4431

ــه بوده و فضاي تبصره 45 ــو و يا قفس ميز كاري كه صرفاً جهت تهيه مواد غذائي بكار ميرود بايد فاقد هر گونه كش
زير آن نيز مورد استفاده قرار نگيرد.

ــرايط مندرج در مواد 16 لغايت ماده 4633 انبار مواد غذائي بايد قابل تميز كردن بوده و وضع داخلي آن مطابق با ش
20 و 38 لغايت 40 اين آئين نامه و حجم و فضاي آن متناسب با نياز و احتياجات مؤسسه باشد. 

ــورد تأييد مقامات تبصره 471 ــرارت و رطوبت آن همواره م ــوب تهويه و ميزان ح ــواد غذائي بايد بنحو مطل ــار م انب
بهداشتي باشد.

انبار آرد و شكر بايد مطابق نقشه مصوب باالترين مقام بهداشتي محل شود.تبصره 2 48
قفسه بندي و پالت گذاري در انبار به نحو مطلوب و مناسب انجام شود.تبصره 493

ماده 5036
ــد  ــاندويچ ، كباب ، آش ، غذاهاي پخته ، غذاهاي فاس ــه و فروش مواد غذائي آماده مصرف از قبيل س عرض
ــيريني جات ، انواع تنقالت و  ــيجات و شور و خيار شور ، ش ــربت آالت و نوشيدنيهاي فله ، ترش ــدني ، ش ش

خشكبار و آجيل فله و امثال آنها بصورت دوره گردي ممنوع است.
تهويه مناسب بايد بنحوي صورت گيرد كه هميشه هواي داخل اماكن سالم ، تازه ، كافي و عاري از بو باشد.ماده 5137

در فصل گرما حداكثر درجه حرارت داخل اماكن نبايد بيشتر از 30 درجه سانتيگراد باشد. ماده 5238

ماده 5339

شدت روشنايي نور طبيعي يا مصنوعي در آشپزخانه 100 تا 200 لوكس ، آرايشگاه 200 تا 500 لوكس ، 
نانوائي 100 تا 200 لوكس ، محلهاي فرآوري و توليد و بسته بندي 150 تا 200 لوكس ( بسته به نوع كار) 
و در محوطه عمومي و انبار مراكز و اماكن كارگاهها و كارخانجات موضوع اين آئين نامه بايد حداقل 100 

لوكس و در راهرو ، سرسرا ، رختكن ، توالت ، دستشوئي و حمامها بايد بين 50 تا 150 لوكس باشد.

ــاير خطرات احتمالي بايد پيش بيني هاي الزم با توجه به حجم كار ماده 5440 براي جلوگيري از حريق و انفجار و س
و نوع فعاليت و تعداد كارگران بعمل آيد.

ماده 5541
كارگاهها و كارخانجات توليدي مواد غذائي و بهداشتي مشمول اين آئين نامه و همچنين هتلها و متل ها 
ــتي جمع آوري ، نگهداري موقت ، حمل و  و امثال آنها موظفند زباله توليدي را همواره بطريقه كامًال بهداش

نقل و دفع نمايند بطوريكه اقدامات آنها مورد تأييد مقامات بهداشتي باشد .
زباله دان درپوش دار ، زنگ نزن ، قابل شستشو ، قابل حمل و  با حجم مناسب و تعداد كافي موجود باشد.ماده 5642

زباله دان بايد مجهز به كيسه زباله و در محل مناسبي قرار گرفته و اطراف آن همواره تميز باشد.تبصره57

ــن وكارگاههاو ماده 5843 ــايرحيوانات بهيچوجه نبايددرداخل اماك ــگ،گربه،موش وس ــه وسايرحشرات ، س مگس،پش
كارخانجات ديده شود.

نقشه كليه ساختمانهاي اماكن عمومي و مراكز و كارگاهها و كارخانجات موضوع اين آئين نامه به منظور ماده 5944
انطباق با موازين بهداشتي قبل از اجرا بايد به تصويب مقامات مسئول برسد.

ــد مگر در استخرهاي شنا مطابق مفاد ماده 6045 ــوي و امثال آن ممنوع ميباش وجود هر گونه حوض يا حوضچه پاش
58 اين آئين نامه

نگهداري هرگونه وسايل اضافي و مستهلك و مستعمل و مواد غذائي غير قابل مصرف و ضايعات در محل ماده 6146
كار ممنوع است.
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استفاده از مواد غير استاندارد از جمله كاغذهاي بازيافتي و كاغذهائيكه تميز نباشد و روزنامه و همچنين ماده 75 62
كيسه هاي پالستيكي جهت پيچيدن و بسته بندي مواد غذائي ممنوع است.

جعبه هاي مقوائي و پاكتهاي كاغذي كه براي بسته بندي مواد غذائي استفاده ميشوند بايد از جنس سالم ماده 76 63
و استاندارد و كامًال تميز بوده و از نوع بازيافتي نباشد.

ــير آب باالي ظرف خمير گيري الزم ماده 6477 ــد نصب ش ظروف خمير گيري بايد صاف و تميز و بدون درز باش
است.

كوشش شود از دستگاههاي خودكار براي تهيه خمير و ساير مواد مخلوط كردني استفاده گردد.تبصره 65
ــد ماده 6679 ــو و پخت و پز مورد مصرف ميرس ــل ونقل وجابجائي هر نوع ماده غذائي كه بدون شستش ــراي حم ب

انواع نان ، شيرينيجات و خشكبارو امثال آنها بايد از وسايط نقليه مخصوص و مجهز به اطاقك محفوظ و 
مناسب ، تميز و بهداشتي استفاده شود.

ــات توليد مواد غذائي ، ماده 6780 ــي كارگاهها و كارخانج ــواد اوليه مصرفي و محصوالت نهاي ــراي حمل و نقل م ب
ــايط نقليه مخصوص حمل و نقل اين مواد كه  ــبزيجات بايد صرفاً از وس حبوبات ، غالت ، ميوه جات و س

مورد تأييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشد استفاده شود.

                                                                              بازديدها
مشخصات بازديد و تأييد كنندگان 

بازديد سومبازديد دومبازديد اول

نام و نام خانوادگي و امضاء 
بازرس بهداشت محيط

نام و نام خانوادگي و امضاء 
مسئول بهداشت محيط

نام و نام خانوادگي و امضاء 
مسئول بهداشت محل
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فصل پنجم
بهداشت مسكن و اماكن عمومي

مقدمه:
ــد ، اما به تنهايي كافي  ــان باش ــالمت انس ــت فردي ميتواند تا حدودي ضامن س اگرچه رعايت اصول بهداش
ــكن و اماكن عمومي بايد مد نظر قرار  ــت در تمام اركان زندگي از جمله مس ــت . بلكه مراعات اصول بهداش نيس

گيرد . 
ــمي و رواني در ساخت مسكن دقت  ــايل بهداشت جس ــاختمان در مورد مس ــين س در حال حاضر مهندس
ــي در ساختمان سازي محسوب مي شود . در اين فصل نكاتي كه براي  ــايل اساس نظر دارند و اين امر يكي از مس

بهداشت مسكن و اماكن عمومي الزم است مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

اهـــداف 
پس ازمطالعه اين فصل انتظار ميرود بتوانيد : 

1 - چهار اصل مهم يك مسكن بهداشتي را ذكر نماييد . 
2 - شرايط اساسي در بهداشت مسكن را بيان نماييد . 
3 - ويژگي هاي خاص اماكن عمومي را توضيح دهيد .

تعريف بهداشت مسكن
ــكونت به ويژگي هاي كيفي و كمي گفته مي شود كه تحت آن  ــت مسكن يا بهداشت محل س بهداش  
شرايط، احتياجات جسمي و روحي ساكنين در آن تأمين گردد و نيز از بروز و انتقال بيماريهاي واگيردار ، سوانح 
و حوادث ناگوار تا حد امكان جلوگيري نمايد . بنابر اين در يك مسكن بهداشتي و خوب بايد چهار اصل زير مورد 

توجه قرار گيرد :
1 - تأمين احتياجات اساسي جسمي

2 - تأمين احتياجات اساسي رواني
3 - جلوگيري از برور و انتقال بيماريهاي واگيردار

4 - جلوگيري از بروز سوانح و حوادث
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مسكن غيربهداشتي
مسكني است كه بدون در نظر گرفتن نيازهاي اساسي افراد ساكن در آن ، ساخته مي شود . معموالً در مناطق 
روستايي مسكن صرفاً به عنوان يك سرپناه براي خانوار است و هيچگونه دقتي در طراحي و معماري آن به عمل 
نمي آيد . منازل روستايي اغلب فاقد اتاق هاي مجزا هستند ، فضاي خانه نور كافي ندارد و تهوية در آن به خوبي 

صورت نميگيرد . اكثراً مرطوب و فاقد دستشويي ، توالت و حمام بهداشتي هستند . 
ــتائيان دام ها و طيور را در محيط خانه نگهداري ميكنند و براي دفع فضوالت حيواني و نيز دفع  اغلب روس
ــتي در نزديكي منزل  ــت و يا با وضع غيربهداش زباله محل معيني ندارند . فضوالت يا در فضاي خانه پراكنده اس

انباشته مي شود تا به مصرف كود رسيده و يا به عنوان سوخت مورد استفاده قرار گيرد . 
بديهي است كه اين گونه منازل محل مناسبي براي تكثير مگس و ساير حشرات و در نتيجه انتقال بسياري 

از بيماريها خواهد بود . 
ــي از  ــاكن در اين مكان ها خصوصاً كودكان در معرض ابتال به بيماريهاي مختلف قرار دارند و بخش غالباً افراد س
درآمد آنان صرف درمان و تهيه دارو مي شود . اين موضوع به توان اقتصادي خانواده صدمه زده و براي جبران آن ناچار 
به صرفه جويي در تأمين موادغذايي و اماكن بهداشتي و باز هم رويارويي با بيماريهاي مختلف هستند. (شكل 5-1)

شكل 1-5 ارتباط مستقيم زندگي افراد را با حيوانات اهلي نشان ميدهد

شرايط اساسي در بهداشت مسكن
ــب بايد از نظر موقعيت ساختمان ، وضعيت آب آشاميدني ، دفع مدفوع و فاضالب و جمع  ــكن مناس يك مس
آوري زباله ، قابل قبول باشد و مشخصات ساختمان از نقطه نظر نور ، تهويه ، حرارت و رطوبت و سروصدا آنچنان 
ــاكنين را تأمين كند و از بروز و انتقال بيماريهاي واگيردار و همچنين از  ــالمت جسمي و روحي س ــد كه س باش
بروز حوادث و سوانح تا حد امكان جلوگيري نمايد . بنابراين براي نيل به اين اهداف رعايت شرايط زير در بناي 

ساختمان مسكوني ضروري است : 

1 - تأمين احتياجات اساسي جسمي
الف _ انتخاب زمين محل ساختمان

براي اين كه واحد مسكوني از حداقل امكانات و تسهيالت عمومي برخوردار باشد الزم است : 
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ــهر يا روستا  ــود حتي االمكان در محدودة بافت ش ــكوني انتخاب مي ش ــاختمان مس -  محلي كه براي ايجاد س
باشد . 

-   زمين انتخاب شده در محل پست و مرطوب نباشد و سعي شود محلي انتخاب شود كه سطح آب زيرزميني 
ــتاهاي مناطق شمال كشور باال است ،  ــد . در مناطقي كه سطح آب زيرزميني مانند روس ــته باش پائيني داش

الزم است براي جلوگيري از نفوذ رطوبت به داخل ساختمان اقداماتي براي عايق كاري انجام گيرد . 
ــور حتي االمكان نبايد در جهت وزش بادهاي موسمي و  ــاختمان مسكوني به ويژه در مناطق كويري كش -   س

دائمي بنا شود . 
-   محل سكونت حتي االمقدور نبايد در نقاط پر سروصدا و يا نزديكي ايستگاه راه آهن و يا در نزديكي اماكني 

كه ايجاد سروصدا ميكند مانند آهنگري ها و غيره بنا گردد . 
ــازي در آنها اجرا مي شود بايد توسط دستگاههاي ذيربط نظارت دقيق  ــتاهايي كه طرح هادي و بهس -   در روس
ــود عرض كوچه ها از 8 متر كمتر نباشد و نيز محل هاي مناسبي براي ساختن خانه ها  ــعي ش انجام گيرد و س

در آينده ، مدرسه ، مسجد و ساير مكانهاي عمومي در نظر گرفته شود . 

ب _ تهويه 
وجود هواي كافي و تازه در محيط مسكوني يكي از اصول مهم بهداشت مسكن است . هواي محل مسكوني 
ــد. در اتاقهايي  بايد عاري از هرگونه آلودگي نظير دود ، بوي نامطبوع توالت ، ذرات گردوغبار و گازهاي مضر باش
كه از تهويه صحيح برخوردار نيستند به علت تنفس افراد اكسيژن اتاق به تدريج مصرف شده و گاز دي اكسيد 
ــود كه پنجره هاي اتاق طوري  ــت ، لذا بايد ترتيبي داده ش ــان مضر اس كربن جايگزين آن ميگردد كه براي انس
ــمت آن ، پنجره بازشو داشته باشد تا هواي موجود در اتاق ها به طور مرتب تهويه  ــاخته شوند كه باالترين قس س

و عوض گردد . 

ج _ حرارت و رطوبت
از عوامل مؤثر ديگر در بهداشت مسكن حرارت و رطوبت مناسب است . خانه مسكوني بايستي طوري ساخته 
ــد و افرادي كه در آن زندگي ميكنند از لحاظ گرما  ــاني امكان پذير باش ــود كه نگهداري حرارت در آن به آس ش
ــالمتي ساكنين و جلوگيري از اتالف انرژي حرارتي بدن ،  ــرما احساس آرامش كنند . براي حفظ و تأمين س و س
ــاختمان در فصول سرد ، حدود 18 درجة سانتيگراد و در فصول گرم 21 درجة سانتيگراد و نيز  حرارت داخل س

رطوبت 40 درصد توصيه مي شود . 
براي تأمين گرما با استفاده از وسايل و دستگاههاي توليد حرارت بايد به دو اصل زير توجه شود: 

1 - حداكثر مقدار اكسيژن را براي احتراق از محيط بگيرد . 
2 - حداقل مقدار گازهاي نامساعد را به محيط پس دهد . 

ــت ، بخاري هيزمي ، بخاري نفتي ، بخاري گازي باشد كه  ــايل گرم كننده در مناطق روستايي ممكن اس وس
رايج ترين وسيلة گرم كننده در بعضي از روستاها كرسي است . كرسي از لحاظ اقتصادي بسيار باصرفه ليكن از 

نظر بهداشتي مناسب نيست به همين سبب مورد استفاده خانوارهاي كم درآمد است . 
ــعي شود از بخاريهايي كه گاز و دود آنها به وسيله لوله از  ــتي حتي المقدور س براي گرم كردن اتاق ها بايس
اتاق خارج مي شود استفاده كرد تا هواي داخل اتاق ها كثيف و آلوده نشود و چنانچه مجبور به استفاده از كرسي 



كليات بهداشت محيط72

ذغالي هستند بايد ذغال را پس از روشن كردن در خارج از اتاق كامًال سرخ و سپس آن را به داخل اتاق منتقل 
نمايند تا افراد دچار خفگي و مسموميت گاز ذغال نشوند كه بسيار خطرناك و كشنده است . 

ــتفاده كنند ، ازوسايل بسيار نامناسب هستند  ــت براي گرم كردن اطاق ها از بخاري بدون لوله اس ممكن اس
ــوخت ناقص ، توليد گازهاي دي اكسيدكربن و منواكسيدكربن ميكنند كه گاز منواكسيدكربن در اثر  و در اثر س

تنفس به سرعت با هموگلوبين خون تركيب شده سبب خفگي و مرگ مي شود. 
يكي از وسايل مناسب براي گرم كردن در روستاها بخاريهاي لوله دار است كه سوخت اين بخاري با نفت ، 
ــود . در موقع نصب اين بخاريها بايد لولة بخاري را از نظر وجود منافذ و  ــنگ تأمين مي ش گاز ، چوب و يا ذغال س

درز كنترل كرد . 
ــتگاههاي حرارت مركزي(شوفاژ) و تهوية مطبوع هستند . در  ــتي ترين منابع گرم كننده مسكن دس بهداش
ــتگاه توليد حرارت در خارج از اتاق قرار دارد و آبگرم به وسيله لوله در مدار بسته به  ــوفاژ و تهوية مطبوع دس ش

داخل اتاق ها هدايت مي شود . 
بنابراين براي گرم كردن منازل از دو روش زير استفاده مي شود :

روش مستقيم _ در اين روش منبع حرارتي در داخل اتاقها قرار دارد مثل بخاري و كرسي . 
ــارج از اتاقها قراردارد ، مثل  ــتقيم منبع توليدكنندة حرارت در خ روش غيرمسـتقيم _ در روش غيرمس

شوفاژ و تهوية مطبوع كه بسيار مناسب و بهداشتي است . 
ــرايط آب و هوا انجام  ــاختمان منزل و انتخاب روش گرم كردن باتوجه به ش ــت طراحي س بايد توجه داش

گيرد . 

د- اثر نور و روشنايي و رنگ در مسكن
نور و روشنايي از عوامل مؤثر در بهداشت مسكن است . نور و روشنايي منازل بايستي براساس نور طبيعي(نور 
آفتاب)و نور مصنوعي تأمين گردد به طوري كه در طول روز از حداكثر نور طبيعي براي روشنايي منازل استفاده 

شود . 
ــاختمان بايست وسعت  ــد . معموالً در طراحي س ــب برخوردار باش ــكن بايد از نور طبيعي كافي و مناس مس
پنجره ها حداقل 15 تا 20 درصد سطح كف اتاق در نظر گرفته شود . در هر حال بايستي سعي شود پنجرة اتاقها 

طوري ساخته شوند كه نور خورشيد بتواند به آساني به داخل اتاقها بتابد . 
روشنايي مصنوعي _  بهترين منبع روشنايي مصنوعي برق است كه ميزان آن بايد مناسب و به حد كافي 
باشد تا اينكه چشم ها خسته و ناراحت نشوند و تابش نور به ترتيبي باشد كه ايجاد خيرگي در چشم نكند . براي 
ــندگي شديد المپ ها بهتر است از آباژور و حباب استفاده كرد . بهتر است در اتاق نشيمن حداقل  كنترل درخش
از سه نقطه و براي ساير اتاق هاي ديگر از دو نقطه روشنايي به اتاق داد كه هم باعث خيرگي چشم نشود و هم 

تمام اتاق را به اندازة كافي روشن نمايد . 
ــفيدكاري و وجود دوده روي ديوارها تاريك و حتي هنگام روز  ــت بعضي اتاق ها به علت عدم س ممكن اس
ــود . بنابراين مناسبترين رنگ ها براي رنگ آميزي اتاقهاي مسكوني  ــتفاده مي ش از نور مصنوعي در اين منازل اس

رنگ سفيد مات و كرم روشن است . 
ــتقيم در سالمت و بهداشت  ــكوني اثري مس ــنايي طبيعي در يك واحد مس نور طبيعي _ نور آفتاب و روش
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ــاكنان آن دارد . خاصيت ميكروب كشي نور خورشيد و ارزش آن در مبارزه با بيماريها(نظير سل) در بهداشت  س
ــبب توليد ويتامين A در بدن  ــطح پوست س ــيد بر س ــكن در درجة اول اهميت قرار دارد . تابش نور خورش مس
ــنايي در منازل روي قدرت بينايي چشم ساكنين منزل مؤثر بوده و احتماالً  ــود . از طرفي كمبود نور و روش مي ش
ــود . باتوجه به اهميت نور خورشيد در سالمتي انسان، بايد  ــتگي چشم مي ش ــبب اختالل ديد ، ناراحتي و خس س
ترتيبي داده شود كه منازل به خصوص اطاق ها و وسايل توليدكنندة حرارت داراي دودكش و مجهز به كالهك 

باشد . 

2 - تأمين احتياجات اساسي روحي :

الف . سطح زيربناي مسكن و ظرفيت اتاق ها
سطح زيربناي مسكن و ظرفيت اتاقها بايد متناسب با تعداد افرادي كه مي خواهند در آن زندگي كنند باشد . 
براي اين منظور برابر استانداردهاي موجود براي يك نفر 14 تا 15 مترمربع و براي هر فرد اضافي 8 تا 10 متر 
مربع زيربنا در نظر گرفته مي شود . فضايي كه براي اتاق خواب در نظر گرفته مي شود براي يك نفر حدود 7 متر 
ــاحت مورد  ــه نفره حداقل 17 متر مربع مس ــت . بنابراين براي اتاق س مربع و براي هر فرد اضافي 5 مترمربع اس
نياز است . كمال مطلوب اين است كه هر شخص يك اتاق خواب مخصوص به خود داشته باشد و چون هميشه 

امكان چنين وضعي وجود ندارد بنابراين حداقل يك اتاق براي دو نفر در نظر گرفته مي شود . 
ــكن ضروري است و از عواقب ناگواري كه بازي  ــاختن محوطه براي بازي كودكان در مس درصورت امكان س
كودكان در معابر عمومي پيش ميآورد جلوگيري ميكند . ايجاد باغچه با محوطه سرسبز در يك ساختمان باعث 

شادابي و زيبايي در محيط خواهد شد . 

ب . صدا و اثرات ناشي از آن در مسكن
يكي ديگر از ويژگي هاي يك خانة بهداشتي دوربودن از مراكز پرسروصدا است . به اين منظور الزم است در 
ــاخت خانه از مصالحي استفاده شود كه حتي االمقدور ، صدا را به داخل اتاقها منتقل نكرده و از لرزش  هنگام س
جلوگيري كند . آرامش خانه در سالمت اعضاي خانواده بسيار مؤثر است . سروصدا ، اثرات نامطلوبي روي سلسلة 
ــايش ميتوان با قطور كردن  ــاب و تعادل فعاليت هاي مغزي و عصبي دارد . براي كم كردن صدا و تأمين آس اعص
ديوارها و يا دوجداره كردن پنجره ها و سقف از انتقال صدا به داخل واحد مسكوني جلوگيري كرد . از توليد بعضي 
ــد صداي رعد و برق ، طوفان و غيره نميتوان جلوگيري كرد ، اما برخي از صداها را ميتوان از بين برد  ــا مانن صداه
ــايط نقليه ، صداي بلند وسايل صوتي مانند  ــي از وس و يا مقدار آن را كاهش داد ، مانند بوق اتومبيل ، صداي ناش

ضبط ، راديو و تلويزيون و بلندگوهاي نصب شده در اماكن عمومي و غيره .  

3 -  جلوگيري از بروز و انتقال بيماريهاي واگيردار

الف . آب مورد مصرف
ــتي از ضروري ترين نيازهاي بهداشتي در منطقه است . چنانچه منطقه از سيستم  ــتن آب شرب بهداش داش
ــي و شبكه آب رساني برخوردار باشد ، بايد هر واحد مسكوني داراي انشعاب خصوصي بوده و الزم است  لوله كش
ــير آب نصب گردد تا براي  ــويي ، حمام و حياط منزل ش ــپزخانه ، توالت ، دستش در نقاط مختلف خانه مانند آش
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مصارف گوناگون به سادگي در دسترس اعضاي خانواده قرار گيرد . 
ــد ، ميتوان از منابع ديگر آب نظير آب  ــي در دسترس نباش ــتائي آب لوله كش درصورتي كه در مناطق روس

چشمه ، قنات و چاه مشروط بر اينكه بهسازي شده باشد استفاده كرد . 

ب . جمع آوري و دفع بهداشتي فاضالب ، مدفوع و زباله
قسمت اعظم آبهاي مصرفي پس از استفاده به صورت فاضالب در ميآيد . فاضالب منشأ مناسبي براي انتشار 
انواع بيماريها است . بنابراين دفع صحيح آن يكي از مسايل اساسي و مهم بهداشت مسكن است . در مناطقي كه 
ــان تر است . زيرا با اتصال لولة جمع  ــتم جمع آوري و دفع فاضالب وجود دارد ، دفع فاضالب منازل آن آس سيس

آوري فاضالب خانه به كانال فاضالب عمومي فاضالب به طريق بهداشتي دفع مي شود . 
براي دفع فاضالب خانه مناطقي كه سيستم عمومي جمع آوري فاضالب وجود ندارد ، بايد چاه جاذب حفر 

شود يا در شرايط خاص با استفاده از ساير سيستم هاي دفع بهداشتي ، فاضالب منزل را دفع كرد . 
ــكن كمال اهميت را دارد .از اين رو بايد به طريق بهداشتي دفع  ــت مس ــتي مدفوع نيز در بهداش دفع بهداش
ــاعة بيماريهاي واگيردار روده اي ، در هر منزل  ــود تا محيط را آلوده نكند . بنابر اين جلوگيري از آلودگي و اش ش
براي يك خانوار ، بايد مستراح و دستشويي بهداشتي جداگانه وجود داشته باشد . جمع آوري و دفع صحيح زباله 
ــالمت افراد است . جمع آوري زباله در خانه به دليل آنكه محيط  ــت و س نيز از ديگر عوامل مؤثر در تأمين بهداش
مناسبي براي جلب و تكثير حشرات به خصوص مگس و سوسك و جوندگان است اهميت فراواني دارد . به عالوه 
ــت . بنابراين از نگهداري زباله به مدت زياد بايد اجتناب  جمع آوري آن در حفظ زيبايي و نظافت منزل مؤثر اس
كرد . زباله ها بايد درظرف هاي مخصوص سرپوش دار قابل شستشو ، ضد زنگ كه مجهز به كيسه هاي زباله است 

جمع آوري شود و همه روزه به خارج از محل مسكوني حمل و به طريق بهداشتي دفع گردد . 
زباله دان ها پس از هر بار تخليه بايد كامًال شستشو شوند . چنانچه در مناطقي سيستم جمع آوري زباله وجود 

نداشته باشد ، بايد هر روز زباله را بعد از جداسازي در گودالي ريخته و روي آن را كامًال با خاك بپوشانند . 
محل نگهداري حيوانات بايد از محل زندگي انسان مجزا باشد ، تا انتقال آلودگي از محيط حيوانات به محل 
زندگي انسان صورت نگيرد . بايستي براي حيوانات طويله اي كه راه ورودي به آن جدا از راه ورود به حياط منزل 

باشد در نظر گرفت تا از آلودگي محوطه منزل جلوگيري شود.

4 - جلوگيري از سوانح و حوادث
سوانح و حوادثي كه در منازل ممكن است به وقوع بپيوندند عبارتند از :

برق گرفتگي   -
آتش سوزي  -

مسموميت ناشي از گاز، سموم و موادغذايي  -
سقوط از پشت بام و پله ها ، بالكن و پنجره ها  -

ــود . برق  ــاختمان مرتباً مرمت  ش ــتي ترتيبي داد كه خرابي هاي س به منظور جلوگيري از حوادث فوق بايس  
گرفتگي از جمله حوادثي است كه باعث تلفات جاني و مالي مي شود. بنابراين براي جلوگيري از آن بايد :

از سيستم برق ساختمان مرتباً بازديد نموده و درصورت نياز نسبت به تعمير و مرمت آنها اقدام گردد.   -
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در هنگام استفاده از وسايل برقي از سيم اتصال به زمين استفاده شود .   -
از وسايل حفاظتي براي پريزها استفاده كرد .  -

از قراردادن كليد برق و يا پريز در داخل حمام خودداري گردد .   -
نقاطي از ساختمان منازل كه سيم و كليد برق در نزديكي لوله هاي آب قرار دارند مي بايست كامًال عايق سازي   -

شوند .
ــت كه كمتر قابل اشتعال  ــتفاده از مصالح ساختماني اس ــي ترين كار ، اس ــوزي اساس براي جلوگيري از آتش س

باشد . خطرات ناشي از آتش سوزي بسيار زياد است و باعث تلفات جاني و مالي مي شود. 
به منظور جلوگيري از آتش سوزي بايد :

مواد سوختي مثل نفت و گازوئيل و گاز هميشه در محل مطمئن و مناسب و دور از گرما و آتش نگهداري 
شوند . 

ــالم  ــوخت از قبيل آب گرم كن ، بخاري(اعم از نفتي و گازي)هرچند وقت يك بار از نظر س ــتگاههاي س دس
بودن و ايمني كنترل شوند . 

همچنين اين توصيه ها بايد مطرح شود : 
ــه خصوص بخاري هاي بدون دود كش بخاري را خاموش  ــوخت بخاري ب در هنگام ريختن نفت در منبع س

كنيد . 
ــكوني براي پخت و پز و تهيه غذا استفاده نكنيد .  از بخاري بدون دودكش يا چراغ خوراك پزي در اتاق مس
احتمال دارد كودكان هنگام بازي و رفت و آمد بر اثر يك غفلت به چراغ خوراك پزي ، كتري پر از آب جوش و 
ــكوني  ــوختن با آتش يا آب جوش پيش آيد . بنابر اين هر خانة مس غيره برخورد كرده و حوادث ناگواري نظير س
بايد اتاقي به عنوان آشپزخانه داشته باشد تا از احتمال بروز حوادث و سوانح خانگي جلوگيري شود. مسموميت 
گاز ممكن است از منابع توليدكننده حرارت مثل بخاري بدون دود كش نشت گاز از وسايل گرم كننده از قبيل 

اجاق گاز ، بخاري گازي و همچنين درصورت استفاده ازكرسي و غيره پيش آيد . 
بنابراين براي جلوگيري از اين موارد بايستي : 

وسايل توليدكننده حرارت حداقل در سال يك بار از نظر سالم بودن و ايمني كنترل شود . 
هرگز نبايد سموم دفع آفات نباتي ، مرگ موش ، حشره كش ها و داروهاي شيميايي را در دسترس كودكان 
ــند و مسموم  ــود كه كودكان آن را به جاي آب بنوش ــبب مي ش ــه اي س قرار داد . نگهداري نفت در بطري شيش

شوند . 
بنابراين الزم است كه :

ــترس كودكان نگهداري  ــه مخصوص و دور از دس ــيميايي را در قفس ــره كش ها و داروهاي ش ــموم ، حش س
نمايند . 

به منظور جلوگيري از پرت شدن از ارتفاعات مثل پشت بام و پله ها و بالكن در اطراف آنها بايد نردة آهني يا 
ديواري به ارتفاع 75 سانتيمتر نصب شود و همچنين عرض پله حداقل 30 سانتيمتر و ارتفاع آن 15 سانتيمتر 

باشد توصيه مي شود :
ــن و دانش آموزان در مورد  ــوانح خانگي ، به خانواده ها و بخصوص به والدي ــگيري از حوادث و س ــراي پيش ب
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خطرات ناشي از حوادث آموزش داده شود .

تعريف اماكن عمومي : 
ــاجد ، زيارتگاه ها ، زائرسراها ، مسافرخانه ها ، هتل ها ، پانسيونها، آسايشگاههاي  اماكن عمومي عبارتند از : مس
ــگاههاي ورزشي ، مراكز تفريحات سالم ، سينماها ، پاركها ،  ــالمندان ، آرايشگاهها ، حمام ها ، استخرهاي شنا ، باش س
ترمينالها ، وسايل حمل و نقل عمومي مسافرتي ، گورستانها و غيره كه به نوعي مورد استفاده مردم قرار ميگرند و 
رابطه مستقيم با سالمت آنان دارد و چنانچه اصول بهداشت در آنها رعايت نگردد ، ميتواند براي انسانها مخاطره 

آميز باشد . 

ويژگيهاي خاص اماكن عمومي : 
ــت اماكن عمومي و تفريح گاهها و زيارتگاهها و مساجد ، بمنظور حفظ و تأمين سالمت افرادي است  بهداش
كه به اين اماكن مراجعه مي كنند . به لحاظ استفاده عموم از اين اماكن الزم است كه متصديان و اداره كنندگان 
ــي نكنند . عدم رعايت اصول  ــا بوده و در اين زمينه كوتاه ــتي كوش اين اماكن در رعايت اصول و موازين بهداش
بهداشت در اين اماكن مي تواند مشكالت فراواني ايجاد كند . زيرا اين اماكن كانون هاي بسيار خوبي براي انتقال 

و انتشار بيماريهاي مسري هستند . 
ــاغلين و متصديان تهيه و تأمين آب  ــت فردي توسط ش ــت محيط از قبيل رعايت بهداش اصول كلي بهداش
ــرات و  ــالم و دفع صحيح فاضالب و زباله و مواد زائد ، حرارت و رطوبت ، نور ، تهويه ، مبارزه با حش ــاميدني س آش
جوندگان تقريباً در تمام اماكن عمومي و تفريح گاهها و زيارتگاهها يكسان است . ساير مسائل بهداشتي از جمله 
بهسازي محيط و ابزار كار در هر يك بستگي به نوع كار و فعاليت آن مكان دارد . كه تماماً ميبايست مطابق مفاد 
آئين نامه مقررات بهداشتي قانون اصالح ماده 13 قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي كه نمونه 

اي از آن در آخر همين فصل درج شده است رعايت شود .

1 - بهداشت گرمابه ها 
يكي از اماكن عمومي موجود در شهر و روستا گرمابه است ، كه رعايت اصول بهداشتي در آن بسيار بااهميت 

و ضروري است . اين اصول عبارتند از : 
آب مصرفي _ آب مورد استفاده حمام بايد بهداشتي باشد . در مناطقي كه شبكه لوله كشي آب وجود دارد 
ــتي استفاده نمايند . در روستاهايي كه آب  ــبكة لوله كشي از آب تصفيه شدة بهداش ــعاب از ش بايد با گرفتن انش
لوله كشي وجود ندارد از آب چاه استفاده مي شود ، نصب دستگاه كلرزني خودكار بر روي چاه ضروري است . در 

هر حال بايد آب مصرفي حمام ضدعفوني شده باشد . 
ــت ، دفع  ــيار آلوده اس دفـع فاضـالب _ از آنجا كه فاضالب  گرمابه ها به علت دارا بودن مواد زائد بدن ، بس
ــتم دفع فاضالب عمومي وجود دارد بايد فاضالب حمام  ــتي آن اهميت زيادي دارد . در مناطقي كه سيس بهداش
به شبكه فاضالب متصل شود . در نقاطي كه سيستم فاضالب عمومي وجود ندارد ، براي دفع فاضالب حمام بايد 

چاه جاذب حفر شود . 
ــازد، حفر اين چاه ها در مناطقي كه سطح آبهاي زيرزميني  ــروط بر اينكه آب هاي زيرزميني را آلوده نس مش
ــت و يا زمين قابليت نفوذپذيري  ــب تر است . در مناطقي كه سطح آب هاي زيرزميني باال اس ــد مناس پايين باش
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زيادي ندارد مي توان از ساير سيستم هاي دفع فاضالب مانند سپتيك تانك استفاده كرد . 
ــود . در محل دوش كاشي كاري  ــيده ش ــي پوش دوش ها _ كف ديوارهاي دوش و محل رختكن بايد با كاش
ديوارها بايد تا زير سقف و در رختكن و محوطه گرم خانه تا ارتفاع دو متر از سطح زمين باشد و باالي آن با رنگ 
قابل شستشو و به رنگ روشن رنگ آميزي گردد . كف و ديوارهاي تمام دوشها بايد صاف و بدون درز و فرورفتگي 

باشد و كف داراي شيب مناسب به طرف كفشوي باشد . سقف ها بايد بدون ترك خوردگي و شكاف باشد . 
ــيده شودو ديوارها بايد تا  ــالن انتظاروراهروهابايدباموزائيك ياسنگ پوش سـالن انتظار و راهروها_كف س

ارتفاع 1/5 متر كاشي كاري ياسنگ شود و باالي آن با رنگهاي روشن رنگ آميزي شود .
توالت و دستشويي ها _ ديوارها و كف ها با كاشي و موزائيك و سراميك مفروش شود و كليه سطوح صاف 
ــو بوده و كف داراي شيب مناسب به طرف كاسه  ــاني قابل شستش ــند و به آس و بدون درز يا ترك خوردگي باش

سنگ مستراح و يا كف شوي باشد . 
گندزدايي _ محيط گرم به سبب رطوبت و گرماي كافي براي رشد و نمو برخي از باكتريها و قارچ ها مناسب 
است . بنابراين ضدعفوني كردن روزانه حمام پس از خاتمه ساعات كار الزم است . معموالً گرد پركلرين ، هاالميد ، 

آب آهك ، كرئولين و مواد گندزداي مشابه ديگر براي ضدعفوني حمام مورد استفاده قرار ميگيرد .
ــترك از وسايلي مانند سنگ پا ، ليف ، حوله و غيره ممنوع است و هر فرد بايد داراي  ــتفاده عمومي و مش اس

لوازم استحمام مخصوص به خود باشد .  
ــكي و  ــا كار ميكنند بايد داراي كارت معاينه پزش بهداشـت كارگـران _  كليه كارگراني كه در گرمابه ه
ــند . كارت معاينه پزشكي هر يك سال يك بار تجديد شود . در  ــي بهداشت باش گواهينامه گذراندن دوره آموزش
ــتي ، مقاربتي و ساير امراض  ــات الزم از لحاظ بيماريهاي واگيردار پوس موقع صدور كارت بايد معاينات و آزمايش

مسري روده اي انجام شود . 
ــاعات داشته باشد .  ــايل گرم كنننده بايد قدرت گرم كردن آب مورد نياز حمام را در تمام س حرارت _ وس

وجود هواي كافي در محل كوره براي احتراق كامل ضرورت دارد . 

بهداشت غسالخانه
ــت كه باتوجه به موازين شرعي ميت را در آن شستشو مي دهند . معموالً بايد داراي دو  ــالخانه محلي اس غس

قسمت جداگانه باشد :
1 - محل انتظار و نمازخانه
2 - محل شستشوي ميت

محل انتظار و نمازخانه
وسعت محل انتظار و نمازخانه بايد متناسب با جمعيت و بطور منطقي پيش بيني شود . 

محل شستشوي ميت
اين محل بايد داراي سالني با وسعت كافي و با مشخصات زير باشد :

ديوار محل شستشوي ميت بايد تا زير سقف سنگ يا كاشي و كامًال صاف و قابل شستشو باشد .   -
ــنگ با شيب كافي به طرف فاضالب رو باشد به طوري كه در  ــوي ميت بايد موزاييك يا س كف محل شستش  -

هنگام شستشو به هيچ وجه آب زائد در كف اتاق جمع نشود . 
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سقف اتاق شستشوي ميت بايد سفيد و صاف باشد .   -
داخل اتاق شستشو يك سكو به طول 2 متر ، ارتفاع 60 متر و عرض 80 سانتيمتر بايد احداث شود و كف و   -

ديواره سكو بايد كاشي يا سنگ باشد . 
ــرعت مناسب به طرف چاه فاضالب  ــد كه فاضالب با س ــيب آن طوري باش مجراي فاضالبرو بايد صاف و ش

هدايت شود . 
ــرد و گرم طوري قرار گيرند كه بدون تماس دست طبق  ــوي ميت دو شير آب س ــكوي شستش در باالي س

موازين شرع مقدس اسالم ميت شسته شود . 

چاه فاضالب غسالخانه :
چاه فاضالب غسالخانه بايد جداگانه به طريقي پيش بيني و حفاري شود كه به هيچ وجه با آبهاي زيرزميني 

تماس نداشته و حداقل فاصله كف چاه غسالخانه با آبهاي زيرزميني سه متر باشد . 
توجه : به منظور پيشگيري از بيماريهاي واگيردار : 

شستشو دهنده ميت بايد كليه نكات بهداشتي را در موقع شستشو رعايت كرده و مجهز به دستكش ، ماسك ،   -
ــتكش ، چكمه و لباس كار را به مدت 10 تا 15 دقيقه در  ــد و پس از اتمام كار دس چكمه ، و لباس كار باش
ــو  ــپس آن را با آب شستش ــتروك يا هاالميد 5 در هزار قرار داده و س مواد ضدعفوني كننده مثل دتول ، اس

دهد . 
ــود از قبيل دتول ،  ــا يكي از گندزداهاي موج ــوي ميت بايد بالفاصله ب ــالخانه بعد از شستش ــي غس گندزداي  -

استروك ، هاالميد ، كروزول يا پركلرين 5 گرم در ليتر انجام گيرد . 

بهداشت مساجد و زيارتگاهها
ــجد را ضروري مي داند و نمازگزاران را به پاكيزه  ــجد و رعايت آسايش ديگران در مس ــالم احترام به مس اس
ــداري  ــفارش مي كند و اين نكته هش ــبوكردن خود ، س ــتفاده از عطر و خوش ــاختن بدن ، لباس و جوراب ، اس س
ــايند تعريق بدن ويا عدم شستشوي پا وجوراب موجب ناراحتي  ــاني كه گاهي بر اثر بوي ناخوش ــت براي كس اس

سايرنمازگزاران مي گردند.
ــوند. اين نكات  ــتي كامًال رعايت ش ــتي نكات بهداش ــاجد و زيارتگاهها به عنوان اماكن عمومي بايس در مس

عبارتند از :

الف . بهداشت فردي
ــروركار دارند ، بايد ضمن  ــاني كه با توزيع آب ، چاي و هر نوع ماده غذايي س كاركنان آبدارخانه و تمام كس  -
ــت ، روپوش رنگ روشن بپوشند و  ــكي ، گواهينامه گذراندن دوره آموزشي بهداش ــتن كارت معاينه پزش داش

همواره رعايت كامل بهداشت فردي را بنمايند . 
ــئول و هر يك از كاركنان آبدارخانه بايد حوله اختصاصي داشته و تا آنجا كه ممكن است از صابون مايع  مس  -

استفاده كنند . 
در آبدارخانه مسجد بايد جعبه كمك هاي اوليه با تمام وسايل و لوازم مربوطه وجود داشته باشد .  -

كاركنان قسمت كفشداري موظفند هنگام كار از روپوش ، دستكش و ماسك مخصوص استفاده نمايند .   -
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ــترك در مساجد  ــتفاده آنها به صورت مش ــه مخصوص عزاداري و نيز چادر و مقنعه و اس توزيع هر نوع البس  -
ممنوع است . 

استعمال دخانيات در داخل مساجد ممنوع است .   -
خوابيدن افراد در داخل مساجد(جز در موارد خاص و مراسم مذهبي)ممنوع است .   -

ب . وسايل و لوازم
براي توزيع ميوه ، شيريني ، خرما و امثال آنها بايد از ظروفي استفاده كرد كه سالم و كامًال تميز باشند .   -

ظروف شسته شده بايد با پارچه هاي تميز و عاري از آلودگي خشك شوند .  -
توزيع آب ، شربت ، چاي ، قهوه و امثال آنها   در مساجد و زيارتگاهها بايد در ليوانهاي يك بار مصرف بهداشتي   -

انجام شود و درصورت توزيع ميوه ، تميز شستشو و سالمسازي شود . 
ــمت ها اعم از  ــه زباله در تمام قس ــتي و مجهز به كيس ــو و بهداش ــطل زباله درب دار قابل شستش وجود س  -

آبدارخانه ، صحن ، حياط ، وضوخانه ، توالت و دستشويي الزامي است . 
هر نوع فرش و گليم و پوشش كف و نيز پرده هاي مسجد بايد همواره پاكيزه و عاري از گرد و غبار باشد.   -

قفسه و گنجه مخصوص نگهداري ظروف بايد تميز و مجهز به درب و شيشه و قابل نظافت بوده و فاصله كف   -
آن از زمين حداقل 20 سانتيمتر باشد . 

در مساجد وجود قفسه مخصوص نگهداري كفش با ظرفيت و تعداد كافي ضرورت دارد .  -
 

ج . وضعيت ساختماني
ــو باشد ، ديوارها صاف و به رنگ روشن و از جنس مقاوم و به  ــجد بايد از جنس مقاوم و قابل شستش كف مس  -
نحوي باشد كه از ورود حشرات و جوندگان به داخل مسجد جلوگيري كند و نيز در و شيشه ها بايد سالم و 

همواره تميز و پاكيزه بوده و پنجره مجهز به توري باشد .
مسجد بايد مجهز به سيستم قابل قبول بهداشتي براي تأمين حرارت و برودت و تهويه باشد . پيش بيني الزم   -

براي تأمين نور به صورت طبيعي در تمام قسمت هاي مسجد ضروري است .
فاضالب حاصل از آب مصرفي بايد به طريقه بهداشتي دفع گردد .   -

وجود ظرف محتوي صابون مايع در مجاورت شير آب وضوخانه ضروري است .   -
توالت ها بايد بهداشتي و همواره تميز و پاكيزه باشد .   -

ــه اي يك بار انجام  ــد و نظافت آن حداقل هفت ــگاه بايد در نهايت پاكيزگي باش ــجد و زيارت ــوع مس در مجم  -
شود . 

بهداشت كشتارگاه ها
گوشت همانطور كه براي انسان ماده غذايي مفيدي است ، ماده غذايي كامًال مناسبي براي موجودات بيماري 
زا نيز هست . به همين جهت از مرحله قبل از كشتار تا موقع مصرف بايد در نگهداري آن ، نكات بهداشتي رعايت 

شود تا سالم به دست مصرف كننده برسد .
اساس كنترل بهداشتي گوشت و فرآورده هاي آن شامل آزمايشات قبل از كشتار و پس از كشتار دام است . 

به طور كلي بايد سعي شود كه : 
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گوشت و فرآورده هاي آن سالم بوده و با مصرف آن هيچگونه خطري متوجه بهداشت عمومي نگردد.   -
آلودگي به ميكروبهاي عامل فساد گوشت به حداقل برسد تا از اين طريق بتوان گوشت و محصوالت گوشتي   -

را به مدت طوالني نگهداري كرد . 

كشتار دام(ذبح دام)
ــتار دام مي گويند و نكات ذيل بايد هنگام انجام آن  ــي كه منجر به مرگ دام مي گردد كش ــه عمليات مجموع

رعايت گردد :
خون دام حتي االمكان كامًال سريع خارج گردد .   -

عمل كشتار به سهولت انجام گيرد .   -
عمل كشتار خطرات بهداشتي براي كشتاركننده نداشته باشد .   -

دام در حين كشتار كامًال آرام و بي حركت باشد .   -
ــتارگاه ذبح مي شود ، بايد قبل از كشتار و بعد از آن مورد بازرسي  ــت هر نوع دامي كه در كش بايد توجه داش
ــن مزاياي اين كنترل  ــت . مهمتري ــالمت كامل دام اس ــي و كنترل به منظور اطالع از س ــرار بگيرد . اين بازرس ق
ــياه زخم و غيره به كاركنان كشتارگاه و نيز ممانعت از آلوده شدن  ــگيري از بيماريهاي واگيردار از قبيل س پيش

سالن و لوازم كشتارگاه و ساير الشه ها است . 

بهداشت محيط كشتارگاه 
ــتين اقدام تعيين محل آن است . محل  ــتارگاه نخس ــاختن كش الف . انتخاب محل كشـتارگاه ـ براي س
ــتاركنندگان و  ــكالتي از نقطه نظر رفت و آمد كارگران ، كش ــد . زيرا مش ــتارگاه نبايد زياد از منطقه دور باش كش
ــئله تأمين آب توجه خاص داشت . زيرا  ــتارگاه بايد نسبت به مس ــود . هنگام انتخاب محل كش غيره فراهم مي ش
ــرد كه آب به اندازه كافي در  ــتارگاه را در محلي احداث ك ــتارگاه خيلي زياد بوده و بايد كش ــرف آب در كش مص
دسترس باشد. بديهي است كيفيت بهداشتي آب بايد مورد تأييد مسئولين قرار بگيرد . همچنين در موقع احداث 

كشتارگاه بايد براي دفع صحيح فاضالب و فضوالت پيش بيني الزم به عمل آيد . 

ب . نكات بهداشتي كه در كشتارگاه بايد رعايت شود عبارتند از :
ــات كامل ، (مدفوع، خون ،  ــروكار دارند ، پس از آزمايش ــتي س ــتار دام و مواد گوش كليه كارگراني كه با كش  -
راديوگرافي از ريه ها) و گذراندن دوره آموزشي بهداشت و صدور كارت معاينه پزشكي به كار گمارده شوند. 

كارگران ، ملبس به لباس كار و چكمه باشند .   -
كف سالن كشتار بايد از جنس قابل شستشو بوده و داراي شيب مناسب به طرف سيستم فاضالب كشتارگاه   -

باشد . 
ــي كاري بوده و همه روزه پس از پايان كار با آب تحت فشار شسشتو  ــقف كاش ــتار تا زير س ديوار محل كش  -

گردد . 
آب مصرفي بايد كامًال بهداشتي و از نظر ميكروبي فاقد هرگونه آلودگي باشد .   -

سيستم كامل فاضالب بهداشتي پيش بيني شده باشد .   -
ــتي در محل مناسب و متناسب با تعداد كارگران  ــويي كشتارگاه بايد با شرايط بهداش حمام ، توالت و دستش  -
ــده و مجهز به آب سرد و گرم باشد و كف و ديوار آن بايد روزانه با آب و مواد شوينده ، شستشو و  ــاخته ش س
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ضدعفوني شود . 
درها و پنجره هاي بازشوي كشتارگاه بايد مجهز به توري فلزي باشد از ورود مگس و حشرات به داخل محل   -

كشتار جلوگيري شود . 
كليه وسايل ذبح دام بايد پس از كشتار شسته و ضدعفوني گردد . رايج ترين مواد ضدعفوني كننده وايتكس   -
ــبت يك حجم ماده ضدعفوني كننده و 9 حجم آب به صورت روزانه تهيه و براي ضدعفوني  ــت كه به نس اس

وسايل استفاده مي شود . 
محل كشتار دام بايد مجهز به كمپرسورهاي مخصوص براي بادكردن دام پس از كشتار جهت پوست كندن   -

دام باشد و به هيج وجه براي بادكردن دام از دهان نبايد استفاده كرد . 
دفع زباله كشتارگاه بايد به نحوي صورت گيرد كه هيچگونه مزاحمت براي ساكنين روستا ايجاد نكند و در   -
ــو و دردار با ظرفيت مناسب وجود داشته باشد.(شكل  ــتارگاه سطل زباله قابل شستش ــمت هاي كش كليه قس

2-2 كشتارگاه)

قوانين موجود در خصوص مراكز تهيه ، توزيع و فروش مواد غذائي :
1 – قانون اصالح ماده 13 و آئين نامه اجرائي قانون مذكور

تمرين نظري
چهار اصل مورد توجه در بهداشت مسكن را بنويسيد.  -1

مسكن غيربهداشتي چه مضراتي دارد ؟  -2
شرايط اساسي در بهداشت مسكن را نام ببريد .  -3

در تأمين احتياجات جسمي در مسكن چه نكاتي بايد مورد توجه قرار گيرد ؟  -4
در تأمين احتياجات روحي در مسكن چه نكاتي بايد مورد توجه قرار گيرد ؟  -5

ويژگي هاي خاص اماكن عمومي را توضيح بدهيد .  -6
در بهداشت گرمابه ها چه نكاتي بايد در نظر گرفته شود ؟  -7
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در بهداشت غسالخانه به چه نكاتي بايد توجه كرد ؟  -8
در بهداشت مساجد و زيارتگاهها به چه نكاتي بايد توجه شود ؟  -9

تمرين عملي
ــي تهيه كنيد و اين گزارش را  ــتي در اين منازل گزارش همراه مربي به چند منزل برويد و از موارد غيربهداش  -1
ــنهادات و توصيه هاي بهداشتي به اين منازل با يكديگر گفتگو  ــاير كاردانها بيان نماييد و درباره پيش براي س

كنيد .
با حضور مربي از گرمابه و غسالخانه بازديد نموده ، نكات غيربهداشتي اين اماكن را بررسي نماييد .  -2

از مربي بخواهيد در مورد بهداشت مساجد و زيارتگاهها در جلسه آموزشي براي مردم صحبت و گفتگو كند 
و شما نيز در اين گفتگو شركت نماييد .

منابع:
آيين نامه ها و دستورالعملهاى وزارتخانه  -1

كليات بهداشت محيط –ترجمه دكتر محوى  -2
كليات بهداشت محيط-مهندس عصار  -3
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ماده 11
كليه متصديان و كارگران و اشخاصي كه در مراكز تهيه ، توليد ، توزيع و نگهداري و فروش و وسايط نقليه حامل مواد 
خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و اماكن اشتغال دارند. موظفند دوره ويژه بهداشت عمومي را بترتيبي كه 

معاونت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعالم مي نمايد گذرانده و گواهينامه معتبر آنرا دريافت دارند.

مديريت ويا تصدي اشتغال بكار در هر يك از كارگاهها و كارخانجات و مراكز و وسايط نقليه موضوع اين تبصره 21
آئين نامه بدون داشتن گواهينامه معتبر موضوع ماده 1 ممنوع است.

ــن نامه در هر يك از تبصره 32 ــدرج در ماده 1 اين آئي ــخاص فاقد گواهينامه معتبر من ــا بكارگيري اش ــتخدام ب اس
كارگاهها و كارخانجات و اماكن و مراكز و وسايط نقليه مذكور ممنوع است. 

تبصره 43
ــاغل  ــخاصي مانند صندوقدار ، باغبان ، نگهبان ، راننده و نظاير آنها كه در اماكن موضوع اين آئين نامه ش اش
بوده ليكن با مواد غذائي ،  آرايشي و بهداشتي ارتباط مستقيم ندارند از مشمول ماده 1 فوق و تبصره هاي 

1 و 2 آن مستثني مي باشد. 

ــمول ماده 1 اين آئين نامه مي باشند موظفند كارت ماده 52 ــخاصي كه مش كليه متصديان ، مديران ، كارگران و اش
معاينه پزشكي معتبر در محل كار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسين بهداشت ارائه نمايند.

ــكي آنان را تبصره 61 ــخاص گواهينامه معتبر ماده 1 و كارت معاينه پزش ــتحمام اش كارفرمايان موظفند هنگام اس
مالحظه و ضمن اطمينان از اعتبار آن در محل كسب نگهداري نمايند. 

تبصره 72

كارت معاينه پزشكي منحصراً از طرف مراكز بهداشت شهرستان يا مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستائي 
ــت ، درمان و آموزش پزشكي صادر خواهد شد. مدت اعتبار كارت فوق براي پزندگان ،  ــته به وزارت بهداش وابس
اغذيه ، ساندويچ ، بستني و آبميوه فروشان و ... و مشاغل مشابه و نيز كارگران كارگاهها و كارخانجات توليد مواد 

غذائي و بهداشتي فاسد شدني 6 ماه و براي ساير مشاغل موضوع اين آئين نامه حداكثر يكسال مي باشد. 

ماده 3 8
متصديان و كارگران اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات و وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند 
ــتوراتيكه زا طرف بازرسين  ــت فردي و نظافت عمومي محل كارخود را نموده وبه دس رعايت كامل بهداش

بهداشت داده مي شود عمل نمايند.

ماده 4 9
ــوع اين آئين نامه  ــايط نقليه موض ــه در اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات و وس ــخاصي ك كليه اش
ــتوراتيكه از طرف  ــت فردي و نظافت عمومي محل كار خودرا نموده وبه دس موظفند رعايت كامل بهداش

بازرسين بهداشت داده مي شود عمل نمايند. 

تبصره 101

ــران و كارگاهها و  ــابه و نيز كارگ ــاغل مش ــپزان ، نانوايان و مش ــه تهيه كنندگان مواد غذائي نظير آش كلي
كارخانجات توليد مواد غذائي و بهداشتي كه با اين مواد ارتباط مستقيم دارند ملزم به پوشيدن روپوش و 
كاله و اشخاصي مانند شاغلين و فروشندگان اغذيه و ساندويچ ، آبميوه ، بستني ، شيرينيجات ، كله پاچه و 

جگركي و مشابه آنها عالوه بر روپوش و كاله ملزم به استفاده از دستكش در حين كار ميباشد. 

تبصره 112
ــتورانها و چايخانه هاي سنتي افراديكه در امر پذيرايي شركت داشته و با غذا سروكار دارند ملزم به  در رس

پوشيدن روپوش و كاله سفيد بوده و ساير افراد مي توانند از لباسهاي محلي استفاده كنند . 
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متصديان اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات موضوع اين آئين نامه موظفند براي هر يك از شاغلين ماده 125
خود جايگاه محفوظ و مناسبي بمنظور حفظ لباس و ساير وسايل در محل تهيه نمايند . 

ماده 136
ــايط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند از ورود  متصديان مراكز و اماكن و كارگاهها و كارخانجات و وس
ــراد متفرقه به امور توليد و تهيه و طبخ و حمل و نقل و توزيع و فروش موادغذايي جلوگيري  ــت اف و دخال

نمايند .

ماده 147
متصديان مراكز و اماكن و كارگاهها و كارخانجات و وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند به تناسب 
ــتراحت مطابق با موازين بهداشتي تهيه  تعداد كارگران خود بازاء هر كارگر حداقل 2/5 مترمربع اطاق اس

نمايند . 
در هر حال مساحت اطاق استراحت نبايد كمتر از 7/5 مترمربع و ارتفاع سقف آن نبايد كمتر از 2/8 متر باشد . تبصره15
هر كارگر موظف به داشتن كليه وسايل نظافت ، شستشو و استحمام اختصاصي ميباشد . ماده 169

ــخاصي كه به نحوي از انحاء با طبخ و تهيه و توزيع موادغذايي سروكار دارند ، در حين كار شخصاً حق ماده 1710 اش
دريافت بهاي كاالي فروخته شده را از مشتري نخواهند داشت . 

جعبه كمكهاي اوليه با مواد و وسايل مورد نياز در محل مناسب نصب گردد . ماده 1811

ماده 1912
ــروكار دارند هم چنين  ــا پخت و فرآوري موادغذايي س ــا و كارخانجات و اماكني كه ب ــران كارگاهه كارگ
ــتحمام  ــروع و بعد از خاتمه كار اس ــتارگاهها و محلهايي مانند آنها موظفند هر روز قبل از ش كارگران كش

نمايند . 
استعمال دخانيات توسط متصديان و كارگران مشمول اين آئين نامه در حين كار ممنوع است . ماده 2013

ــوع اين آئين نامه ماده 2114 ــن و مراكز و محلهاي موض ــيگار در كارگاهها و كارخانجات و اماك ــه س ــروش و عرض ف
ممنوع است . 

ــتثني تبصره 221 ــمول ماده 14 مس ــتند از ش اماكن و مراكز و محلهائيكه داراي مجوز و عامليت عرضه دخانيات هس
مي باشند .

فروش سيگار به افراد كمتر از 18 سال در اماكن و مراكز موضوع اين آئين نامه ممنوع است . تبصره 232

ــات و اماكن و مراكز و ماده 2415 ــي در محوطه هاي عمومي كارگاهها ، كارخانج ــرف هرگونه محصوالت دخانيات مص
محلهاي موضوع اين آئين نامه ممنوع است . 

تبصره 251
ــئول اجراي مفاد ماده 15 بوده  ــئولين و يا كارفرمايان محلهاي موضوع اين آئين نامه مس متصديان ، مس
ــب و درمعرض ديد از نظر مصرف دخانيات  ــداردهنده در نقاط مناس و موظفند ضمن نصب تابلوهاي هش

جلوگيري كنند . 

ــخصي را كه كامًال از محلهاي تبصره 262 ــئولين و يا كارفرمايان موضوع تبصره 1 ميتوانند محل مش متصديان ، مس
معمولي و عمومي جدا باشد جهت افراديكه مي خواهند دخانيات مصرف كنند در نظر بگيرند . 

ماده 2716

كف ساختمان بايد داراي شرايط زير باشد
الف) از جنس مقاوم ، صاف ، بدون درز و شكاف و قابل شستشو باشد .

ب ) داراي كف شور به تعداد مورد نياز ، مجهز به شترگلو بوده و نصب توري ريز روي آن الزاميست . 
ج ) داراي شيب مناسب بطرف كف شور فاضالب رو باشد .  

ــرات و جوندگان ماده 2817 ــد كه از ورود حش ــقف از مصالح مقاوم بوده و طوري باش ــاختمان ديوار از كف تا س س
جلوگيري بعمل آورد. 
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سطح ديوارها بايد صاف ، بدون درز و شكاف و برنگ روشن باشد . تبصره 291

ــب با احتياجات و لوازم مربوط به نوع كار و بر حسب مشاغل مختلف ، بشرح ماده 3018 ــش ديوارها بايد متناس پوش
تبصره هاي ذيل باشد. 

تبصره 311

ــبزي  ــپزخانه ، ابدارخانه ، انبار موادغذايي ، ميوه و س ــوار كارگاههاي تهيه موادغذايي ، آش ــش بدنه دي پوش
ــورد كارگاهها و  ــقف و در م ــويخانه بايد از كف تا زير س ــوئي ، رختش ــتراح ، دستش ــي ، حمام ، مس فروش
كارخانجات توليدي موادغذايي تا ارتفاع حداقل چهار متر كاشي يا سراميك و ديوار كارخانجات از ارتفاع 

چهار متر بباال مي تواند از سيمان صاف و صيقلي برنگ روشن باشد . 

ــالنهاي پذيرائي تا ارتفاع حداقل 120 سانتيمتر از كف با سنگهاي صيقلي يا سراميك و يا تبصره 323 ــطح ديوار س س
كاشي و از ارتفاع 120 سانتيمتري تا زير سقف با رنگ روشن قابل شستشو پوشيده شود . 

تبصره 338
ــقف با رنگ روغني قابل شستشو پوشيده شود .  ــالن آرايشگاهها از كف تا زير س ــطح بدنه ديوارهاي س س
ــگاهها بايد تا زير سقف با  ــش بدنه ديوارهاي دستشوئي ، سرشوئي و مستراح در آرايش ــت پوش بديهي اس

كاشي يا سراميك صاف و يا سنگ صيقلي باشد . 

ــش سطح ديوار سالنهاي پذيرايي در رستورانها و چايخانه هاي سنتي بايد ضمن طرح و حالت سنتي تبصره 349 پوش
از كف تا زير سقف از مصالح مقاوم ، صاف ، بدون فرورفتگي و شكاف و قابل شستشو باشد . 

سقف بايد صاف ، حتي االمكان مسطح ، بدون ترك خوردگي و درز و شكاف و هميشه تميز باشد . ماده 3519

ــد از جنس قابل تبصره36 ــن گرمخانه و دوش حمام باي ــپزخانه و هر نوع محل طبخ و همچني ــقف آش ــش س پوش
شستشو و برنگ روشن باشد.

ماده 3720

وضع درها و پنجره ها بايد داراي شرايط زير باشد .
ــتگي و زنگ زدگي و قابل  ــالم و بدون ترك خوردگي و شكس ــا و پنجره ها از جنس مقاوم ، س ــف) دره ال

شستشو بوده و هميشه تميز باشد .
ــد به نحوي كه از ورود حشرات بداخل اماكن  ــالم و مناسب باش ــو بايد مجهز به توري س ب ) پنجره بازش

جلوگيري نمايد . 
ــالم و مناسب و همچنين فنردار باشد بطوريكه از  ــرف به فضاي باز بايد مجهز به توري س ج ) درهاي مش

ورود حشرات و جوندگان و ساير حيوانات جلوگيري نمايد . 

آب مصرفي بايد مورد تأييد مقامات بهداشتي باشد . ماده 3821

ماده 3922
ــتم جمع آوري (و  ــمول اين آئين نامه بايد داراي سيس كليه اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات مش
ــتي فاضالب مورد تأييد مقامات  ــتم تصفيه) و دفع بهداش در مورد هتلها و كارگاههاي و كارخانجات سيس

بهداشتي باشند . 

ــده اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات مشمول تبصره40 ــاب تصفيه نش هدايت و تخليه هرگونه فاضالب و پس
اين آئين نامه به معابر و جوي و انهار عمومي اكيداً ممنوع ميباشد . 

وضع و تعداد دستشوئي بهداشتي و متناسب باشدماده 4123

وضع و تعداد توالت و دستشوئي بهداشتي و متناسب باشد . ماده 4224

ــب و بهداشتي بوده و وجود تبصره43 ــك كن مناس ــوئي ها بايد مجهز به صابون(ترجيحاً صابون مايع) و خش دستش
زباله دان در كنار دستشوئي الزامي است . 
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ماده 4425

ــير آب گرم و سرد و با شرايط الزم بهداشتي در  ــوئي و توالت مجزا و مجهز به ش براي كارگران بايد دستش
محل مناسب و به تعداد مورد نياز بشرح ذيل وجود داشته باشد . 

1- 5 – 1 نفر كارگر 1 توالت و 1 دستشويي
2- 25 – 6 نفر ، بازاء هر 10 نفر 1 توالت و 1 دستشوئي (25 نفر از هر كدام 3 دستگاه)
3- 55-26 نفر ، بازاء هر 15 نفر 1 توالت و 1 دستشوئي(50 نفر از هر كدام 5 دستگاه) 

4- 115-56 نفر ، بازاء هر 20 نفر 1 توالت و 1 دستشوئي(100 نفر از هر كدام 7 دستگاه)
5- 266-116 نفر ، بازاء هر 25 نفر 1 توالت و 1 دستشوئي (250 نفر از هر كدام 13 دستگاه)

6- از 266 نفر بباال بازاء هر 30 نفر اضافي 1 توالت و 1 دستشوئي

ــران مرد و كارگران زن تبصره45 ــاده 25 و بندهاي 1 تا 6 آن براي كارگ ــرح مفاد م ــوئي بش وجود توالت و دستش
بصورت كامًال جدا و مستقل از هم اجباريست . 

ماده 4626

ــرايط مندرج در مواد 15 لغايت 20 و 22 و 27 و 31 و 37 و 38  حمام مذكور در ماده 12 بايد داراي ش
اين آئين نامه بوده و تعداد آن نيز متناسب با تعداد كارگران بشرح جدول ذيل بوده و بايد مشابه توالت و 
دستشوئي براي كارگران مرد و كارگران زن بطور جداگانه محاسبه و اعمال و بصورت كامًال جدا و مستقل 

از هم در محلهاي مناسب وجود داشته باشد . 
1- 5-1 نفر، كارگر 1 دستگاه

2- 20-6 نفر ، بازاء هر 5 نفر 1 دستگاه(20 نفر 4 دستگاه)
3- 50-21 نفر ، بازاء هر 10 نفر 1 دستگاه(50 نفر 7 دستگاه)

4- 100-51 نفر ، بازاء هر 20 نفر 1 دستگاه(100 نفر 10 دستگاه)
5- از 100 نفر كارگر بباال بازاء هر 20 نفر اضافي يكدستگاه

دستگاه سوخت و نوع مواد سوختني بايد از نوعي باشد كه احتراق بصورت كامل انجام گيرد .ماده 4727

ــتگاه تبصره48 ــب و مجهز به هواكش با قدرت مكش كافي باالي دس ــب ، از جنس مناس نصب هود با ابعاد متناس
پخت الزاميست . 

محل شستشو و نگهداري ظروف بايد در مجاور محل پخت و مجزا و مستقل از آن باشد . ماده 4928

ظروف بايد در ظرفشويي حداقل دو مرحله اي(شستشوـ  آبكشي) يا توسط دستگاههاي اتوماتيك شسته شود.ماده 5029

تعداد وظرفيت هر ظرفشوئي بايد متناسب با تعداد ظروف باشد .تبصره 1 51

هر لگن يا هر واحد ظرفشوئي بايد مجهز به آب گرم و سرد باشد . تبصره 522

درصورت نداشتن ماشين ظرفشوئي ، ظروف پس از شستشو ، در محل مناسب(قفسه مجهز به آب چكان) و تبصره 533
بدون استفاده از پارچه و حوله و امثال آنها خشك و سپس در قفسه مخصوص ظروف نگهداري شود . 

ــه سالم و هميشه تميز و فاصله كف ماده 5430 ــه ، ويترين و گنجه ها بايد قابل نظافت بوده و مجهز به در و شيش قفس
آنها از زمين حدود 20 سانتيمتر باشد . 

پيشخوان و ميز كار بايد سالم و سطح آن از جنس قابل شستشو باشد . ماده 5531

ميز كاري كه صرفاً جهت تهيه موادغذايي بكار ميرود بايد فاقد هرگونه كشو و يا قفسه بوده و فضاي زير تبصره56
آن نيز مورد استفاده قرار نگيرد . 

ماده 5732
سبزيجات و صيفي جاتي كه در اماكن عمومي و مراكز عرضه موادغذايي بصورت خام ، در اختيار مشتريان 
ــو شده و پس از  ــوئي شستش ــالم و مايع ظرفش ــود بايد در محل مخصوص ، تميز و با آب س گذارده مي ش

گندزدايي آبكشي و مصرف گردد . 
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انبار موادغذايي بايد قابل تميز كردن بوده و وضع داخلي آن مطابق با شرايط مندرج در مواد 16 لغايت 20 ماده 5833
و 38 لغايت 40 اين آئين نامه و حجم و فضاي آن متناسب با نياز و احتياجات مؤسسه باشد . 

ــورد تأييد مقامات تبصره 1 59 ــرارت و رطوبت آن همواره م ــه و ميزان ح ــد بنحو مطلوب تهوي ــار موادغذايي باي انب
بهداشتي باشد . 

انبار آرد و شكر بايد مطابق نقشه مصوب باالترين مقام بهداشتي محل شود . تبصره 602

قفسه بندي و پالت گذاري در انبار به نحو مطلوب و مناسب انجام شود . تبصره 613

كليه موادغذايي فاسد شدني بايد در يخچال و يا سردخانه مناسب نگهداري شود و مدت آن بيش از زماني ماده 6234
نباشد كه ايجاد فساد يا تغيير كيفيت نمايد . 

يخچال و سردخانه بايد مجهز به دماسنج سالم باشد . تبصره63

قراردادن موادغذايي پخته و خام و شسته و نشسته در كنار هم در داخل يخچال ممنوع بوده و يخچال و ماده 6435
سردخانه همواره بايد تميز و عاري از هرگونه بوي نامطبوع باشد . 

ماده 6536
عرضه و فروش موادغذايي آماده مصرف از قبيل ساندويچ ، كباب ، اش ، غذاهاي پخته ، غذاهاي فاسدشدني ، 
ــور ، شيريني جات ، انواع تنقالت و خشكبار و  ــربت آالت و نوشيدنيهاي فله ، ترشيجات و شور و خيارش ش

آجيل فله و امثال آنها بصورت دوره گردي ممنوع است . 

ــالم ، تازه ، كافي و عاري از بو ماده 6637 ــه هواي داخل اماكن س ــب بايد بنحوي صورت گيرد كه هميش تهويه مناس
باشد . 

در فصل گرما حداكثر درجه حرارت داخل اماكن نبايد بيشتر از 30 درجه سانتيگراد باشد . ماده 6738

ماده 6839

ــدت روشنايي نور طبيعي يا مصنوعي در آشپزخانه 100 تا 200 لوكس ، ارايشگاه 200 تا 500 لوكس ،  ش
نانوايي 100 تا 300 لوكس ، محلهاي فرآوري و توليد و بسته بندي 150 تا 200 لوكس (بسته به نوع كار) 
و در محوطه عمومي و انبار مراكز و اماكن كارگاهها و كارخانجات موضوع اين آئين نامه بايد حداقل 100 

لوكس و در راهرو ، سرسرا ، رختكن ، توالت ، دستشوئي و حمامها بايد بين 50 تا 150 لوكس باشد . 

ــاير خطرات احتمالي بايد پيش بيني هاي الزم باتوجه به حجم كار ماده 6940 براي جلوگيري از حريق و انفجار و س
و نوع فعاليت و تعداد كارگران بعمل آيد .

ماده 7041
كارگاهها و كارخانجات توليدي موادغذايي و بهداشتي مشمول اين آئين نامه و همچنين هتلها و متل ها 
ــتي جمع آوري ، نگهداري موقت ، حمل  و امثال آنها موظفند زباله توليدي را همواره بطريقه كامًال بهداش

و نقل و دفع نمايند بطوريكه اقدامات آنها مورد تأييد مقامات بهداشتي باشد .

ــب و تعداد كافي موجود ماده 7142 ــو ، قابل حمل و با حجم مناس ــوش دار ، زنگ نزن ، قابل شستش ــه دان درپ زبال
باشد . 

زباله دان بايد مجهز به كيسه زباله و در محل مناسبي قرار گرفته و اطراف آن همواره تميز باشد . تبصره72

ــاير حيوانات بهيچ وجه نبايد در داخل اماكن و ماده 7343 ــگ ، گربه و موش و س ــاير حشرات ، س ــه و س مگس ، پش
كارگاهها و كارخانجات ديده شوند . 

وجود سگ نگهبان در كارخانجات و محلهاي مشابه ، مشروط بر اينكه به هيچ وجه با محلهاي تهيه ، توليد ، تبصره74
نگهداري و توزيع موادغذايي و افراد شاغل در اين قسمتها در ارتباط و تماس نباشد بالمانع است .

نقشه كليه ساختمانهاي اماكن عمومي و مراكز و كارگاهها و كارخانجات موضوع اين آئين نامه به منظور ماده 7544
انطباق با موازين بهداشتي قبل از اجرا بايد به تصويب مقامات مسئول برسد .
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اماكني كه اجازه قبول مسافر دارند بايد عالوه بر رعايت كليه موارد بهداشتي واجد شرايط زير باشند .ماده 7645

ــاحت منظور تبصره 771 ــد كه براي هر تخت حداقل 5 مترمربع مس ــر اطاق تعداد تختخوابها بايد طوري باش در ه
گردد . 

هر اطاق داراي دستشوئي مجهز به صابون(ترجيحاً صابون مايع) باشد . تبصره 782

در هر طبقه بازاء هر 18 تخت حداقل دو دستگاه مستراح(يكدستگاه مردانه و يكدستگاه زنانه) با شرايط تبصره 793
كامًال بهداشتي وجود داشته باشد . 

ــتراحهاي همان تبصره 804 ــاختمان نبايد كمتر از مجموع تعداد مس ــرد در هر طبقه از س تعداد دوش آب گرم و س
طبقه باشد . 

درصورتيكه در داخل اطاقها امكانات صحيح و قابل قبول براي آشپزي وجود نداشته باشد وجود آبدارخانه تبصره 815
با شرايط بهداشتي و مجهز در هر طبقه الزاميست . 

ــد ، ارتفاع پله حداكثر 18 تبصره 826 ــنايي كافي(حداقل 100 لوكس)بوده و لغزنده نباش پله بايد داراي حفاظ و روش
سانتيمتر و عرض آن حداقل 30 سانتيمتر باشد . 

تبصره 837
ــي ، پرده ، پتو و امثالهم) بايد با دستگاههاي اتوماتيك  ــه و لوازم پارچه اي مانند(حوله ، ملحفه ،روبالش البس
ــت ، درمان و آموزش پزشكي باشد ، شستشو ،  ــه استاندارد وزارت بهداش ــب كه مطابق نقش در محل مناس

ضدعفوني ، خشك و اطو شود . 

ــد . مگر در استخرهاي شنا مطابق مفاد ماده 8446 ــي و امثال آن ممنوع ميباش وجود هرگونه حوض يا حوضچه پاش
ماده 58 اين آئين نامه.

ــنتي ، حوضچه هاي آب نما طوري طراح گردند كه همواره در آنها آب در تبصره85 ــتورانها و چايخانه هاي س در رس
گردش بوده و امكان دسترسي به آب براي مشتريان و اطفال آنها فراهم نگردد . 

ــعمل و موادغذايي غيرقابل مصرف و ضايعات در محل ماده 8647 ــايل اضافي و مستهلك و مس نگهداري هرگونه وس
كار ممنوع است . 

ماده 8766

ظروف مورد استفاده بايد داراي شرايط زير باشد:
1- ظروف شكستني بايد تميز ، بدون ترك خوردگي و لب پريدگي باشد . 

ــالم ، صاف و  ــايل و ظروف فلزي كه براي تهيه و نگهداري و مصرف موادغذايي بكار ميروند بايد س 2- وس
بدون زنگ زدگي باشند . 

ــته ، تميز و بر حسب ضرورت ضدعفوني گرديده و  ــايل و ظروف غذا بايد پس از هر بار مصرف شس 3- وس
در ويترين يا گنجه مخصوص كه محفوظ باشد نگهداري شود . 

ماده 8867

استفاده از ظروف و وسايل مشروحه زير ممنوع مي باشد :
1- ديگ و ظروف مسي اعم از اينكه سفيد كاري شده يا نشده باشد . 

2- گوش كوب و قاشق چوبي و سربي . 
3- قنداق بدون درپوش مناسب . 

4- ظروف فاقد درب ثابت و مخصوص براي عرضه موادي از قبيل نمك ، فلفل ، سماق ، شكر و امثاآلنها . 
ــت ، درمان و آموزش پزشكي غيرمجاز شناخته و آگهي  ــط وزارت بهداش 5- هر نوع ظروف وابزاريكه توس

مي شود.
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ماده 8969
ــتني ، آبميوه ، انواع لبنيات و امثال آنها بايد در ظروف بسته بندي يكبار مصرف مورد  موادغذايي مانند بس
ــاخته شده از مواد اوليه نو(غير بازيافتي)و مرغوب و  ــت ، درمان و آموزش پزشكي و س تأييد وزارت بهداش

حتي االمكان تجزيه پذير و همواره سالم ، تميز و بهداشتي عرضه ميگردد .

تبصره90
ــاز و داراي پروانه هاي  ــاي توليدي مج ــط واحده ــي مذكور در ماده فوق كه توس ــته از موادغذاي آن دس
ــوند از شمول ماده مذكور مستنثني  ــته بندي و عرضه ميش ــتي تهيه و بطرق مجاز ديگر بس معتبر بهداش

مي باشند .
سطح ميزها بايد صاف ، تميز ، سالم ، بدون درز و روكش آنها از جنس قابل شستشو و به رنگ روشن باشد .ماده 9170

صندليها و نيمكتها بايد سالم و تميز باشد . ماده 9271

ــافر تازه وارد بايد از ملحفه ، روبالشي و شمد تميز و سالم استفاده شود و تعويض آنها حداقل ماده 9372 براي هر مس
هر سه روز يكبار اجباريست .

استفاده از لحاف ، پتو ، تشك و بالش كثيف و مندرس و بدون ملحفه ممنوع است . ماده 9473

ــروصداي ماده 9574 ــد و ايجاد س ــتگي و يا گودرفتگي فنر باش ــتفاده از تختخوابهائي كه داراي پارگي يا شكس اس
غيرطبيعي نمايد ممنوع است. 

ــتفاده از مواد غيراستاندارد از جمله كاغذهاي بازيافتي و كاغذهائيكه تميز نباشد و روزنامه و همچنين ماده 9675 اس
كيسه هاي پالستيكي جهت پيچيدن و بسته بندي موادغذايي ممنوع است . 

جعبه هاي مقوائي و پاكتهاي كاغذي كه براي بسته بندي موادغذايي استفاده ميشوند بايد از جنس سالم ماده 9776
و استاندارد و كامًال تميز بوده و از نوع بازيافتي نباشند . 

ظروف خميرگيري بايد صاف و تميز و بدون درز باشد . نصب شير آب باالي ظرف خميرگيري الزم است . ماده 9877

كوشش شود از دستگاههاي خودكار براي تهيه خمير و ساير مواد مخلوط كردني استفاده گردد . تبصره99

ماده 10078

ــور و آبزيان ، مواد  ــت دام و طي ــدني مانند انواع گوش ــل و جابجائي موادغذايي فاسدش ــل و نق ــراي حم ب
ــير  پروتئيني ، فرآورده هاي خام و پخته غذايي دام و طيور و آبزيان ، كله و پاچه و آاليش خوراكي دام ، ش
ــايط نقليه مخصوص و مجهز به سردخانه سالم مناسب  و محصوالت لبني و امثال آنها بايد منحصراً از وس

استفاده شود . 

ماده 10179
ــد ،  ــو و پخت و پز مجدد بمصرف ميرس براي حمل و نقل و جابجائي ، هر نوع ماده غذايي كه بدون شستش
انواع نان ، شيرينيجات و خشكبار و امثال آنها بايد از وسايط نقليه مخصوص و مجهز به اطاقك محفوظ و 

مناسب ، تميز و بهداشتي استفاده شود .

ماده 10280
براي حمل و نقل مواداوليه مصرفي و محصوالت محصوالت نهايي كارگاهها و كارخانجات توليد موادغذايي ، 
حبوبات ، غالت ، ميوه جات و سبزيجات بايد صرفاً از وسايط نقليه مخصوص حمل و نقل اين مواد كه مورد 

تأييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشد استفاده شود . 

كليه افرادي كه در وسايط نقليه موضوع مواد 78 لغايت 80 فوق الذكر با جابجائي موادغذايي سروكار دارند ماده 10381
مشمول ماده 2 اين آئين نامه درخصوص اخذ كارت معاينه پزشكي و تبصره هاي ذيل آن مي باشند . 

ــا مجوز حمل و نقل ماده 10482 ــل از بهره برداري از آنه ــن آئين نامه موظفند قب ــايط نقليه موضوع اي ــان وس صاحب
موادغذايي توسط وسيله نقليه مربوطه را از وزارت بهداشت اخذ نمايند . 

ــايط نقليه مجاز حمل اين مواد ممنوع و عالوه بر تبصره105 ــط وس حمل و نقل هر نوع كاالي غير از موادغذايي توس
اخذ جريمه موجب توقف وسيله نقليه متخلف بمدت حداقل يكماه خواهد شد . 
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حمل و نقل موادغذايي و بهداشتي موضوع مواد 78 لغايت 80 اين آئين نامه توسط وسايط نقليه غيرمجاز ماده 10683
ممنوع و عالوه بر اخذ جريمه ، موجب توقف وسيله نقليه متخلف بمدت حداقل يكماه خواهد شد . 

ــيريني جات ، خرما ، ماده 10784 ــتيل براي برداشتن دانه هاي ش ــتنلس اس ــتفاده از انبرك مخصوص از جنس اس اس
خيارشور ، قطعات پنير ، حلوا و امثال آنها الزاميست .

                                                                              بازديدها
مشخصات بازديد و تأييد كنندگان 

بازديد سومبازديد دومبازديد اول

نام و نام خانوادگي و امضاء 
بازرس بهداشت محيط

نام و نام خانوادگي و امضاء 
مسئول بهداشت محيط

نام و نام خانوادگي و امضاء 
مسئول بهداشت محل
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بسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  ..............

معاونت بهداشتي
مركز بهداشتي درماني  .................   مركز بهداشت شهرستان  ...............     

اول              دوم             سوم  
تاريخ بازديد:                                مطابقت با آئين نامه   �    عدم مطابقت با آئين نامه �

ماده 11

كليه متصديان و كارگران و اشخاصي كه در مراكز تهيه ، توليد ، توزيع و نگهداري و فروش و وسايط نقليه 
ــتي و اماكن اشتغال دارند. موظفند دوره ويژه بهداشت  ــاميدني ، آرايشي و بهداش حامل مواد خوردني ، آش
ــالم مي نمايد گذرانده و  ــكي تعيين و اع ــت ، درمان و آموزش پزش ــي را بترتيبي كه معاونت بهداش عموم

گواهينامه معتبر آنرا دريافت دارند.

مديريت ويا تصدي اشتغال بكار در هر يك از كارگاهها و كارخانجات و مراكز و وسايط نقليه موضوع اين تبصره 21
آئين نامه بدون داشتن گواهينامه معتبر موضوع ماده 1 ممنوع است.

ــن نامه در هر يك از تبصره 32 ــدرج در ماده 1 اين آئي ــخاص فاقد گواهينامه معتبر من ــا بكارگيري اش ــتخدام ب اس
كارگاهها و كارخانجات و اماكن و مراكز و وسايط نقليه مذكور ممنوع است. 

تبصره 43
ــاغل  ــخاصي مانند صندوقدار ، باغبان ، نگهبان ، راننده و نظاير آنها كه در اماكن موضوع اين آئين نامه ش اش
بوده ليكن با مواد غذائي ،  آرايشي و بهداشتي ارتباط مستقيم ندارند از مشمول ماده 1 فوق و تبصره هاي 

1 و 2 آن مستثني مي باشد. 

ــمول ماده 1 اين آئين نامه مي باشند موظفند كارت ماده 52 ــخاصي كه مش كليه متصديان ، مديران ، كارگران و اش
معاينه پزشكي معتبر در محل كار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسين بهداشت ارائه نمايند.

ــكي آنان را تبصره 61 ــخاص گواهينامه معتبر ماده 1 و كارت معاينه پزش ــتحمام اش كارفرمايان موظفند هنگام اس
مالحظه و ضمن اطمينان از اعتبار آن در محل كسب نگهداري نمايند. 

تبصره 72

ــتان يا مراكز بهداشتي و درماني شهري و  ــت شهرس ــكي منحصراً از طرف مراكز بهداش كارت معاينه پزش
ــكي صادر خواهد شد. مدت اعتبار كارت فوق  ــتائي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزش روس
ــتني و آبميوه فروشان و ... و مشاغل مشابه و نيز كارگران كارگاهها و  ــاندويچ ، بس براي پزندگان ، اغذيه ، س
ــدني 6 ماه و براي ساير مشاغل موضوع اين آئين نامه  ــتي فاسد ش كارخانجات توليد مواد غذائي و بهداش

حداكثر يكسال مي باشد. 

ماده 3 8
متصديان و كارگران اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات و وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند 
ــتوراتيكه زا طرف بازرسين  ــت فردي و نظافت عمومي محل كارخود را نموده وبه دس رعايت كامل بهداش

بهداشت داده مي شود عمل نمايند.

كليه اشخاصي كه در اماكن و مراكز و وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه كار ميكنند بايد ملبس به لباس ماده 4 9
كار و روپوش تميز و برنگ روشن باشند .

متصديان اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات موضوع اين آئين نامه موظفند براي هر يك از شاغلين ماده 105
خود جايگاه محفوظ و مناسبي بمنظور حفظ لباس و ساير وسايل در محل تهيه نمايند . 
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متصديان مراكز و اماكن و كارگاهها و كارخانجات و وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند به تناسب تعداد ماده 117
كارگران خود بازاء هر كارگر حداقل 2/5 مترمربع اطاق استراحت مطابق با موازين بهداشتي تهيه نمايند . 

درهرحال مساحت اطاق استراحت نبايد كمتر از 7/5مترمربع و ارتفاع سقف آن نبايد كمتر از2/8 باشد . تبصره12

هر كارگر موظف به داشتن كليه وسايل نظافت ، شستشو و استحمام اختصاصي ميباشد .ماده 139

جعبه كمكهاي اوليه با مواد و وسايل مورد نياز در محل مناسب نصب گردد .ماده 1411

كارگران كارگاهها و كارخانجات و اماكني كه با پخت و فرآوري موادغذايي سروكار دارند هم چنين كارگران ماده 1512
كشتارگاهها و محلهايي مانند آنها موظفند هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه كار استحمام نمايند . 

استعمال دخانيات توسط متصديان و كارگران مشمول اين آئين نامه در حين كار ممنوع است . ماده 1613

فروش وعرضه سيگار دركارگاهها وكارخانجات و اماكن و مراكز و محلهاي موضوع اين آئين نامه ممنوع است . ماده 1714

ــات و اماكن و مراكز و ماده 1815 ــي در محوطه هاي عمومي كارگاهها ، كارخانج ــرف هرگونه محصوالت دخانيات مص
محلهاي موضوع اين آئين نامه ممنوع است . 

تبصره 191
ــئول اجراي مفاد ماده 15 بوده و  ــئولين و يا كارفرمايان محلهاي موضوع اين آئين نامه مس متصديان ، مس
ــب و درم عرض ديد از نظر مصرف دخانيات  ــداردهنده در نقاط مناس موظفند ضمن نصب تابلوهاي هش

جلوگيري كنند . 

ماده 2016

كف ساختمان بايد داراي شرايط زير باشد
الف) از جنس مقاوم ، صاف ، بدون درز و شكاف و قابل شستشو باشد .

ب ) داراي كف شور به تعداد مورد نياز ، مجهز به شترگلو بوده و نصب توري ريز روي آن الزاميست . 
ج ) داراي شيب مناسب بطرف كف شور فاضالب رو باشد .  

ــرات و جوندگان ماده 2117 ــد كه از ورود حش ــقف از مصالح مقاوم بوده و طوري باش ــاختمان ديوار از كف تا س س
جلوگيري بعمل آورد . 

سطح ديوارها بايد صاف ، بدون درز و شكاف و برنگ روشن باشد . تبصره 221

ــب با احتياجات و لوازم مربوط به نوع كار و بر حسب مشاغل مختلف ، بشرح ماده 2318 ــش ديوارها بايد متناس پوش
تبصره هاي ذيل باشد. 

تبصره 241

ــبزي  ــپزخانه ، آبدارخانه ، انبار موادغذايي ، ميوه و س ــش بدنه ديوار كارگاههاي تهيه موادغذايي ، آش پوش
ــورد كارگاهها و  ــقف و در م ــويخانه بايد از كف تا زير س ــوئي ، رختش ــتراح ، دستش ــي ، حمام ، مس فروش
كارخانجات توليدي موادغذايي تا ارتفاع حداقل چهار متر كاشي يا سراميك و ديوار كارخانجات از ارتفاع 

چهار متر بباال مي تواند ازسيمان صاف و صيقلي برنگ روشن باشد . 

سقف بايد صاف ، حتي االمكان مسطح ، بدون ترك خوردگي و درز و شكاف و هميشه تميز باشد . ماده 2519

ــد از جنس قابل تبصره26 ــن گرمخانه و دوش حمام باي ــپزخانه و هر نوع محل طبخ و همچني ــقف آش ــش س پوش
شستشو و برنگ روشن باشد.
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ماده 2720

وضع درها و پنجره ها بايد داراي شرايط زير باشد .
ــگ زدگي و قابل  ــتگي و زن ــالم و بدون ترك خوردگي و شكس ــا از جنس مقاوم ، س ــا و پنجره ه الف)دره

شستشو بوده و هميشه تميز باشد .
ــد به نحوي كه از ورود حشرات بداخل اماكن  ــالم و مناسب باش ــو بايد مجهز به توري س ب ) پنجره بازش

جلوگيري نمايد . 
ــالم و مناسب و همچنين فنردار باشد بطوريكه از  ــرف به فضاي باز بايد مجهز به توري س ج ) درهاي مش

ورود حشرات و جوندگان و ساير حيوانات جلوگيري نمايد . 

آب مصرفي بايد مورد تأييد مقامات بهداشتي باشد . ماده 2821

ماده 2922
ــتم جمع آوري (و  ــمول اين آئين نامه بايد داراي سيس كليه اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات مش
ــتي فاضالب مورد تأييد مقامات  ــتم تصفيه) و دفع بهداش در مورد هتلها و كارگاههاي و كارخانجات سيس

بهداشتي باشند . 

ــده اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات مشمول تبصره30 ــاب تصفيه نش هدايت و تخليه هرگونه فاضالب و پس
اين آئين نامه به معابر و جوي و انهار عمومي اكيداً ممنوع ميباشد . 

وضع و تعداد توالت و دستشوئي بهداشتي و متناسب باشد . ماده 3124

ــب و بهداشتي بوده و وجود تبصره32 ــك كن مناس ــوئي ها بايد مجهز به صابون(ترجيحاً صابون مايع) و خش دستش
زباله دان در كنار دستشوئي الزامي است . 

ماده 3325

ــير آب گرم و سرد و با شرايط الزم بهداشتي در  ــوئي و توالت مجزا و مجهز به ش براي كارگران بايد دستش
محل مناسب و به تعداد مورد نياز بشرح ذيل وجود داشته باشد . 

7- 5 – 1 نفر كارگر 1 توالت و 1 دستشويي
8- 25 – 6 نفر ، بازاء هر 10 نفر 1 توالت و 1 دستشوئي (25 نفر از هر كدام 3 دستگاه)
9- 55-26 نفر ، بازاء هر 15 نفر 1 توالت و 1 دستشوئي(50 نفر از هر كدام 5 دستگاه) 

10- 115-56 نفر ، بازاء هر 20 نفر 1 توالت و 1 دستشوئي(100 نفر از هر كدام 7 دستگاه)
11- 266-116 نفر ، بازاء هر 25 نفر 1 توالت و 1 دستشوئي (250 نفر از هر كدام 13 دستگاه)

12- از 266 نفر بباال بازاء هر 30 نفر اضافي 1 توالت و 1 دستشوئي

ــران مرد و كارگران زن تبصره34 ــاده 25 و بندهاي 1 تا 6 آن براي كارگ ــرح مفاد م ــوئي بش وجود توالت و دستش
بصورت كامًال جدا و مستقل از هم اجباريست . 

دستگاه سوخت و نوع مواد سوختني بايد از نوعي باشد كه احتراق بصورت كامل انجام گيرد .ماده 3527

ــه سالم و هميشه تميز و فاصله كف ماده 3630 ــه ، ويترين و گنجه ها بايد قابل نظافت بوده و مجهز به در و شيش قفس
آنها از زمين حدود 20 سانتيمتر باشد .

پيشخوان و ميز كار بايد سالم و سطح آن از جنس قابل شستشو باشد . ماده 3731

ماده 3836
عرضه و فروش موادغذايي آماده مصرف از قبيل ساندويچ ، كباب ، اش ، غذاهاي پخته ، غذاهاي فاسدشدني ، 
ــور ، شيريني جات ، انواع تنقالت و خشكبار و  ــربت آالت و نوشيدنيهاي فله ، ترشيجات و شور و خيارش ش

آجيل فله و امثال آنها بصورت دوره گردي ممنوع است . 
تهويه مناسب بايد بنحوي صورت گيرد كه هميشه هواي داخل اماكن سالم ، تازه ، كافي و عاري از بو باشد . ماده 3937

در فصل گرما حداكثر درجه حرارت داخل اماكن نبايد بيشتر از 30 درجه سانتيگراد باشد . ماده 4038
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ماده 4139

ــدت روشنايي نور طبيعي يا مصنوعي در آشپزخانه 100 تا 200 لوكس ، ارايشگاه 200 تا 500 لوكس ،  ش
نانوايي 100 تا 300 لوكس ، محلهاي فرآوري و توليد و بسته بندي 150 تا 200 لوكس (بسته به نوع كار) 
و در محوطه عمومي و انبار مراكز و اماكن كارگاهها و كارخانجات موضوع اين آئين نامه بايد حداقل 100 

لوكس و در راهرو ، سرسرا ، رختكن ، توالت ، دستشوئي و حمامها بايد بين 50 تا 150 لوكس باشد . 

ــاير خطرات احتمالي بايد پيش بيني هاي الزم باتوجه به حجم كار ماده 4240 براي جلوگيري از حريق و انفجار و س
و نوع فعاليت و تعداد كارگران بعمل آيد.

زباله دان درپوش دار ، زنگ نزن ، قابل شستشو ، قابل حمل و با حجم مناسب و تعداد كافي موجود باشد . ماده 4342

زباله دان بايد مجهز به كيسه زباله و در محل مناسبي قرار گرفته و اطراف آن همواره تميز باشد . تبصره44

ــاير حيوانات بهيچ وجه نبايد در داخل اماكن و ماده 4543 ــگ ، گربه و موش و س ــرات ، س ــاير حش ــه و س مگس ، پش
كارگاهها و كارخانجات ديده شوند . 

نقشه كليه ساختمانهاي اماكن عمومي و مراكز و كارگاهها و كارخانجات موضوع اين آئين نامه به منظور ماده 4644
انطباق با موازين بهداشتي قبل از اجرا بايد به تصويب مقامات مسئول برسد .

ــد مگر در استخرهاي شنا مطابق مفاد ماده 4746 ــوي و امثال آن ممنوع ميباش وجود هرگونه حوض يا حوضچه پاش
ماده 58 اين آئين نامه .

ــايل اضافي و مستهلك و مستعمل و موادغذايي غيرقابل مصرف و ضايعات در محل ماده 4847 نگهداري هرگونه وس
كار ممنوع است .

ماده 4957
ــايلي مانند مايو ، حوله ،كاله ، دمپائي ، بيني بند ، لنگ ، تيغ ، برس و امثاآلنها بصورت  ــتفاده ازوس توزيع و اس
مشترك در حمامها و آرايشگاهها و استخرهاي شنا و محلهاي مشابه ممنوع و مسئوليت آن متوجه مدير 

و متصدي مكان مي باشد . 

                                                                              بازديدها
مشخصات بازديد و تأييد كنندگان 

بازديد سومبازديد دومبازديد اول

نام و نام خانوادگي و امضاء 
بازرس بهداشت محيط

نام و نام خانوادگي و امضاء 
مسئول بهداشت محيط

نام و نام خانوادگي و امضاء 
مسئول بهداشت محل
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فصل ششم
مبارزه با حشرات و جوندگان

مقدمه:
حشرات و جوندگان مي توانند عوامل بيماريزا مانند انگل ها ، ميكروبها ، ويروس ها و غيره را از راههاي مختلف 

به انسان منتقل كرده و او را به بيماري مبتال سازند .
بنابراين دانستن راههاي مبارزه با اين جانوران اهميت زيادي در حفظ و تأمين سالمت مردم دارد از اين رو 

در اين فصل از حشرات و جوندگان و راههاي مبارزه با آنها گفتگو مي كنيم .

اهـــداف 
پس از مطالعه اين فصل انتظار ميرود بتوانيد :

روش هاي مبارزه با حشرات و جوندگان را نام ببريد .  -1
نحوه زيست حشرات و جوندگان را بيان كنيد .  -2

نقش بيماريزائي حشرات و راههاي مبارزه با آنها را توضيح دهيد .  -3

روش هاي مبارزه با حشرات و جوندگان
روشهاي فيزيكي (بهسازي محيط ، نصب توري ، و .......)  .1
روشهاي شيميايي(استفاده از سموم و حشره كش ها)  .2

ــتفاده از برخي باكتريها و  ــرات و جوندگان و يا اس ــمنان طبيعي حش ــتفاده از دش ــهاي بيولوژيكي (اس روش  .3
ويروسها)

روشهاي ژنتيكي (مانند عقيم كردن و نازاكردن حشرات و جوندگان)  .4
از بين روشهاي باال ، دو روش فيزيكي و شيميايي متداولترين روش براي مبارزه با حشرات و جوندگان است .

� سوسك (سوسري):

ــانها زندگي مي كنند و ارتباط  ــل نيازهاي زندگي خود در محل هاي زندگي انس ــرات به دلي تعدادي از حش
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نزديكي با آنها برقرار مي نمايند كه سوسكها(سوسري) از آن جمله هستند و به دليل نيازهاي خاص خود تقريباً 
ــره از همه مواد قابل هضم موجود در محيط  ــوند . اين حش ــكوني و اماكن عمومي ديده ميش در اكثر مناطق مس

تغذيه مي كند و در انتقال بيماريها نيز نقش عمده اي دارد .

اهميت عمومي و بهداشتي سوسك :
امروزه سوسك ها از آفات بسيار مهم اماكن مختلف به شمار مي آيند اين حشرات در منازل ، ادارات يا اماكن 
ــريك ميشوند . آنها در اماكن داخلي در تمام  ــان ش ديگر تخم ريزي مي كنند و در غذا ، آب ، پناهگاه و گرما با انس
ــاني و حيواني ، مواد گياهي و حيواني، چرم ، چسب ،  ــك ها هر نوع غذا يا نوشيدني انس ــال فعالند . سوس طول س
ــل و يا مدفوع بيمار  ــكي از خلط مريض مبتال به س كاغذ ديواري و .... را مي خورند . وقتي در نظر بگيريد كه سوس
اسهالي تغذيه مي كند و دست و پا و بدنش به آن آلوده مي شود و بعد به آشپزخانه راه پيدا مي كند و روي ظروف 

غذاخوري و موادغذايي راه ميرود اهميت موضوع بيشتر درك مي شود .
ــطح بهداشت محيط ،  ــرات معموالً به عنوان عالمت مهمي در پايين بودن س ــرفته اين حش در جوامع پيش
ــپزخانه ، حمام ، رستوران ،  ــمار مي روند . عالوه بر اين وجود سوسك ها در آش ــرايط اجتماعي و اقتصادي به ش ش
ــردم پايين آورد . اين  ــي و اقتصادي اين مكانها را در نظر م ــاير اماكن ميتواند موقعيت اجتماع ــتان و س بيمارس

حشرات از چند راه سالمت انسان را به خطر مي اندازند :
موادغذايي را آلوده مي كنند(از اين راه هم باعث انتقال بيماري مي شوند و هم باعث خسارت مالي به صاحب   -1

كاال ميگردند)
بوي بدي توليد مي كنند  -2

ــئله  ــان منتقل مي كنند كه اين مس ــان را به انس ــمتهاي مختلف بدنش عوامل بيماريزاي موجود بر روي قس  -3
مهمترين اثرات سوء اين حشره مي باشد .

ــتان كودكاني كه به خواب رفته اند انجام  ــت گزشهاي ضعيفي خصوصاً در بين انگش گاهي اوقات ممكن اس  -4
دهند .

ترشحات و پوسته هاي ناشي از تعويض جلد سوسك باعث ايجاد حساسيت ميگردد .  -5
ترس از وجود سوسريها در بين ساكنين منازل و آپارتمانهاي آلوده از اثرات ناخوشايند ديگر آنها است .  -6

انتقال عوامل بيماريزا :
اهميت بهداشتي سوسريها ازيك طرف به علت وجود آنها در خانه ، مغازه ، انبارهاي موادغذايي ، آشپزخانه ها 
ــد لذا آنها قادر به  ــطلهاي زباله مي باش ــهاي تهيه موادغذايي و از طرف ديگر حضور آنها در فاضالبها و س و بخش
انتقال عوامل بيماريزا ازيك محل به محل ديگر مي باشند به اين ترتيب بعضي ويروسها ، تخم انگل ها ، ميكروبها 

و قارچهاي بيماريزا را به انسان منتقل مي كنند .

مبارزه با سوسك و مراحل آن

الف . شناسايي محل
ابتدا بايد مشخص كرد كه محل اصلي آلودگي و زياد شدن سوسك كجاست و در كدام قسمتها امكان تخم 
ــي نمودن شكافهاي موجود در گوشه كنار ساختمان به خصوص در محلهاي  ــره وجود دارد . بررس ريزي اين حش
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ــتراح ، حمام ، زيرزمين ، اطراف قرنيزها ، كنار چهارچوب درها و  ــوئيها ، آشپزخانه ، مس گرم و مرطوب مثل دستش
ــتگاهها كه معموالً داراي  ــت موتورهاي دس ــوده ، پش ــايل فرس پنجره ها ، اطراف عايق بندي فرها ، يخچالها و وس
ــت بخصوص در هنگام شب كه سوسك ها فعال هستند ما را به يافتن محل اصلي تخم ريزي  ــتر اس حرارت بيش

اين حشره ياري و مبارزه با آن را آسان ميسازد .
ــيدن سوسك ها از پناهگاههايشان و پي بردن به ميزان آلودگي محل ميتوان از يك اسپري  براي بيرون كش
ــره كش بنام پيرتروم است استفاده نمود زيرا اين تركيبات مي توانند سوسك را جلب كرده  كه داراي نوعي حش
و از پناهگاههايشان بيرون بشكند . وجود كپسول تخم ، پوسته بدن و مدفوع آنها نيز ميتواند ما را به محل اصلي 

آلودگي راهنمايي كند .

ب . تعيين نوع سوسك
ــت . سوسك هايي كه به محيط انسانها وارد  ــك تعيين نوع آنها الزم اس ــتر مبارزه با سوس براي موفقيت بيش
ميشوند و از نظر بهداشتي اهميت بيشتري دارند عبارتند از سوسك آلماني و سوسك آمريكائي ، سوسك شرقي ، 
سوسك استراليائي ، سوسك اثاثيه يا نوار قهوه اي . سوسك آلماني از مقاومترين نوع سوسك هاست . كپسول تخم 

سوسك ها تقريباً شبيه لوبيا قرمز است و از هر يك تخم بسته به نوع سوسك 14 تا 48 نوزاد بيرون مي آيد .

انواع مبارزه :
الف . مبارزه فيزيكي ـ بهسازي محيط

ب . مبارزه شيميايي ـ سمپاشي

الف . بهسازي محيط
بهسازي محيط اساسي ترين راه مبارزه با سوسك ها است كه در اين روش الزم است پناهگاههاي سوسك 

را از ميان برداريم براي اينكار بايد :
چهارچوب درهاي فرسوده عوض شود .  .1

ــيمان يا مصالح ديگر ساختماني دقيقاً  ــقف ، درزهاي بين پله ها و غيره با س ــكافهاي ديوارها ، كف ، س كليه ش  .2
ــود . بندكشي بين كاشيها ، بين ديوار و كف و حاشيه اطراف قرنيزها تجديد شود . اينكار مانع بيرون  گرفته ش

آمدن نوزاد سوسك از تخم هايي است كه در شكافها گذاشته شده است .
رعايت نظافت و بهداشت ساختمانها ، جمع آوري و حمل و دفع بهداشتي زباله  .3

جلوگيري از ريخت و پاش موادغذايي  .4
پوشاندن مجاري فاضالب با توري مناسب و استفاده از توري ريز در مدخل هواكش فاضالب و دهانه لوله هاي   .5

فاضالب و ....

مبارزه شيميايي (سمپاشي)
با استفاده از سموم حشره كش نيز ميتوان به عنوان اقدام تكميلي به مبارزه با سوسك پرداخت كه به روش 
ــي ، گردپاشي ، طعمه گذاري و .... انجام مي شود براي انتخاب سم و نحوه و زمان سمپاشي بهتر است  محلول پاش

با مراكز بهداشتي (واحد بهداشت محيط) مشاوره نمود .



كليات بهداشت محيط98

� مگس خانگي
اين مگس معموالً در اماكن انساني ديده مي شود و به آنها مگس كثيف نيز گفته مي شود . اين مگس انسان 
را نميگزد اما به علت انتقال عوامل بيماريزا توسط دست و پا و بدن خود از مدفوع يا حيوانات مرده به موادغذايي 

يا اماكن تهيه موادغذايي از نظر بهداشتي داراي اهميت زياد است .

مبارزه با مگس خانگي:

نصب توري روي پنجره ها ، درب ها و سوراخهاي تهويه  -1
بكاربردن پشه بند روي تختخواب و گهواره بچه  -2

كشتن مگس ها توسط مگس كش دستي يا كاغذهاي چسبنده  -3
تميز نگهداشتن توالت و پوشاندن آن بعد از استفاده  -4

نگهداري زباله در زباله دان درب دار  -5
پوشانيدن موادغذايي يا نگهداري آنها در ظروف سربسته  -6
تميز نگهداشتن مراكز تهيه و توزيع و فروش موادغذايي  -7

احداث توالت هاي بهداشتي به منظور پرهيز از استفاده از فضاي آزاد بدين منظور  -8
جمع آوري مرتب زباله و دفع بهداشتي آن  -9

10- دفع بهداشتي لجن و فاضالب

� پشه ها:
پشه ها از مهم ترين حشرات خونخوار هستند كه باعث ايجاد مزاحمت و بيماري در انسان و ساير پستانداران 
ــوند و  ــه هاي زيادي توليد ميش ــوند، در مناطق دور از دريا ، مزارع برنج و زمين هاي مرطوب ، پش و پرندگان ميش
ــوند گودالهاي آب ، ظروف آبخوري پرندگان و قوطي هاي خالي و  ــكالتي ميش ــاله باعث بوجود آمدن مش هر س

الستيكهاي كهنه اتومبيها از محل هاي بسيار خوب براي زادوولد پشه ها در شهرها هستند .

اهميت پشه ها از نظر بهداشتي
پشه هاي ماده مي گزند و خون را مي مكند  -1

در محل گزش سوزش و خارش ايجاد مي شود و ممكن است باعث انتشار بيماريهاي مختلف نيز بشود(مثل   -2
ماالريا)
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مبارزه با پشه ها در اماكن
از بين بردن محل هاي تخم ريزي پشه از قبيل آبهاي راكد ، پوشاندن درب مخازن ذخيره آب ، زهكشي و از 

بين بردن آبراهه هاي پشت بام ، تعويض ظروف آب مصرفي دامها و گلدانها و غيره بطور روزانه

اقدامات پيشگيري
خوابيدن در توري پشه بند و بكاربردن دور كننده حشرات ـ نصب توري بر درها و پنجره ها و هواكش ها  -

پوشانيدن روي آبهاي راكد ، چاه ، دستشوئي و مستراح و غيره با نفت پاشي روي آنها  -

مبارزه با پشه در اطراف اماكن
زهكشي آبهاي راكد از قبيل گودالها و چاله ها و ....  -
جلوگيري از جمع شدن آب هرز اطراف منابع آب  -

ــود ، بريدن  ــه در آنها آب جمع نش ــرو و حلب هاي خالي بطوريك ــدن قوطي هاي كنس ــردن و بري ــوراخ ك س  -
ــتيك هاي كهنه موقع دور انداختن و قراردادن آنها بنحوي كه آب در آن جمع نشود ، پركردن چاله هاي  الس

زمين و درختان كه در آنها آب جمع مي شود .
جمع آوري اشياء اضافي كه ممكن است بنحوي آب باران در آنها جمع شود .  -

نفت پاشي يا روغن پاشي سطح آبهاي راكدي كه نمي شود آنها را زهكشي كرد.  -
جايگزين كردن انباره هاي توالت به چاه جاذب  -

گرفتن درز و شكاف مخازن فاضالب و نصب توري بر روي هواكش آنها  -

كــك
ــل ، ديوار و زمين ، زير قالي ، زيرزمين ها ، انبارها ، اصطبل ،  ــكاف روي خاك هاي ش ــره در خانه ها ، ش اين حش

خاكروبه ها و النه موش ها و ..... زندگي مي كند . كك در بدن انسان ، سگ ، گربه و موش خونخواري مي كند .

نقش بيماريزائي :
كك ميزبان مشترك براي انسان و موش ، انسان و خوك ، انسان و سگ است و باعث انتقال بيماري طاعون 

و تيفوس به انسان مي گردد و با نيش خود توليد جراحات پوستي كرده ، موجب ناراحتي انسان مي شود .

راه هاي مبارزه
درخانه و ساير اماكن بايد حداكثرنظافت را رعايت كرد . ترك ها و شكاف هاي در و ديوار و فرش ها و غيره بايد 
تميز نگهداشته شود . جاروكردن اتاق ها و نظافت منزل و گردگيري اثاثيه اهميت زيادي در مبارزه با كك دارد .

انهدام النه جوندگان و دفع بهداشتي زباله كه محيط مناسبي براي رشد نوزاد كك مي باشد اقدامي ضروري 
است .
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كنــــه
كنه روي حيوانات اهلي ، جوندگان درختان و در اصطبل ها زندگي مي كند كنه انگل بدن حيوان و انسان است .

نقش بيماريزائي :
ــت بيماري تب راجعه را به انسان  ــوزش و كم خوني مي كند و ممكن اس در اثر خونخواري ايجاد خارش ، س

منتقل نمايد .

راههاي مبارزه
طويله ها و خانه هاي گلي محل مناسبي براي رشد كنه مي باشد ، پس بايد آنها را با مصالح ساختماني مناسب   -1

بهسازي كرد .
براي حفاظت انسان از نيش كنه ها بايد در مناطق روستائي از پشه بند و تخت استفاده شود و پايه هاي تخت   -2

در ظرفي محتوي نفت قرار گيرد تا كنه ها نتوانند از آن باال روند .
ــكل داالني تعبيه مي شود . داخل اين داالن را از مايع  ايجاد حمام ضد كنه براي حيوانات كه اين حمام به ش  -3
ــنا مي كنند تا طول  ــل اين حمام كرده و او را مجبور به ش ــر مي نمايند و حيوان كنه دار را داخ ــد كنه پ ض
ــود . البته قبل از حركت به داخل حمام ، ابتدا حيوان را  ــنا طي كرده و از طرف ديگر خارج ش حمام را با ش
مجبور به خوردن آب مي نمايند تا در مسير حمام نياز به آب نداشته باشد . در غير اينصورت حيوان مسموم 

خواهد شد .
ــد اصطبل را ميسوزانند تا كنه هايي كه به  ــتاها پس از مدتي كه دام در اصطبل نگهداري ش در بعضي از روس  -4
ــد نظافت اصطبل و  ــرارت از بين بروند . البته باي ــيله ح ــكاف ها قرار دارند به وس ــبيده يا داخل ش ديوار چس

سمپاشي و شستشوي حيوانات به موقع انجام شود .

ساس
ــورهاي  ــت اين انگل خونخوار را هنوز مي توان در كش ــان در ارتباط بوده اس ــاس تختخواب قرن ها با انس س
ــرفته خصوصاً در نواحي فقيرنشين مشاهده كرد . اهميت بهداشتي اصلي آنها خارش و آزار و اذيت ناشي از  پيش

گزش است .
ــوند مخفيگاههاي اين  ــكاف ها پنهان مي ش ــب تغذيه مي كنند و در طول روز درون درزها و ش ــاس ها ش س
ــكاف جعبه ها ، فضاي زير ستون ها ، قسمت هايي از كاغذ ديواري كه از ديوار  ــرات شامل درزهاي تشك ها ، ش حش

جدا شده باشد ، قاب عكس ها و ..... است .

اهميت بهداشتي ساس
ساس بدن را مي گزد و خون را مي مكد  -

گزش آن باعث خارش ، تورم و التهاب ميگردد  -
بوي نامطبوع ايجاد مي كند  -

خواب و آرامش انسان را مختل مي كند .  -
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مبارزه :
اقدامات پيشگيري :

ــي و چمدان و ..... جلوگيري  ــق لباس ، ملحفه ، جعبه ها ، مبل و صندل ــاس به اماكن از طري ــي س از ورود اتفاق  -
شود .

از لباسها و رختخواب افراد ديگر استفاده نكنيد .  -

كاهش آلودگي :
وسايل آلوده را از محل خارج كرده و با زدن ضربه و تكان دادن ساس ها را از آنها جدا كنيد  -

روي وسايل فلزي و قاب عكس ها با ريختن آب جوش ميتوان ساس ها را جدا كرد  -
از سموم مناسب براي سمپاشي مخفيگاه آنها استفاده كنيد .  -

شپش:

ــر و بدن تقريباً شبيه به هم هستند اما  ــان است شپش س ــپش بدن، يك انگل خارجي خونخوار بدن انس ش
ــتر روي پوست سر و شپش بدن روي بدن يا لباس ديده مي شود . شپش بدن معموالً در شرايط  ــپش سر بيش ش

غيربهداشتي و ازدحام جمعيت ، ميتواند شيوع يابد .
شپش بدن مي تواند بيماري تيفوس ، تب خندق و تب راجعه را انتقال دهد . به غير از انتقال بيماري ، شپش 
بدن ممكن است باعث حساسيت شديد پوستي مي گردد كه از مشخصات آن بروز تورم خفيف و دانه هاي قرمز 

در اطراف محل گزش مي باشد .
برخي از افراد نسبت به مواد تزريق شده از طريق گزش شپش حساسيت دارند ممكن است پوست بدن در 

اثر هجوم شپش كنده شده و باعث بروز زردزخم يا اگزما گردد .

راههاي كنترل

تعويض متناوب لباس  -
شستشوي لباسهاي آلوده در آب خيلي گرم يا خشكشويي كردن آنها  -

استفاده از لوسيون ها و شامپوهاي ضد شپش  -
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شپش سر
ــپش بدن دارد اما محدود به پوست سر مي باشد . شپش سر  ــر ظاهر و رفتاري تقريباً شبيه به ش ــپش س ش
ــتي خاص براي افراد مبتال بوجود نميآورد. اگرچه ممكن است منجر به خارش و ايجاد آلودگي  ــكل بهداش مش
ثانويه در اثر خراشيدگي پوست شود . ولي تأثيرات مهم و منفي آن احساس خجالت زدگي در محيط اجتماعي 

است .

كنترل آلودگي
درمان انفرادي با استفاده از شامپوهاي ضد شپش  -

جداكردن تخم شپش از موها در حد امكان  -
رفع آلودگي از لوازم شخصي فرد بيمار(لباس ـ كاله ـ شانه ـ بالش و .....) يكي از مهمترين كارها در كنترل   -

شپش سر و درمان هم زمان كليه اعضاء مبتال در يك خانواده است .

براي جلوگيري از مبتال شدن به شپش :
در مورد سر :

مرتباً موها شسته شوند  -
از وسايل شخصي ديگران استفاده نشود.  -

در مورد بدن :
بدن را تميز نگهداشته مرتباً حمام كنند و لباسهاي تميز بپوشند  -

وسايل خواب مرتباً شسته شوند .  -
لباس و وسايل خواب هر كسي مخصوص به خودش باشد .  -

براي رهائي از شپش اقدامات زير را نيز ميتوان انجام داد :

در سر :
با شانه ريز مرتباً موها شانه شوند و با دست شپش و تخم شپش را از سر جدا كنيد .  -

ــود سپس با يك حوله روي آن را  ــبت 1 به يك) به موهاي آلوده ماليده ش مخلوط نفت با روغن نباتي(به نس  -
بپوشانيد يك ساعت بعد شستشو دهيد .

در بدن :
ملحفه و لباس ها را با آب و صابون شسته و بجوشانيد.  -

وسايل خواب و لباس ها را در محل سرد به مدت يكماه نگهداري كنيد .   -
لباسها را با حرارت 70 درجه ضدعفوني كنيد .   -

روي محل گزيدگي شپش را نخارانيد چون ممكن است موجب بيماري شود .   -
از اتوي داغ براي لباس ها بخصوص درز لباسها استفاده كنيد .   -

موش : 
موش از جمله جوندگاني است كه از دو جنبه داراي اهميت است . 
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الف . از نظر اقتصادي : 
ــياء ،  ــي ، از بين بردن و ضايع نمودن كاال و اش ــاورزي و موادغذاي ــارت موش به مزارع ، محصوالت كش خس

كابل هاي برق و تلفن و ايجاد آتش سوزي هر ساله ميليون ها تومان خسارت ببار مي آورد . 

ب . از نظر بهداشتي : 
ــي و برخي از  ــها كك و كنه هاي ريز زندگي مي كنند كه انتقال دهنده طاعون ، تيفوس موش روي بدن موش  -

مسموميت هاي غذايي به انسان است . 
فضله موش غذا را آلوده ميسازد.  -

موش مي تواند بيماري يرقان يا ادرار خوني را از طريق ادرار خود منتقل سازد.  -
گازگرفتگي موش ممكن است منجر به انتقال بيماري تب گازگرفتگي موش شود .   -

موشهاي مهم از نظر بهداشتي
سه گونه از موشهاي اهلي هستند كه اهميت بهداشتي جهاني دارند. اين سه گونه عبارتند از :

ــوده معموالً در داخل و اطراف منازل در  ــهري آل ــوش فاضالب(راتوس نروژيكوس) اين موش در مناطق ش م  -1
زيرزمين ها ، انبارها ، كشتارگاهها ، بندرگاه و اطراف مجاري فاضالب النه ميسازد . 

موش سقف(موش كشتي يا موش سياه يا راتوس راتوس)اين موش در داخل منازل و اماكن در داخل ديوارها   -2
ــايل حمل موادغذايي النه  ــداري موادغذايي ،  انبارها ، بازارها و وس ــا و مغازه ها ، محلهاي نگه ــقف خانه ه و س

مي كند .
ــتائي در محلهاي  ــهري و هم در اماكن روس ــوش موس كولوس)اين موش هم در اماكن ش ــوش خانگي(م م  -3

نگهداري موادغذايي ديده مي شود
عوامل مؤثر در ازدياد موش : زباله ، نخاله هاي ساختماني ، ساختمانهاي نامناسب و ضد موش نبودن آنها ، 
بي اعتنايي به موازين بهداشتي ، ريختن پسماندهاي موادغذايي در جويها و كانالهاي فاضالب و زمينهاي اطراف 

مناطق مسكوني و .....

راههاي مبارزه  :
ــتفاده از سموم ، تله ،  ــت راههاي ديگري از جمله اس ــازي محيط اس براي مبارزه با موش مؤثرترين راه بهس
استفاده از دشمنان طبيعي آنها وجود دارد ولي همانطور كه گفته شد بهترين و مؤثرترين روش بهسازي محيط 
است . موش براي توليد مثل و زياد شدن جمعيت احتياج به غذا ، آب و پناهگاه دارد در صورتيكه با سالمسازي 
محيط شرايط را طوري نامناسب سازيم كه موش به اين سه عامل دسترسي نداشته باشد بزرگترين گام را براي 
پيشگيري و مبارزه با اين حيوان موذي برداشته ايم . بنابراين بهسازي محيط يعني نامناسب نمودن محيط براي 

زندگي و تكثير موش مؤثرترين روش براي مبارزه است . بدين منظور اقدامات زير توصيه ميگردد : 
زباله در ظروف سربسته نگهداري شده و به موقع دفع گردد .   -1

سوراخهاي بزرگتر از 6 ميليمتر با سيمان و خورده آهن يا شيشه مسدود گردند .   -2
يك نوار 10 سانتيمتري پالستيك صيقلي در پايين پنجره ها نصب گردد .   -3

شاخه درختهايي كه خيلي نزديك به سقف اماكن است بريده شود .   -4
اطراف اماكن كامًال تميز و خالي از وسايل اضافي باشد.   -5
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ــتورانها ، مغازه ها و محلهاي نگهداري موادغذايي براي جلوگيري از ورود موش مجهز  ــاختمان انبارها ، رس س  -6
باشد.

ــب باشند تا از ورود موش به اماكن  ــطحي و كابلهاي برق داراي حفاظهاي مناس مجاري فاضالب و آبهاي س  -7
جلوگيري شود . 

سوراخهائي كه به سيستم فاضالب و هواكشها منتهي مي شود داراي حفاظ مناسب باشد .   -8
جمع آوري و حمل و دفع زباله بدرستي انجام گيرد .   -9

10- موادغذايي در شيشه ها و قوطي و پيت هاي كامًال دربسته نگهداري شوند . 
11- از نشت آب جلوگيري شود و شيرهايي كه چكه مي كند تعمير گردند . 

12- گوني هاي غالت روي پايه قرار گيرد و هر 2 ماه يكبار جابجا گردند . 

قوانين موجود:
مواد 9و10 آئين نامه بهداشت محيط مصوب 1371/4/24 هيئت محترم وزيران  -
بند 2 ماده 1 قانون تشكيالت و وظايف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكى  -

تمرين نظري 
حشرات و جوندگان چه خطراتي براي انسان دارند ؟  .1

راههاي مبارزه با پشه و مگس را بيان كنيد .   .2
انواع شپش را نام ببريد .   .3

راههاي پيشگيري از شپش را ليست كنيد .   .4
راههاي مبارزه با شپش را ليست كنيد .   .5

راههاي مبارزه با ساس را بنويسيد .   .6
كك ميزبان مشترك براي انسان و ..... ، انسان و ...... ، است .   .7

بيماريهائي كه به وسيله كك به انسان انتقال مي يابد را نام ببريد .   .8
راههاي مبارزه با كك را بنويسيد .   .9

10. بيماري تب راجعه توسط چه حشره هائي به انسان منتقل مي شود ؟
11. راههاي مبارزه با كنه را نام ببريد . 

12.  نقش بيماريزائي سوسري را ذكر كنيد . 
13. راههاي مبارزه با سوسري را ذكر كنيد . 

14. بيماريهائي كه از طريق جوندگان به انسان منتقل مي شود نام ببريد . 
15. راههاي مبارزه با موش را بنويسيد . 

تمرين عملى:
ــاى آلوده ارائه  ــئولين محله ــهاى الزم را به مس ــازى محيط براى مبارزه با جوندگان آموزش ــورد بهس در م

نمائيد.
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منابع:
اقدامات عملى بهداشت محيط براى مبارزه باحشرات و جوندگان از نشريات سازمان جهانى بهداشت،ترجمه   -1

فاطمه جعفرى
اكتوپارازيتهاى مهم از نظر پزشكى و دامپزشكي:دكتر حسن وطن دوست،مهندس احمد على حنفى بجد  -2

راهنماى پزشكان در مورد بندپايان مهم از نظر پزشكى :دكتر حسن وطن دوست،مهندس احمد على حنفى   -3
بجد،رضا جعفرى

سوسك و روشهاى مبارزه با آن:فاطمه جعفرى  -4
سوسرى هاى ايران:مهندس احمد على حنفى بجد،مهندس شيال صدقيانى  -5

مجموعه كتب آموزش بهورزى-بهداشت محيط-1380   -6
قوانين و دستورالعمل هاى بهداشت محيط كشور   -7
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فصل هفتم
گندزداها

مقدمه:
وجود ميكروبهاي بيماريزا در محيط زندگي ، قدرت تكثير و انتقال آنها از فرد بيمار به شخص سالم و توانائي 
در آلوده نمودن غذا و ساير نيازمنديهاي روزمره آنان ، دانشمندان را بر آن داشت تا با اين دشمنان نامرئي انسان 

مقابله نمايند و در صدد كشف راههاي مبارزه برآيند . 
ــتن يا متوقف كردن فعاليت حياتي ميكروبهاي بيماريزا يا غيربيماريزا با استفاده از  گندزدايي عبارت از كش

عوامل شيميايي يا فيزيكي است . 
مطالب اين فصل از كتاب عهده دار توضيح درباره نوع و روشهاي گندزدائي است . 

اهـــداف 
پس از مطالعه اين فصل انتظار مي رود بتوانيد : 

گندزدائي و ضدعفوني را تعريف كنيد .  -1
انواع گندزداها را نام ببريد .   -2

روشهاي مختلف گندزدائي را بيان كنيد .   -3
ــتريل  ــدا برخي مفاهيم و اصطالحات از قبيل گندزدائي ، ضدعفوني ، اس ــروع مطالب اين فصل ابت در ش

كردن و پاستوريزه كردن تعريف مي شوند .

گندزدايي
ــت از نابودكردن عوامل بيماريزا بوسيله موادشيميايي يا وسايل فيزيكي در محيط هاي  گندزدايي عبارت اس
ــبزي و غيره به عبارت ديگر گندزدايي در مورد محيط  ــكوني ، البسه و ظروف ، آب ، س بي جان ، مانند اماكن مس

زندگي به كار مي رود .

ضدعفوني
ــت يا ضدعفوني زخم .  ــت ، مانند ضدعفوني پوس ضدعفوني نابود كردن عوامل بيماريزا در بافت هاي زنده اس
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غلظت ضدعفوني كننده ها بايستي كمتر از گندزداها باشد تا از آسيب به بافت ها جلوگيري شود . به همين دليل 
ضدعفوني كننده ها نسبت به گندزداها سميت كمتري دارند . 

استريل كردن (سترون سازي)
وقتي هدف ما از به كاربردن ماده ضد ميكروبي ، نابودي كل ميكروب ها چه بيماريزا و چه غيربيماريزا باشد ، 

اين عمل را استريل كردن مي گويند .
پاستوريزه كردن

ــتوريزه  ــده اي در درجه حرارتهاي زير نقطه جوش پاس ــير تحت دماي كنترل ش ــياري همانند ش مواد بس
ميشوند . فرآيند پاستوريزاسيون سبب استريل شدن مايعات و نوشيدنيها نمي گردد اما عوامل بيماريزاي موجود 
ــاد به طور قابل مالحظه اي موجب  ــمهاي غيربيماريزا و مولد فس در آنها را از بين برده و كاهش ميكروارگانيس

تقليل فساد آنها ميگردد . 
انواع گندزداها

گندزداها به دو دسته تقسيم مي شوند : 
الف . فيزيكي 
ب . شيميايي

الف . گندزداهاي فيزيكي
الف . گندزداهاي فيزيكي عبارتند از :

حرارت - برودت - خشك كردن - نور خورشيد
حرارت بر دو نوع است :

- حرارت مرطوب
- حرارت خشك

حرارت مرطوب
ــرعت مرگ آنها بستگي به درجه  ــها و باكتريها و قارچها را مي كشد و س ــاني ويروس حرارت مرطوب به آس
ــد زمان از بين بردن عوامل بيماريزا  ــتر باش حرارت و زمان آن دارد ، به اين صورت كه هر چه درجه حرارت بيش

كوتاهتر خواهد بود . 
حرارت مرطوب شامل موارد زير است : 

استفاده از بخار آب  -1
جوشاندن  -2

پاستوريزه كردن  -3
ــيله بخار اشباع  ــتفاده از اتو كالو صورت مي گيرد كه در آن به وس اسـتفاده از بخار آب : اين روش با اس
ــتريل مي شوند اين دستگاه در 121 درجه سانتيگراد و فشار 15 پوند بر اينچ مربع  ــار ، مواد مختلف اس تحت فش
ــتاني  ــايل بيمارس در مدت 15 تا 20 دقيقه مي تواند عمل گندزدائي را انجام دهد . اين روش براي گندزدائي وس

استفاده مي شود . 
ــانتيگراد در مدت 10 تا 15 دقيقه از  ــاندن كليه ميكروب ها را در 100 درجه س جوشـاندن : عمل جوش



كليات بهداشت محيط108

ــي به  ــده و دسترس بين مي برد . از اين روش براي گندزدائي لباس و لوازمي كه با خلط و مدفوع بيمار آلوده ش
گندزداهاي شيميايي نيست استفاده مي شود . اين روش براي گندزدائي آب يا وسايل مختلفي نظير سرنگ ، تيغ 

و .... در شرايط اضطراري بسيار مناسب است . (شكل الف)
پاستوريزه كردن : براي از بين بردن عوامل بيماريزا در شير و يا موادغذايي بكار ميرود . در اين روش ماده 

غذائي را بين 60 تا 70 درجه سانتيگراد حرارت مي دهند و بالفاصله آن را سرد مي كنند . 

حرارت خشك
ــت و در درجه حرارتهاي مشابه ، زمان الزم براي  ــك اس ــتر از حرارت خش تأثير حرارت مرطوب خيلي بيش
استريل نمودن با حرارت مرطوب كمتر است تا حرارت خشك ، ولي در مواردي كه نمي توان از حرارت مرطوب 

استفاده كرد بايستي از حرارت خشك استفاده نمود كه شامل موارد زير است :
فور : استفاده از فور روشي است براي استريل كردن وسايل فلزي و شيشه اي ، كه تحمل دماي باال را دارند   *
ــتريل كردن را انجام داد ، در اين  ــاعت اس ــانتيگراد 3-2 س ــيله مي توان در 170-160 درجه س و با اين وس

روش كليه عوامل بيماريزا از بين مي روند . 
شعله : وسايل آزمايشگاهي فلزي يا دهانه لوله آزمايش را ميتوان با قراردادن به مدت چند ثانيه روي شعله   *

چراغ الكلي يا گازي استريل نمود . 
سـوزاندن : سوازندن بهترين راه نابود كردن عوامل بيماريزا است و بهترين وسيله سترون سازي است . اين   *
ــه بيماران  ــده ، البس ــام آلوده از قبيل باند زخم ، پارچه هاي مصرف ش ــوالً براي از بين بردن اجس روش معم
ــايل بي  ــه حيوانات آلوده و وس ــلوالن ، زباله ، الش ــري و خطرناك ، ليوان كاغذي مس مبتال به بيماريهاي مس

ارزش ديگر كاربرد مؤثري دارد . 
از موارد ديگر حرارت خشك مي توان اطو را نام برد . اطو كردن لباسها سبب گندزدائي البسه و از بين   *

رفتن بسياري از ميكروب ها مي شود . 

برودت
اگر چه سرما خاصيت گندزدائي ندارد ولي مانع رشد ميكروبها گرديده و به عنوان ضد فساد عمل مي نمايد . 

سرما رشد ميكروب ها و قارچ هائي را كه باعث فساد موادغذايي مي شوند . متوقف ميكند . 
مدت نگهداري موادغذايي در درجات مختلف سرما متفاوت بوده و بستگي به تأثير درجه سرما بر روي هر 

نوع غذا دارد . 

خشك كردن
ــك كردن حساسيت متفاوت دارند . خشك كردن موادي كه حاوي باكتري  باكتريهاي مختلف در برابر خش
ــطوح خشك و تميز ، مقدار كمي باكتري در بردارد . خشكي براي  ــتند اغلب منجر به مرگ آنها مي شوند . س هس
جلوگيري از توليد مثل باكتريها مؤثر است . خشك كردن يكي ديگر از راههاي قديمي براي نگهداري غذا است و 
از اين طريق بيشتر براي ميوه ، سبزي ، شير ، ماهي و ..... استفاده مي شود . ضمناً عمل خشك كردن باعث كاهش 

حجم مي گردد و در هزينه حمل آن صرفه جويي مي شود . 
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نور ، هوا ، آفتاب و اشعه
ــاس  ــد به طور كلي ميكروب ها در مقابل هوا و آفتاب فوق العاده حس ــيد نيز يك گندزدا مي باش نور خورش
ــتند . هوا دادن و آفتاب دادن منازل و البسه و اثاثيه يكي از مهمترين طرق گندزدائي و جلوگيري از امراض  هس

مختلف است . 

ب . گندزداهاي شيميايي
ــيميايي با غلظتهاي  ــرارت را ندارند بايد از موادش ــايلي كه تحمل ح ــتريل كردن وس براي گندزدائي يا اس

مختلف استفاده نمود . 
قبل از استفاده از اين مواد بايد وسايل را كامًال شست و خشك كرد . وجود آلودگي هاي قابل مشاهده مثل 
ــود خيس بودن وسايل باعث رقيق شدن  ــده باعث زنده ماندن باكتريها و ساير موجودات مي ش ــك ش خون خش

محلول مي گردد . 
گندزداها و ضدعفوني كننده هاي شيميايي بايستي داراي خواص زير باشند : 
مواد گندزدا قادر باشد عامل بيماريزا را در كمترين زمان ممكن از بين ببرد .   -1

در تماس با مواد مختلف مانند صابون و مواد پاك كننده و چرك و كثافت اثرش را از دست ندهد .   -2
بايد روي پوست بدن اثر سوء نداشته باشد و حساسيت افراد نسبت به آن كم باشد ، در نهايت بايد براي انسان   -3

و حيوان ضرري نداشته و بد بو نباشد . 
بايستي ثابت و پايدار بوده و تحت شرايط عادي خراب نشود (در مجاورت هوا و نور فاسد نشود) .   -4

در مقدار كم ، قدرت گندزدائي خود را نشان دهد .   -5
قابليت نفوذ خوبي را دارا باشد .   -6

قابليت حل شدن در آب را داشته باشد و اگر به صورت امولسيون است به همان صورت باقي بماند .   -7
نبايد آثار رنگ روي البسه باقي بگذارد و يا باعث تخريب و زنگ زدن فلزات شود .   -8

قيمتش مناسب بوده و خيلي گران نباشد .   -9
مهمترين گندزداهاي شيميايي عبارتند از : 

كلر ، كرئولين ، الكل ، ساولن ، بتادين ، آهك

گاز كلر : 
ــت زرد مايل به سبز كه داراي خاصيت ميكروب كشي قوي است . تنفس اين گاز براي انسان  كلر ، گازي اس
و ساير پستانداران بسيار خطرناك مي باشد . گاز كلر اصوالً خفه كننده است و زماني كه وارد ريه مي شود ، ريه ها 
ــموميت هاي  ــح مايعاتي از جدار خود مي كند . در مس ــروع به ترش ــده و براي خنثي نمودن اثر گاز ش تحريك ش
شديد ، ميزان مايعات ترشح شده آنقدر زياد است كه باعث خفگي و مرگ فرد مي شود به همين دليل در جنگ 

جهاني اول ، از اين گاز به ميزان زياد به عنوان يك سالح شيميايي استفاده مي شد . 
برخي از مواد كلردار كه براي نظافت و بهداشت استفاده مي شوند ، مانند پركلرين ، مواد رنگ زدا (كلرودوشو)

و مايعات سفيدكننده(آب ژاول و ....) هنگامي كه با اسيدها ، حتي اسيدهاي ضعيف مانند سركه و يا برخي مواد 
ــوند ، مقدار زيادي گاز كلر از خود متصاعد مي كنند كه تنفس آن خطرناك بوده و مي تواند  ديگر مخلوط مي ش

باعث آسيب هاي آني و حاد يا مزمن و طوالني مدت شود . 
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گندزدائي با پركلرين
ــتيك و امثال آن ، حمام ، توالت ، غسالخانه ، كشتارگاه ، بخصوص توالت  براي گندزدائي ظروف چيني و پالس
منازلي كه در آنها بيمار مبتال به بيماري واگيردار هست از پركلرين استفاده مي شود . براي گندزدائي ظروف ابتدا 
ــي  ــيله مواد پاك كننده اي مانند ريكا ، تايد و .... از چربي و مواد مختلف پاك نموده و آبكش بايد ظروف را به وس
كرد . سپس در يك ظرف 10 ليتري يك قاشق چايخوري پركلرين را مخلوط نمود و ظروف را به مدت 5 دقيقه 
ــو داد . سپس روي ظروف را پوشانده تا درهوا خشك شوند . از  ــالم شستش در اين محلول قرار داده و بعد با آب س

به كاربردن پارچه براي خشك كردن اين گونه ظروف خودداري شود . 

سالم سازي سبزيجات و ميوه جات
ــاني و حيواني استفاده  ــبزيجات ، اغلب از آبهاي آلوده و كودهاي انس باتوجه به اينكه براي آبياري و تغذيه س
ــبزيجات رفت و آمد مي نمايند . لذا اينگونه  ــي در مزارع كشت س ــود و عالوه بر آن ، حيوانات اهلي و وحش مي ش
محصوالت كشاورزي به انواع و اقسام تخم انگل ها و ميكروبها آلوده هستند و مصرف كنترل نشده آنها به صورت 
ــاندويچ ، كاهو ، هويج (آب هويج) ، كلم ، گل  ــاالد فصل ، تزئين ظرف غذا ، داخل س ــبزي خوردن ، س خام اعم از س
ــبه حصبه ،  ــهالها ، حصبه ، ش كلم و .... باعث ابتال به انگل هاي روده اي و بيماريهاي عفوني روده اي مثل انواع اس
ــود براي  ــيوع بيماريهاي مذكور در جامعه مي گردد . به همين جهت تأكيد مي ش وبا ، التور و ...... باالخره بروز و ش
جلوگيري از ابتال به اين گونه بيماريها حتماً سبزيجاتي را كه مي خواهند به صورت خام مصرف نمايند به طريق 

زير سالم سازي كرده و سپس به مصرف برسانند.
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سالم سازي سبزيجات شامل چند مرحله است : 
پاك سازي : ابتدا سبزيجات را بخوبي پاك كرده شستشو دهيد تا مواد زائد و گل و الي آن برطرف شود.   .1
انگل زدائي : بعد از پاك سازي سبزيجات ، يك ظرف 5 ليتري را پر از آب كنيد و بعد به ازاي هر ليتر آب   .2
ــپس سبزيجات را داخل كفاف قرار دهيد و بعد  ــوئي داخل آن بريزيد و هم بزنيد س 3 تا 5 قطره مايع ظرفش
از 5 دقيقه سبزي را از داخل كفاب خارج كرده و با آب سالم كامًال شستشو دهيد تا تخم انگلها و باقيمانده 

مايع ظرفشوئي از آنها جدا شوند . 
ــق چايخوري) پودر پركلرين 70  گندزدائـي : براي ضدعفوني و از بين بردن ميكروبها ، يك گرم(نصف قاش  .3
ــت آيد .  ــد تا محلول گندزدائي كننده به دس ــر از آب ريخته كامًال حل كني ــرف 5 ليتري پ ــد را در ظ درص
ــده را براي مدت 5 دقيقه در اين محلول قرار دهيد تا ميكروبهاي آن از بين  ــبزي انگل زدائي ش ــپس س س

بروند. 
ــد مي توانيد از يك قاشق مرباخوري آب ژاول بجاي يك گرم پركلرين  ــترس نباش اگر پودر پركلرين در دس
ــتور عمل مصرف  ــر ماده گندزدائي كننده مجاز ديگر كه در داروخانه ها و يا مغازه ها وجود دارد طبق دس ــا ه و ي

آن استفاده كنيد . 
4. شستشو: سبزي ضدعفوني شده را مجدداً با آب سالم بشوييد تا باقيمانده كلر از آن جدا شود و سپس 

مصرف نماييد . 

ساير گندزداها:
ساير موادي كه براي گندزدائي يا ضدعفوني نمودن مورد استفاده قرارميگيرد عبارتند از :

كرئولين
ــتانها بايد از كرئولين 5 درصد استفاده نمود .  ــتراح ها به ويژه در منازل آلوده و بيمارس جهت گندزدائي مس
ــد از فرمول زير  ــده باش براي تهيه محلول 5 درصد كرئولين و كروزول با توجه به اينكه چند درصد خريداري ش

استفاده مي شود :
       K.P     L =  _______ 

                      C
C= . غلظت مورد نياز كرئولين كه معموالً 5 درصد مي باشد

K=مقدار كرئولين موجود
L=مقدار محلول 5 درصد بر حسب ليتر

ــيم مقدار محلولي كه با غلظت 5 درصد مي توان با آن  ــته باش مثال : اگر ده ليتر كرئولين 30 درصد داش
تهيه كرد به قرار زير است : 

       K.P          30 x 10     L = _______ = _______ =  مقدار محلول بر حسب ليتر
                      C               5               

براي گندزدائي مستراح ، مدفوع و استفراغ بهتر است از سمپاش معمولي يا آبپاش استفاده شود. هر مخزن 
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ــطح كف اتاق ها و راهروها كفايت مي كند . زباله با  ــمپاش براي گندزدائي 150 متر مربع از س ده ليتري يك س
كرئولين 5 درصد آغشته و سپس معدوم مي گردد . 

كرئولين در ظروف 20 ، 25 ، 5 ليتري نگهداري مي شود . 

الكل: 
الكل ضدعفوني كننده بوده و آلبومين را منعقد مي كند و به علت همين انعقاد ، قدرت نفوذ الكل 90 درجه ، 

كمتر از 60 درجه است ، بنابراين خاصيت ضدعفوني كنندگي آن كمتر است . 
الكل ميكروب كش مناسبي است و در حالت معمولي كه غلظت آن بين 50 تا 70 درجه است تأثير بسيار 
ــادي دارد . در مجاورت آب تأثير خود را روي عوامل بيماريزا بروز مي دهد . الكل 100 درجه ضدعفوني كننده  زي
ــود خاصيت ميكروب كشي پيدا مي كند . افرادي كه اتاق بيمار را  ــت ، ولي وقتي مقداري آب به آن اضافه ش نيس

گندزدائي مي كنند بايستي حتماً دست هايشان را پس از اتمام كار با الكل 70 درجه ضدعفوني كنند . 

ساولن
ــت قبل از عمل جراحي يا تزريقات از يك قسمت محلول ساولن در 30 قسمت  براي ضدعفوني كردن پوس
ــود . از همين محلول مي توان براي گندزدائي ابزار پزشكي مثل سوندها ،  ــتفاده مي ش الكل اتيليك 70 درجه اس
ــتكش و ميزان الحراره استفاده كرد(يك قسمت ساولن 30 قسمت آب) براي تميزكردن و گندزدائي وسايل  دس
و ابزار فلزي تيز ، به مدت 30 دقيقه از محلول فوق استفاده مي گردد . براي شستشوي اوليه زخم ها و ضدعفوني 
آنها و تميز كردن محل زايمان ، همچنين بعد اززايمان از محلول يك درصد ساولن (يك قسمت ساولن در 100 

قسمت آب) استفاده مي شود . 

آهك
ــت . وقتي با 8 تا 10 برابر وزن  ــت . همچنين عاري از بو و كاربردش بي خطر اس آهك ارزانترين گندزدا اس
ــير آهك بدست مي آيد و براي گندزدائي مدفوع بسيار مفيد  ــود ش و يا چهار برابر حجم خودش با آب مخلوط ش

است . حداقل حجم آهك مورد مصرف بايد به اندازه مدفوع باشد . 
آهك همچنين براي برطرف كردن بو كاربرد دارد . شير آهك قادر است در مدت يك ساعت ميكروب حصبه 
ــتفراغ بيماران وبائي و همچنين زباله درظرف هاي دردار جمع آوري و با  و وبا را از بين ببرد . خلط ، مدفوع و اس
ــود . در مواقعي كه بيمار وبائي فوت مي كند اگر ماده گندزداي ديگري در  ــير آهك 20 درصد گندزدائي مي ش ش

دسترس نباشد ، يك اليه آهك كف تابوت ريخته جسد در آن گذاشته مي شود.

بتادين:
ــي دارد . اين محلول براي ضدعفوني  ــي و ميكروب كش بتادين به صورت محلول بوده و خاصيت قارچ كش
ــوختگيها پس از  ــي رود . بايد دقت كنيد  كه در مورد س ــنين به كار م ــوختگي ها در همه س ــردن زخم ها و س ك
ــو نماييد تا بتادين روي ناحيه  ــتريل كامًال شستش ــرم نمكي اس ضدعفوني با محلول بتادين حتماً موضع را با س

سوختگي باقي نماند . از رقيق كردن دارو در هنگام استفاده و يا قبل از آن بايد خودداري شود . 

استروك:
براي گندزدائي البسه ، لحاف ، پتو ، تشك و غيره ميتوان از محلول 3 گرم استروك در يك ليتر آب استفاده 
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ــاعت در آن  ــراي اين كار مقدار كافي از محلول فوق تهيه نموده و لحاف و پتو و .... را براي مدت نيم س ــود . ب نم
ــپس مي شويند . از محلول استروك با همين غلظت براي گندزدائي نمودن آمبوالنس و وسايل  خيس كرده و س

حمل بيمار و يا كف اتاقهاي خانه بهداشت و ساير مكان هاي آلوده نيز مي توان استفاده نمود . 

توصيه هاي الزم در مورد استفاده از مواد شوينده و پاك كننده:
ــفيد كننده ديگر با هر ماده  ــن ، گردهاي رنگ بر ، آب ژاول يا مواد س ــردن موادي نظير پركلري ــوط ك از مخل  �

اسيدي خودداري نماييد . 
ــيد سپس  ــريعاًَ به هواي آزاد رفته نفس هاي عميق بكش ــديد ، س در صورتي كه به گاز گرفتگي كلر دچار ش  �
ــپس يك ليوان  ــاق نماييد و س مقداري الكل معمولي را بر روي پنبه ريخته با نفس هاي عميق آن را استنش

شير ميل كنيد و در يك محل آرام استراحت نماييد . 
ــب موادشيميايي را مورد توجه قرار دهيد . مثًال بايد به آلرژي و  ــدارها و موارد احتياطي روي برچس تمام هش  �

حساسيتي كه برخي از داروها باعث آن مي شوند دقت كنيد . 
ــايل حفاظتي نظير دستكش و عينك  ــتور بر چسب ماده شيميايي ، بايد از وس ــب دس درصورت لزوم بر حس  �

استفاده كرد . 
موقع استفاده از موادشيميايي خطرناك مانند آفت كش ها ، هرگز نبايد چيزي خورد و يا نوشيد .   �

درصورت تماس دست و پا با موادشيميايي فوراً محل را با آب كامًال شستشو دهيد .   �

قوانين موجود:
آئين نامه بهداشت محيط مصوب 1371/4/24 هيئت محترم وزيران  -1
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الف . تمرين نظري
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گندزداي فيزيكي را نام ببريد .   -2
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انواع حرارت خشك را نام ببريد .   -4
5 نوع از انواع گندزداهاي شيميايي را نام ببريد .   -5

آب آهك در چه مواردي استفاده مي شود ؟  -6
طريقه ضدعفوني نمودن سبزيجات و ميوه جات را بنويسيد .   -7

ب . تمرين عملي
در حضور مربي طريقه جوشانيدن وسايل پانسمان و تزريقات را تمرين كنيد .   -1
در حضور مربي نحوه ضدعفوني كردن سبزيجات و ميوه جات را انجام دهيد .   -2

طريقه رقيق كردن كرئولين را تمرين كنيد .   -3
نحوه تهيه آب آهك را عمًال تمرين كنيد .   -۴
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فصل هشتم
سموم و آفت كش ها

مقدمه:
ــت آوردن محصول از زمين زحمات زيادي مي كشند اما حاصل كار آنها  ــاورزان و باغداران براي به دس كش
ــرات و جوندگان مي خورند . بنابراين براي از بين بردن آفات گياهان و به دست آوردن محصوالت بهتر  را اول حش
ــفند ، مرغ و پرندگان ديگر از مزاحمت كنه ،  ــي مي كنند و براي آن كه گاو ، گوس ــتر مزارع و باغات را سمپاش و بيش
شپشك و غيره خالص شوند طويله ها و محل نگهداري آنان را سمپاشي مي كنند . حتي بعضي از سموم را به پوست 
ــرات ديگر آزارمان  ــك ، كك ، كنه ، عقرب و حش بدن حيوان مي مالند . وقتي در محل زندگي وجود مگس ، سوس

مي دهد به فكر مي افتيم كه با سم آنها را از بين ببريم . 
بدين ترتيب در بعضي موارد ناچاريم از سم استفاده كنيم . اما بايد بدانيم سم مثل هر دارويي فقط در حد لزوم و در 
موقع ضرورت ، با روش درست به كار رود وگرنه بسيار خطرناك بوده و همانطور كه حشرات و موش ها را از بين مي برد 

ميتواند انسان و حيوانات مفيد را هم بيمار كرده يا از بين ببرد . پس از مطالعه اين فصل انتظار مي رود بتوانيد . 

اهـــداف 
تعريف سم و راههاي ورود آن به بدن را بيان كنيد .   -1

نحوه نگهداري سموم را بيان كنيد .   -2
طريقه استفاده از سموم را ذكر نماييد .   -3

طريقه استفاده از حشره كش ها را بيان نماييد .   -4

سم چيست ؟ 
سم به شكل مايع ، جامد يا گاز تهيه مي شود . سم اگر به مقدار خيلي كم خورده يا به پوست ماليده شود و 

يا انسان بخار و بوي آن را تنفس كند باعث ناراحتي ، بيماري و مسموميت شده و يا منجر به مرگ مي گردد . 
ــموم و اطرافيان فوري متوجه شوند  ــت خيلي شديد باشد ، به طوري كه شخص مس ــموميت ممكن اس مس
ــموم و  ــخص مس ــموميت حاد) و يا كم كم به صورت ناراحتي و مريضي ظاهر گردد ، به طوري كه حتي ش (مس

اطرافيان متوجه دليل ناراحتي و بيماري او نشوند (مسموميت مزمن)

راههاي ورود سم به بدن
سم مي تواند از راه نفس كشيدن وارد ريه ها شود .   -1
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سم مي تواند از طريق پوست وارد بدن شود .   -2
سم مي تواند از راه دهان و خوردن وارد بدن شود .   -3

درجه شدت يا ضعف زيان آوري سموم بستگي به موارد زير دارد : 
نوع ماده شيميايي  �

راه ورود به بدن  �
مدت تماس بدن با ماده شيميايي  �

موارد مصرف سموم
ــموم تنها راه حل مبارزه با حشرات نيست ، بلكه راه حل اساسي مبارزه با حشرات و جوندگان  ــتفاده از س اس
ــت . درصورتي كه اين مسائل رعايت نشود ، مدتي پس از  ــازي محيط و رعايت نظارت و بهداشت محيط اس بهس

سمپاشي مجدداً محيط آلوده به حشرات و ناقلين بيماري خواهد شد . 

نحوه نگهداري سموم
در نگهداري سموم نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد :

ــاورزي ، يا براي طويله يا خانه به كار ميرود خطرناك است و بايد در  ــمي كه براي كش ــم ، مانند س هر نوع س  -1
محلي دور از دسترس افراد و بچه ها ، در جاي امني نگهداري شود . 

هيچوقت سم را در آشپزخانه ، طويله و يا اتاقي كه محل زندگي افراد خانواده است نگذاريد .   -2
ــد آن را داخل ظرف ديگري ريخت ، چون  ــد در قوطي و ظرف خودش نگهداري كرد و هرگز نباي ــم را باي س  -3

ممكن است اشتباهاً از آن استفاده شود . 
بعد از هر بار استفاده درب قوطي را محكم ببنديد .   -4

سم با وسيله نقليه اي كه مسافر ، دام و يا موادغذايي حمل مي كند جابجا نشود .   -5

طريقه استفاده از سموم
باتوجه به خطراتي كه سموم دارند بايد فقط در موارد ضروري و باتوجه به نكات زير مورد استفاده قرار گيرند :
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ــخصي كه سمپاشي مي كند از لباس ، كاله و  ــت و بدن تماس پيدا نكند بايد حتماً ش ــم با دس براي اينكه س  -1
دستكش پالستيكي كه بدن ، موها و دست هاي او را كامًال بپوشاند استفاده نمايد . 

چون ممكن است هنگام سمپاشي قطرات سم به چشم بپاشد ، فرد سمپاش بايد از عينك مخصوص كه چشم   -2
را كامًال محافظت مي كند ، استفاده كند . 

ذرات سم به صورت بخار يا پودر از سوراخهاي بيني و دهان وارد شده ، در اثر تنفس به ريه ها ميرود . بنابراين   -3
موقع سمپاشي بايد حتماً از ماسك و يا پارچه تميز براي پوشاندن دهان و بيني استفاده شود . 

براي اينكه موقع سمپاشي قطرات سم روي پاها نريزد و بايد از چكمه بلند استفاده نمايند .   -4
ــي كرد و اگر باد كم است موقع سمپاشي بايد  ــديد مي وزد نبايد باغ و مزرعه را سمپاش در روزهائي كه باد ش  -5

پشت به باد بايستيد تا قطرات سم به بدن نپاشد .
موقع سمپاشي  از خوردن آب و غذا و كشيدن سيگار خودداري نمايند .  �

اگر سم به چشم پاشيده شد ، فوراً چشم را با آب زياد شستشو دهند .   �
اگر سم روي بدن ريخت بايد فوراً محل را با آب و صابون بشويند .   �

پس از تمام شدن كار سمپاشي لباس ، ماسك و چكمه را بيرون آورده ، دست ها و صورت را بشويند و هرگز   �
با لباس و كفش سمپاشي به خانه نروند . 

پس از اتمام كار محل سمپاشي شده را ترك نموده و در فضاي آزاد استراحت كنند.  �
نكات ديگري كه هنگام استفاده از سموم بايد مورد توجه قرار گيرند عبارتند از :

ــيار خطرناك است و بايد سم موش ، در  ــتن موش ها استفاده مي شود براي انسان بس ــمومي كه براي كش س  �
ــت به كار رفته و از ريختن آنها در نزديكي موادغذايي  ــترس بچه ها و افراد ديگر اس محل هائي كه دور از دس
ــوند اجتناب نمايند . درصورتي كه حيوانات  ــفند ، مرغ يا پرندگان نگهداري مي ش و يا محلهائي كه گاو و گوس
ــموميت شده و خطرناك  ــتفاده قرار بگيرد باعث مس ــت آنها مورد اس ــم ها را بخورند و بميرند و گوش اين س

است . 
ــتند كه اگر حيوان يا انسان آنها را بخورد  ــموم ضد انعقاد خون هس بعضي از طعمه هاي موش كش داراي س  �
ــت از دهان و بيني اش خون جاري شود كه درصورت برخورد با  ــود و ممكن اس دچار خونريزي داخلي مي ش

چنين مواردي بايد آنها را ارجاع فوري داد . 
ــرات در برنج و حبوبات ، آرد و غيره از قرص هائي استفاده مي شود(فسفيد  ــدن حش براي جلوگيري از پيدا ش  �

آلومينيوم) كه پس از بازكردن از محفظه ايجاد گاز سمي مي كنند . 
ــت در داخل اتاق لوله قرص را باز كرده و  بعضي از مردم از خطرات اين قرص ها اطالعي ندارند و ممكن اس  �
ــمي از قرص خارج  ــته و در همانجا بمانند كه در نتيجه چون گاز س آن را در گوني برنج و يا حبوبات گذاش
ــموميت افراد خواهد شد . به عالوه اگر كسي اين قرص ها را بخورد به شدت مسموم شده  ــود باعث مس مي ش

و ممكن است بميرد بنابراين به دليل خطرناك بودن اين قرص ها موقع مصرف بايد دقت كرد كه :
بسته قرص ها دور از دسترس افراد و بچه ها و در محل قفل دار نگهداري شود .   �

قبل از به كار بردن در انبارها ، بايد تمام در و پنجره ها بسته باشد و شكاف هاي انبار با نايلون گرفته شود .   �
بعد از قرص گذاري نبايد كسي در اتاقهاي اطراف انبار بخوابد .   �

هنگام خارج كردن قرص ها از داخل محفظه بايد از دستكش استفاده شود .   �
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ــته مي شود بايد گوني را با كيسه نايلون كامًال پوشانده و آن را خارج از  اگر قرص داخل گوني حبوبات گذاش  �
اتاق و در هواي آزاد قرار داد . 

اگر كسي گاز قرص هاي فسفيد آلومينيوم را تنفس كرده و دچار تهوع و استفراغ شده و يا آن را خورده باشد ،   �
بايد او را ارجاع فوري بدهيم . 

طريقه استفاده از حشره كش ها(اسپري):
ــك از حشره كش ها استفاده مي كنند. داخل قوطيهاي  ــه و سوس معموالً براي رهائي از مزاحمت مگس ، پش
حشره كش سم همراه با گاز قابل اشتعال وجود دارد . بنابراين آنها را نزديك شعله آتش قرار ندهيد و يا استفاده 
ــره كش  ــتند نبايد از حش ــغول غذاخوردن هس ــته يا خوابيده اند و يا مش نكنيد هنگامي كه افراد در اتاق نشس

استفاده شود ، چون ذرات سم روي بدن و غذاها مي نشيند و يا از راه دهان و بيني وارد ريه ها مي شوند . 
براي كم كردن خطرات اسپري (افشانه) بايد نكات زير رعايت شوند :

بايد افشانه ها را به هنگام مصرف كامًال از صورت دور نگه داشت .   -1
اين مواد نبايد نزديك حرارت نگهداري شوند .   -2

از افشانه هايي كه روي آنها عالمت «دوست اليه ازن» دارند استفاده شود .   -3
هيچگاه نبايد قوطي هاي خالي افشانه را سوراخ كرده يا سوزاند  -4

قوطي هاي افشانه نشت دار در محيط رها نشوند .   -5

قوانين:
بند 2 ماده 1 قانون تشكيالت و وظايف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكى  -1

مواد 9 و 10 آئين نامه بهداشت محيط مصوب 1371/4/24 هيئت محترم وزيران  -2

تمرين نظرى:
سم چيست؟  -1

مسموميت حاد و مسموميت مزمن را تعريف كنيد.  -2
سم از چه راههايى وارد بدن ميشود؟  -3

در نگهدارى سموم به چه نكاتى  بايد توجه نمود؟  -4
هنگام استفاده از سموم،رعايت چه نكاتى ضرورت دارد؟  -5

اقداماتى كه در صورت پاشيده شدن سم به چشم يا بدن بايد انجام شود را ذكر كنيد.  -6
هنگام استفاده از موش كش ها به چه نكاتى بايد دقت نمود؟ذكر كنيد.  -7

در استفاده از قرص هاى ضد حشرات برنج و حبوبات چه نكاتى را بايد رعايت نمود؟  -8
هنگام استفاده از حشره كش ها در داخل اتاق چه نكاتى بايد رعايت شود؟  -9

10- براى كم كردن خطرات اسپرى(افشانه)چه نكاتى را بايد رعايت نمود؟

تمرين عملى:
خطرات هر كدام از سموم را ليست كنيد.  -1

ــتفاده كنندگان سموم(گروههاى  ــود را جهت اس ــره كش ها بايد رعايت ش ــتفاده از حش نكاتى كه هنگام اس  -2
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مختلف) آموزش دهيد.
طريقه استفاده از سموم را آموزش دهيد.  -3

منابع:
ــت محيط -1380-مركز توسعه شبكه و ارتقاى سالمت وزارت  مجموعه كتب آموزش بهورزى-كتاب بهداش  -1

بهداشت
چگونه از خطر سموم در امان باشيم- فاطمه جعفرى  -2
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فصل نهم
بهداشت محيط بيمارستان 

مقدمه:
ــت  ــتي را ارائه ميدهند و بخش اعظم هزينه هاي بهداش ــتان ها عمده خدمات درماني، بعضاً بهداش بيمارس
ــت باشد  ــمبل پاكيزگي و بهداش ــتان بايد الگوي نظافت و س و درمان را نيز به خود اختصاص مي دهند، بيمارس

بنابراين رعايت ضوابط بهداشتي بخصوص بهداشت محيط در بيمارستان از اولويت خاصي برخوردار است. 
رعايت بهداشت محيط در بيمارستان تهديدهاي ناشي از مشكالت بهداشتي در بيمارستان و مناطق اطراف 

آن را كاهش داده و موجب رضايتمندي بيماران را نيز فراهم مينمايد. 
ــتان عفونتهاي بيمارستاني است كه در ايجاد آن به سه عامل بيماريزا ، بيمار  ــائل مهم در بيمارس يكي از مس
ــتان ها نقش عوامل محيطي در ايجاد و انتقال عفونت ها بارزتر مي باشد زيرا  ــود در بيمارس و محيط بايد توجه ش
محيط آلوده، راههاي گوناگون انتقال و عوامل بيماريزاي متعدد وجود دارد. بنابراين توجه به بهداشت محيط به 
عنوان علم پيشگيري از بيماريها بوسيله كنترل و اصالح عوامل محيطي كه در ايجاد و انتقال بيماريها نقش دارند 
ــتا به قسمتهاي گوناگوني از جمله مديريت مواد زائد جامد ،  فاضالب ،   ــد. در ايــن راس حائز اهميت زياد مي باش
ــويخانه و ...  بايد توجه نمود. كه در زير راجع به هر يك از آنها  ــاني ، رختش ــتم هاي آبرس تهيه و توزيع غذا ، سيس

مطالب مختصري ارائه ميگردد.

اهـــداف 
پس از مطالعه اين فصل انتظار ميرود بتوانيد: 

شاخص هاى بهداشت محيط در بيمارستان را بشناسيد.  -
با كيفيت آب بيمارستان آشنا شويد.  -

شرايط بهداشتى آشپزخانه و رختشويخانه بيمارستان را بدانيد.  -
با سيستم بهداشتى جمع آورى فاضالب آشنا شويد.  -

انواع پسماندهاى توليد شده در بيمارستان را بشناسيد.  -
اصول اصلى مديريت پسماندها در بيمارستان را بدانيد.  -

با اصول جمع آورى،انبار و انتقال پسماندهاى بيمارستان آشنا باشيد.   -

آب مصرفي بيمارستان: 
ــتان بايد از شبكه هاي عمومي آب آشاميدني تأمين شده يا داراي شبكه آب خصوصي با رعايت  آب بيمارس
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استاندارد هاي آب آشاميدني كشور باشد. 
ــت آب از نظر فيزيكي و  ــائلي از قبيل منابع تأمين آب ، كيفي ــتان بايد به مس ــورد آب مصرفي بيمارس در م

شيميائي و همچنين شبكه آبرساني آن توجه نمود.

آشپزخانه : 
شرايط بهداشتي آشپزخانه بيمارستان بايد مطابق آئين نامه اجرائي ماده 13 قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، 

آرايشي و بهداشتي باشد 
ــاختماني ، بهداشت فردي پرسنل ،  ــت محيط آشپزخانه عالوه بر موارد س ــاخص هاي در برگيرنده بهداش ش

بهداشت مواد اوليه ، و بهــــــداشت ابزار و ظروف مي باشد.

رختشويخانه :
ــهاي مهم بيمارستان بوده و از نظر بهداشت و انتشار عفونت اهميت زيادي دارد  ــويخانه يكي از بخش رختش
ــتي و جلوگيري از انتشار آلودگي عفوني و  ــويخانه مي تواند از نظر بهداش ــوئي در داخل رختش ــتم رختش سيس
ــد و احتمال اين تداخل را به حداقل برساند و از افراد  ــب باش ميكروبي و جلوگيري از تداخل كثيف و تميز مناس

دوره ديده در اين قسمت استفاده مي شود.  
ــين  ــو با ماش ــه آلوده ، شستش ــد. تفكيك البس ــويخانه بايد از نور ، تهويه و فضاي كافي برخوردار باش رختش
ــو باشد و از سيستم  ــب انجام شود. كف و ديوارها قابل شستش ــب و ضدعفوني به روش مناس ــوئي مناس لباسش

مناسب جمع اوري برخوردار باشد. 

فاضالب : 
ــت تركيبات بالقوه خطرناك  ــهري دارد اما ممكن اس ــاب مناطق ش ــتان كيفيتي مانند پس ــاب بيمارس پس
ــيميايي خطرناك ،  ــد از جمله وجود عوامل بيماريزاي ميكروبي ، مواد ش ــته باش گوناگوني هم در آن وجود داش

داروها ، مواد راديو اكتيو و ... كه باعث مي شود پساب بيمارستاني از پساب شهري متفاوت باشد.
سيستم جمع آوري فاضالب در بيمارستان بايد به گونه اي باشد كه خاك آبهاي سطحي و آبهاي زيرزميني 

را آلوده نكند ، بندپايان و جوندگان به آن دسترسي نداشته و متعفن و بد منظره نباشد. 
ــهري متصل نيست دفع  ــتانها به شبكه هاي فاضالب ش ــرفت كه فاضالب بيمارس ــورهاي رو به پيش در كش
ــت تقريباً هميشه خطرهاي عمده براي  ــده بيمارستاني به محيط زيس ــده يا نيمه تصفيه ش فاضالب تصفيه نش

سالمت ايجاد مي كند.

مواد زائد جامد (پسماندها)  :
ــت و سالمت جامعه را بر  ــتي درماني كه وظيفه مراقبت ازمحيط ، بهداش ــتان ها و ديگر مراكزبهداش بيمارس
عهده دارند، مسئوليت هاي ويژه اي در رابطه با  پسمــاندهايي كه توليد مي كنند بر عهده دارند و بايد مطمئن 
ــاد نمي كند و با  ــت عمومي ايج ــا اثرات نامطلوبي را براي محيط و بهداش ــماندهاي توليدي آنه ــند كه پس باش
ــتي درماني ، مراكز مذكور در راستاي دستيابي به يك  ــماندها در مراكز بهداش ــت مديريت پس بكارگيري سياس

محيط سالم و بي خطر براي كارمندان و جوامع خود حركت كنند. 
ــتى و درمانى  به دو دسته عمده زير تقسيم  ــتانها و ساير مراكز بهداش ــماندهاي توليد شده در بيمارس پس
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ميشوند: 
گروه 1 پسـماندهاي عادي (شـبه خانگي) : كه از كار كردهاي خانه داري و مديريت اين مراكز توليد 

مي شود . مثل زباله توليد شده در قسمت هاي آشپزخانه – امور اداري و ..... 
گروه 2 پسماندهاي پزشكى ويژه: كه به 9 دسته زير تقسيم شده و  مي توانند مجموعه اي از مخاطرات 

بهداشتي را ايجاد كند. 
اين 9 دسته عبارتند از : 

پسماندهاي عفوني ، آسيب شناسى ، تيز و برنده ، داروئي خطرناك ، شيميائي خطرناك ، ژنوتوكسيك، فلزات 
سنگين ، ظرفهاي تحت فشار و پسماندهاي پرتوزا (جدول 1) 

جدول 1 - طبقه بندى پسماندهاى پزشكى ويژه  

شرح و مثالنام رده پسماند

پسماندهاى عفونى
ــگاه،  ــت هاى ميكروبى آزمايش ــارى مانند محيط كش ــتن  عوامل زنده بيم ــون به داش ــماند هاى مظن پس
پسماند هاى ناشى از جداسازى بيماران عفونى، بافتها، مواد و تجهيزاتى كه با بيمار عفونى تماس داشته اند، 

مواد دفع شده اين بيماران

مــــانند بافت ها و آبگونه هاى انسانى، تكه هاى بدن انسان، خون و ساير آبگونه هاى بدن، جنينپسماند هاى آسيب شناختى

مانند سوزن تزريق، دستگاه(ست) انفوزيون، تيغه چاقو، چاقو، تيغ و شيشه هاى شكستهپسماندهاى برنده و نوك تيز

دارو هاى تاريخ گذشته يا غير الزم ،اقالمى كه به دارو آلوده شده يا دارو دارند (مانند قوطى ها و شيشه هاى پسماند هاى دارويي
دارويي)كه در صورت آزاد شدن در محيط براى محيط و انسان مضر باشند

ــمى براى ژن ها، از جمله پسماند هاى داراى داروهاى پسماندهاى ژنوتوكسيك ــماندهاى داراى مواد با خصوصيات س مــــانند پس
سايتوتوكسيك كه بيشتر در درمان سرطان بكار مى روند و مواد شيميايي سمى براى ژن ها

پسماندهاى شيميايي 
خطرناك

كه محتوى مواد شيميايي مانند معرف هاى آزمايشگاهى، داروى ثبوت و ظهور فيلم، مواد ضدعفونى كننده 
ــدكه در صورت آزاد شدن در محيط براى محيط و  ــته يا غير الزم و حاللها مي باش وگندزداى تاريخ گذش

انسان مضر ميباشد

پسماند هاى داراى فلزات 
مانند باترى ها، ترمو مترهاى شكسته، اسباب هاى جيوه اى اندازه گيرى فشار خون و ...سنگين

سيلندرهاى گاز، كارتريج گاز، قوطى افشانه هاظرف هاى تحت فشار

پسماند هاى پرتو ساز

ــته بنديها ،  ــه اى آلوده ، بس ــگاههاي تحقيقاتي لوازم شيش ــده پرتودرمانى، يا آزمايش ــات مصرف نش مايع
ــده به وسيله داروهاى راديو  ــده يا آزمايش ش ــده بيماران درمان ش كاغذهاى جاذب ، ادرار و مواد دفع ش
ــر بسته(شامل مقررات خاص خود ميباشد و از شمول قانون مديريت  ــده يا منابع س نوكلئيد مهرو موم نش

پسماندها خارج است)

ــخاص زير در معرض خطرات ناشي از پسماندهاي پزشكى ويژه توليد شده در بيمارستان ها و  بطور كلي اش
مراكز بهداشتي درماني هستند: 

بنابراين گروههاى اصلى در معرض خطر:
� پزشكان، پرستاران، ساير كاركنان مراكز، كاركنان تاسيسات بيمارستان
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بيماران  �
بازديد كنندگان و مالقات كنندگان  �

كارگران خدمات پشتيبانى.مانند رختشويخانه، رفتگران، كارگران ترابرى  �
كارگران مراكز دفع زباله(..... از جمله زباله گردها)  �

5- مديريت پسماندهاي پزشكى ويژه
مديريت پسماندهاي پزشكى ويژه بخش جدايي ناپذير بهداشت بيمارستان و مبارزه با عفونت است. زباله به 
عنوان مخزن ميكروارگانيسم هاي بيماريزا مي ماند كه قادر به ايجاد آلودگي و عفونت اند در صورتي كه مديريت 
ــتقيم از راه هوا و يا بوسيله انواع  ــم ها مي توانند از طريق تماس مس ــد اين ميكرو ارگانيس ــماندها كافي نباش پس
ناقلين به ديگر ان منتقل شوند. اولين قدم در مديريت پسماندها به حداقل رساندن پسماندها است كه به طرق 

زير انجام پذير است. 
 1 – كاهش منابع توليد 

2 – اقدامات مديريتي و كنترل خوب 
3 - تفكيك پسماندها 

ــاز آن، تعيين نوع پسماند  ــماندهاي پزشكى ويژه و مديريت كارس ــاندن پس عامل كليدي در به حداقل رس
ــت و بايد هر چه نزديكتر به محل توليد  ــماندها بر عهده توليد كننده اس ــت. تفكيك پس و تفكيك پسماندهاس

پسماند انجام گيرد.  

جمع آوري ، انبار و انتقال پسماندهاى پزشكى
ــود بايد با در نظر گرفتن آئين نامه هاي محلي باشد.  ــماند انجام مي ش تمام فعاليتهائي كه در زمينه دفع پس

اقدامات زير بعنوان يك راهنماي عمومي توصيه مي شود: 
ــتانها و ساير مراكز بهداشتى و درمانى بايد يك سيستم ويژه را براي جمع  بدالئل ايمني و اقتصادي ، بيمارس  �
ــماندهاي معمولي ، و بعضي  ــازمان دهند و پسماندهاى پزشكى ويژه(پس ــماند هاي بيمارستاني س آوري پس
ــماند هاي سايتوتوكسيك،پسماندهاى  ــائل تيزوبرنده ، پسماند هاي عفوني ، پس ــماندهاى خاص (مثل وس پس

شيميايى) را از يكديگر جدا كنند. 
ــتانها و ساير مراكز بهداشتى و درمانى را ميتوان در قالب سيستم پسماند خانگي  ــماند هاي عادي بيمارس پس  �

دفع كرد. 
ــياء  تيزوبرنده را بايد در همان محلي كه مورد استفاده قرا رميگيرند داخل محفظه هاي سوراخ نشدني كه  اش  �
ــاخته ميشوند و داراي درپوش محكم ميباشند جمع آوري كرد.  ــتيك متراكم س معموالً از جنس فلز يا پالس
ــب ،  ــراي اجتناب از كاربردنامناس ــند . ب ــدگي باش ــوراخ ش ــخت ، نفوذناپذير و مقاوم به س محفظه ها بايد س
ــكل باشد . در مواردي كه  ــتن آنها مش ــند به ترتيبي كه باز كردن يا شكس ــيب ناپذير باش محفظه ها بايد آس
ــترس نبوده و يا قيمت آن خيلي گران باشد ميتوان از محفظه هائي  ــتيكي در دس محفظه هاي فلزي يا پالس
ــهيل در حمل و نقل ميتوان اين محفظه ها را تا زد و داخل  ــتفاده كرد . براي تس از جنس مقواي متراكم اس

آنها را با اليه اي از جنس پالستيك پوشاند. 
ــوند بايد داراي آرم بين المللي كه  ــماند هاي عفوني استفاده ميش ــه ها و ديگر محفظه هائي كه براي پس كيس  �
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نشان دهنده وجود ماده عفوني است، باشند. 
پسماند هاي عفوني بيمارستانها و ساير مراكز بهداشتى و درمانى بايد در يك مكان محفوظ كه دسترسي به   �
ــد انبار شوند. پسماند هاي آزمايشگاه هاي ميكروب شناسي بايد توسط اتوكالو استريل شوند.  آن محدود باش

اين پسماندها بايد در كيسه هائي بسته بندي شوند كه با اين روند سازگاري داشته باشند. 
ــوند بايد در  ــز تحقيقاتي بزرگ توليد ميش ــتانها يا مراك ــيك كه اكثراً در بيمارس ــماندهاى سايتوتوكس پس  �
ــماندهاى سايتوتوكسيك» جمع آوري  ــخص« پس ــت همراه با عالمت مش محفظه هاي محكم، مقاوم به نش

شوند. 
مقادير كم پسماندهاى شيميائي و داروئي را ميتوان همراه زباله هاي عفوني جمع آوري نمود.   �

مواد داروئي غير مستعمل يا تاريخ گذشته كه در بخشها يا دپارتمان هاي بيمارستان به مقدار زياد انبار شده   �
ــماندهاى داروئي بخشها نظير  ــوند. ساير پس ــت داده ش ــدن به داروخانه  برگش اند بايد جهت دور ريخته ش
ــته هاي حاوي بقاياي دارو نبايد به داروخانه برگردانده شوند چون  ــده يا بس داروهاي آلوده يا دور  ريخته ش

خطر آلودگي داروخانه را بهمراه دارند لذا بايد در يك محفظه مناسب در همان بخش ذخيره گردند. 
مقادير زياد پسماندهاى شيميائي بايد در محفظه هاي مقاوم به مواد شيميائي بسته بندي و در صورت امكان   �
ــيميائي بايد وضوحاً در روي محفظه مشخص شود  ــوند. هويت مواد ش ــهيالت ويژه پااليش ارسال ش به تس

چرا كه انواع مختلف پسماندهاى خطرناك شيميائي هرگز نبايد با هم مخلوط شوند. 
پسماندهاى حاوي مقادير زياد فلزات سنگين مثل كادميوم يا جيوه بايد جداگانه جمع آوري و دفع شوند.   �

ــماندهاى عادي مراكز درماني در يكجا جمع  ــدند ميتوان با پس ــار را همينكه خالي ش محفظه هاي تحت فش  �
آوري كرد بشرط اينكه پسماندها براي سوزاندن در نظر گرفته نشده باشد. 

كارمنداني كه مراقبت هاي بهداشتي را انجام ميدهند و همچنين ساير كاركنان بيمارستان را بايد از خطرات   �
مربوط به پسماندهاى پزشكى ويژه آگاه كرد و در زمينه مديريت مناسب آن به آنها آموزش داد. 

منابع:
شاخصهاى بهداشت محيط بيمارستان از مجموعه بخشنامه ها و دستورالعملهاى اداره كل بهداشت محيط و   -

حرفه اى
- Safe management of waste from health – care activities , WHO , 1999

ــت محيط و  ــماندها ، اداره كل بهداش ــتورالعمل تفكيك، جمع آورى و حمل و نقل و نگهدارى موقت پس دس  -
حرفه اى ، 1383 

قوانين موجود:
قانون مديريت پسماندها  -

بند 2 ماده 1 قانون تشكيالت و وظايف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى   -
ماده 7 آئين نامه بهداشت محيط مصوب 71/4/24 هيئت وزيران  -

آئين نامه نحوه تاسيس و اداره بيمارستانها  -
بخشنامه هاى وزارتى وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى  -
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تمرين نظرى :
آب مصرفى بيمارستان بايد داراى چه استانداردى باشد؟  -

در مورد آب مصرفى بيمارستان به چه مسائلى بايد توجه نمود؟  -
آشپزخانه بيمارستان بايد مطابق كدام آئين نامه باشد؟  -

مشخصات بهداشتى رختشويخانه را نام ببريد.  -
سيستم جمع آورى بهداشتى فاضالب بايد داراى چه خصوصياتى باشد؟  -

پسماندهاى بيمارستان به چند دسته عمده تقسيم ميشوند؟  -
پسماندهاى پزشكى ويژه به چند دسته تقسيم ميشوند؟نام ببريد.  -

گروههاى اصلى در معرض خطر پسماند را نام ببريد.  -
عامل كليدى در به حداقل رساندن خطر پسماند پزشكى ويژه چيست؟  -

مقادير كم پسماندهاى شيميايى در ايران را چگونه جمع آورى مى نمايند؟  -

تمرين عملى:
از نحوه تفكيك پسماند در بيمارستان بازديد نمائيد.  -1

ــل تصفيه فاضالب ديدن  ــد،از مراح ــتان داراى تصفيه خانه يا پيش تصفيه فاضالب ميباش ــه بيمارس چنانچ  -2
نمائيد.
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فصل دهم
برنامه عمليات بهداشت محيط روستاها

مقدمه:
آلودگي محيط زيست روستاها معضل عمده اي است كه روستائيان را با دشواريهاي متعددي روبرو ساخته 
است. نابسامانيهاي عوامل محيطي روستاها موانعي هستند كه نمي گذارند توسعه اقتصادي و اجتماعي با آهنگ 
منظم و سريع پيش برود، چرا كه انسانها در شرايط نامساعد بهداشتي طبيعتاً بازده كاري مطلوب را ندارند. در 
چنين شرايطي بنظر مي آيد كه از اقدامات اصولي براي جلوگيري تشديد نارسائيها و مهاجرت بي رويه روستائيان 
و پيامدهاي فاجعه بار آن ، دگرگون كردن  چهره روستاها، تهيه و تدوين طرحهاي مدون بهسازي بافت روستاها 
ــتائي، تامين خدمات آموزشي بهتر و بيشتر، بهداشت مناسب،  ــي جامعه روس و پيش بيني تأمين نيازهاي اساس
ــاورزي، اشتغال زائي، افزايش توليد و  ــتمهاي بهينه در امر توليد مواد غذائي و كش ارتباطات كافي، اعمال سيس
رفع فقر و محروميت روستائيان در قالب پروژه هائي  كه مشاركت فعال مردمي و همكاريهاي نزديك بين بخشي 

در آن نقش برجسته دارند، مي باشند.
ــتائيان مي تواند صورت گيرد، اجراي برنامه هاي آموزشي  ــكل روس بنابراين از اقداماتي كه در جهت رفع مش
ــت محيط روستاها» است. كه  ــيع تحت عنوان «عمليات بهداش ــطحي وس براي اجراي پروژه هاي كوچك در س

عمدتاً اجراي آنها توسط روستائيان و پيگيري و نظارت بهورزان خانه هاي بهداشت برنامه ريزي شده است.

اهـــداف 
پس از مطالعه اين فصل انتظار مى رود بتوانيد:

عمليات بهداشت محيط روستاها را تعريف كنيد.  -1
اجزاى اصلى پروژه هاى تحت پوشش اين برنامه را بدانيد.  -2

عمليات بهداشت محيط روستاها:
ــت  ــت محيطي كه با حمايت مالي دولت از محل رديف اعتبار عمراني فصل بهداش مجموعه اقدامات بهداش
تحت شماره 30306000 مشاركت فعال روستائيان صورت مي گيرد «عمليات بهداشت محيط روستاها» ناميده 
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ــود. اين فعاليت ها داراي ماهيت بهسازي است، اما از آنجائيكه رديف خاصي تحت عنوان بهسازي روستاها  مي ش
ــده است و به منظور جلوگيري از ايجاد ابهام و تداخل  ــاورزي گنجانده ش در قالب فعاليت هاي وزارت جهاد كش
ــط خانه هاي بهداشت انجام مي گيرد «عمليات بهداشت محيط  ــازي محيطي كه توس اقدامات ، فعاليت هاي بهس
روستاها» ناميده شده است . فعاليت هاي تحت پوشش اين برنامه عبارتند از عمدتاً آموزش بهداشت در زمينه هاي 
ــاميدني خانوارها ، جمع آوري و دفع بهداشتي زباله ، جمع آوري و  ــتي مدفوع ، بهسازي منابع آب آش دفع بهداش
ــن ريزي معابر و پر  ــازي مراكز تهيه ، توزيع و فروش مواد غذائي ، ش ــتي كود و فضوالت حيواني ، بهس دفع بهداش
ــتي فاضالبها ، بهسازي آبخوري و توالت مدارس ، رعايت ايمني و كنترل  كردن گودالها ، جمع آوري و دفع بهداش
ــته و … اعتبار اجراي پروژه ها در  ــموم و گندزداها ، جلوگيري از آلودگي هواي داخل محيط هاي بس مصرف س
محدوده فعاليت هاي مذكور به صورت نيروي كار ، مصالح محلي  و خودياري مالي از طرف مردم پرداخت مي شود.

ــاعدت بخش هاي ديگر از نظر در اختيار گذاردن ماشين آالت سنگين و ديگر امكانات براي  حتي االمكان از مس
ــود و در حال حاضر حداكثر 25 درصد كمك از طرف خانه هاي  ــريع در انجام عمليات نيز كمك گرفته مي ش تس

بهداشت تعهد مي گردد. 
سابقه اين اقدامات برميگردد به سال 1368 كه فعاليت هاي بهداشت محيط بطور كامل در شبكه هاي بهداشتي 
ــتاهاي باالي 150 خانوار كه تا آن تاريخ  ــروب روس ــور ادغام گرديد و اجراي پروژه هاي تامين آب مش درماني كش
ــتانها بود به عهده وزارت جهاد سازندگي واگذار شد. پشتوانه اين فعاليت ها  ــت محيط اس به عهده واحدهاي بهداش

تصويب آئين نامه بهداشت محيط در سال 1371 بود كه بند 12 آن به فعاليت هاي مذكور اشاره دارد. 
قابل ذكر است كه ماهيت فعاليت هاي مذكور عمدتاً آموزشي و ارتقاء آگاهي بهداشت محيطي روستائيان است ، 
اما در جهت افزايش اثر بخشي آموزش ها مقدار جزئي شوق مالي نيز ديده شده است كه با استفاده از آن ، مشاركت 
فعال عمومي و همكاري بين بخشي بسياري از امور كوچك بهسازي كه انجام آن توسط مردم ميسر است به دست 

خودشان و در جهت اطمينان از پايداري و حفاظت پروژه ها توسط آنان بمرحله بهره برداري برسد. 
ــده است اما  ــتي مدفوع داده ش ــاخص هاي موجود ، اولويت فعاليت ها به آموزش و دفع بهداش ــاس ش بر اس
اولويت ها حسب وضعيت شاخص ها در مناطق مختلف ميتواند متفاوت باشد اولويت بعدي تشويق مردم به ايجاد 
واحد جمع آوري و دفع بهداشتي زباله روستائي است . همچنين تكميل آزمايشگاههاي كنترل كيفي آب نيز در 

اولويت يكي از برنامه هاي پنجساله عمراني قرار داشته است. 
ــت كه تامين آب مشروب روستاها به عهده واحدهاي آبفاي روستائي است (در مرحله انتقال  قابل تاكيد اس
ــكالت آنها در انجام وظايف محوله تعهدي را براي وزارت متبوع جهت انجام اين امر ايجاد  به وزارت نيرو) و مش
نمي كند اما هوشياري و مراقبت دائمي به منظور برخورداري روستائيان از آب سالم و پيگيري رفع مشكالت از 

طريق ارگان مسئول و حتي المقدور انجام حمايت هاي الزم در حد وظيفه خانه هاي بهداشت است . 
پس از ادغام بهداشت محيط و بهداشت حرفه اي در يكديگر جهت پوشش فعاليتهاي مرتبط نظير طرح بقا 

اين فعاليت به نام عمليات بهداشت محيط و حرفه اي روستاها تغيير نام يافت. 

پروژه هاى تحت پوشش عمليات بهداشت محيط روستاها:
 اجزاء اصلي اين پروژه ها عبارتند از: 

ــازي منابع آب شرب روستاهاي فاقد  ــاميدني و مشاركت در بهس ــازي آب آش ــالم س  1– كنترل و نظارت بر س
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ــي كه در معرض تهديد بيماريهاي روده اي قرا ردارند و دستگاه اجرائي مسئول در كوتاه مدت براي  لوله كش
تأمين آب آشاميدني روستائيان برنامه مدوني ندارد. 

ــتفاده ا زتكنولوژي  ــتائي ساده با اس ــتراحهاي روس ــازي يا احداث مس ــتي مدفوع از طريق بهس 2 - دفع بهداش
مناسب و امكانات محلي .

3 -  جمع آوري و دفع بهداشتي زباله با استفاده ا زروشهاي ساده و امكانات محلي 
ــيلي و چوب و ذغال ، به منظور  ــايل گرمايشي و سوختهاي فس ــتفاده از وس ــتي در اس 4 – رعايت اصول بهداش

جلوگيري از حوادث و خطرات جاني و آلودگي هوا در محيط هاي بسته 
5 – خشكاندن آبهاي راكد 

6 – بهبود وضع  معابر از طريق شن ريزي ، تسطيح و آسفالت 
7 – جمع آوري و دفع بهداشتي فضوالت حيواني 

8 – راهنمائي در امر جداسازي محل نگهداري دام و طيور ا زمحيط منازل در روستاها. 
9 – بهسازي مسكن و مدارس 

10 – بهسازي اماكن و  مراكز تهيه، توزيع و فروش و نگهداري مواد غذائي وتهيه پرونده بهداشتي براي آنها 
11 – آموزش استفاده بهينه از سموم و گندزداها

12 – بهداشت قاليبافان 
13 – بهداشت كشاورزان 

14 – تغيير عادات غير بهداشتي روستائيان 
ــتي و  ــق آموزش در جهت تغيير بعضي از روش هاي غير بهداش ــي كه مي توان از طري ــياري از اقدامات و بس
ــه كمك هاي اوليه دولت دارد لذا به همين منظور  ــروع عمليات فوق نياز ب ــادات غلط انجام داد. از آنجائيكه ش ع
ــت و درمان رديفي تحت شماره 30306000 به اين امر اختصاص يافته است كه در حال حاضر  در فصل بهداش
حداكثر 30 درصد كمك از طرف خانه هاي بهداشت تعهد مي گردد و بقيه عمليات در حدود فعاليت هاي مذكور 

به صورت نيروي كار ، تهيه مصالح محلي و خودياري مالي از طرف مردم پرداخت مي شود. 
ــت و در واقع انجام آن در  ــيع اس ــيار وس همانطور كه مالحظه ميگردد ابعاد فعاليت عمليات مورد نظر بس
محدوده مسئوليت يك ارگان خاص نيست و همكاري فعال بين بخشي و مشاركت مردمي را طلب مي كند و از 
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي نبايد انتظار داشت كه به تنهائي از عهده كليه اين مسئوليت ها برآيد . 
و در واقع وزارت بهداشت با هدايت برنامه عمليات بهداشت محيط روستاها از طريق بهورزان زمينه ساز پذيرش 
بسياري از مسئوليت هاي بهبود شرايط زندگي توسط روستائيان مي باشد. توفيق در انجام اين فعاليت ها مستلزم 

توجه مستمر كليه عوامل درون بخشي و بين بخشي و مسئولين تصميم گير و ارتقاء آگاهي روستائيان است. 
ــابقه اقدامات عمليات بهداشت محيط روستاها برميگردد به سال 1368 كه فعاليت هاي بهداشت محيط  س
ــال 1364 ادغام گرديد و  نتيجه اقدامات  موفقيت آميز بود بطوريكه  ــتي درماني نمونه س ــبكه هاي بهداش در ش
ــازمانهاي برنامه و بودجه استانها  ــالهاي بعد اعتباراتي را در اين زمينه از س ــتانها توانستند در س ــياري از اس بس

تحصيل نمايند.
ــيج آموزش اجرائي بهسازي محيط روستاها» در  ــيج گونه عمليات مذكور تحت عنوان«بس طرح اجرائي بس
ــعه آموزش به عنوان  ــاركت آنها و توس ــتر مردمي كردن فعاليت و جلب مش ــال 1371 به منظور هر چه بيش س
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مكانيسمي در تسريع و بستر سازي فعاليت مذكور تهيه و براي كليه معاونتهاي بهداشتي سراسر كشور فرستاده 
شده است. كه تاكنون چند مرحله از آن در دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني انجام گرفته 

و نتايج قابل توجهي از اجراي عمليات به دست آمده است.

قوانين موجود در خصوص برنامه:
كليه قوانين و مقررات و بخشنامه هاى موجود بهداشت محيط  -1

تفاهم نامه همكارى مشترك با كميته امداد امام خمينى(ره) و تفاهم نامه همكاري مشترك  -2
ــت جمهوري  ــر مناطق محروم نهاد رياس ــكي، دفت ــت، درمان و آموزش پزش ــور، وزارت بهداش وزارت كش

درخصوص توسعه سيستم مديريت پسماندها و بهداشت محيط روستايي

تمرين نظرى:
عمليات بهداشت محيط روستاها را تعريف كنيد.  -1

اجزاى اصلى پروژه هاى تحت پوشش اين برنامه كدامند؟  -2

 تمرين عملى:
باتفاق مربى خود از يك خانه بهداشت بازديد نمائيد.

منابع:
بهسازى شهرو روستا-تاليف اهلرو استيل-ترجمه مهندس ناصر رزاقى  -1

مجموعه كتب بلوك بهورزى- وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكى  -2
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فصل يازدهم
سازماندهى و نيازهاى ستاد فوريتهاى سالمت محيط در 

بالياى طبيعى و حوادث غير مترقبه
مقدمه:

بهداشت محيط همه عوامل محيطي موثر بر سالمتي انسان و هر بيماري با اتيولوژي محيطي را در   
ــامل علوم پزشكي و مهندسي بهداشت مي شود .حتي ممكن است بسياري از عوامل محيطي كه  برمي گيرد و ش
باعث موتاسيون ژن شده و بعضي شرايط را براي انتقال بيماريهاي ژنتيكي فراهــــم مي آورند در اين رده قرار 
ــي از آنها در سطح جامعه اشاره مي نمايد، تا فرد فرد  ــت محيط بر عوامل بيماريزا و بيماريهاي ناش گيرند. بهداش
ــده، مورد مطالعه قرار مي گيرد هدف  ــت محيط جامعه جايگزين فرد بيمار ش بيماران. به عبارت ديگر در بهداش

اصلي و عمده بهداشت محيط مطالعه عوامل عفوني محيطي و اثرات آنها بر جامعه است.
سوانح طبيعي بخشي از طبيعت محيط زيست انسانها را تشكيل داده و در طول تاريخ مكتوب بشري همواره 
ــي از آن بحران بوده و پس از چندي نيز از  ــر مجبور به تحمل خسارات و صدمات ناش ــت بش ــان بوده اس با انس
مشتقات آن رهايي يافته و بهبودي حاصل نموده اند و زندگي بشري همچنان ادامه يافته است با اين تفاوت كه 

انسانهايي كه از پيـش آماده بوده اند نسبت به انسانهاي بي خبر كمترين خسارات را متحمل شده اند.
ــواد غذايي و آلودگي محيط و نيز بر هم زدن اكولوژي  ــب زندگي، تخريب منابع آبي، آلودگي آب و م تخري
ــت كه در بحرانها ايجاد شده و سالمت انسانها را  ــرات و جوندگان از جمله مواردي اس و نظم طبيعي و وفور حش

تهديد مي كند.
ــالمت  ــرل عوامل محيطي موثر بر س ــت محيط كه در واقع كنت ــالت بهداش ــه نقش و رس ــت ك در اينجاس
ــتاي كاهش اثرات باليا جايگاه واقعي خود را شناخته و با آگاهي از وظايف  ــت ايجاب مي كند تا در راس انسانهاس
ــازماندهي كرده و  ــالت خطير در مديريت بحران، نيروهاي خود را س ــبت به انجام اين رس خود و با آمادگي نس

امكانات مورد نياز را از پيش آماده سازد.
نيروي انساني مجربي كه در اين راه انجام وظيفه مي نمايند شامل كارشناسان ارشد، كارشناسان، كاردانان، 
ــين هاي بهداشت محيط و بهورزاني هستند كه در اين سمت آموزش ديده و بطور روزمره وظايف نظارت  تكنيس
ــازي محيط، ضد عفوني و گندزدايي( اماكن  ــت آب، بهداشت مواد غذايي، دفع صحيح مواد زائد، بهس بر بهداش
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ــته و به همين  ــرات، جوندگان و ناقلين بيماريها را بعهده داش ــائل آلوده) و مبارزه با حش ــاد و وس عمومي ، اجس
خاطر در صف اول بحرانها حضور پيدا كرده و با ارائه خدمات فوق نقش موثري در تامين و حفظ سالمت مردم 

ايفا نموده اند.   
ــالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش  ــالمت محيط و كار يكي از مراكز  زير مجموعه معاونت س مركز س
پزشكي است كه با كارشناسان و كارشناسان ارشد بهداشت محيط و حرفه اي نقش سياستگذاري داشته و خط 
ــي كالن كشوري را براي كارشناسان مستقر در دانشگاهها/دانشكده هاي علوم پزشكــي و خدمات بهداشتي  مش
درماني كشور تعيين مي نمايد . كارشناسان بهداشت محيط دانشگاهها مستقر در زير مجموعه معاونتهاي بهداشتي 
دانشگاهها سياستهاي اداره كل را به كارشناسان و كاردانان بهداشت محيط مستقر در شبكه هاي بهداشت محيط 
مستقر در شبكه هاي بهداشت و درمان شهرستانها و از آنجا به نيروهاي مستقر در مراكز بهداشتي درماني شهري 
و روستايي و پايگاههاي بهداشتي و در انتها بهورزان خانه هاي بهداشت اعمال نموده تا با اجراي دستورالعمل ها، 

ضوابط و قوانين بهداشت محيط نظارت بر موارد ذكر شده را به نحو صحيح اجرا نمايند.

اهـــداف 
پس از مطالعه اين فصل انتظار ميرود بتوانيد:

چگونگى سازماندهى نيروهاى بهداشت محيط را جهت مقابله با شرايط اضطرار را بدانيد.  -1
تفاوت وظايف كاركنان ستادى و اجرايى را بيان كنيد.  -2

وظايف كاركنان بهداشت محيط عضو تيم ستادى و مديريتى را بدانيد.  -3
وظايف كاركنان بهداشت محيط عضو تيم اجرايى را بدانيد.  -4

فعاليتهاى اصلى كارشناسان بهداشت محيط را بدانيد.  -5
فعاليتهاى كمكى كارشناسان بهداشت محيط را بدانيد.  -6

در مديريت بحران توصيه مي شود نيروهاي بهداشت محيط در دو گروه زير سازماندهي شوند:

ــين  ــان و مهندس (گروه اول) كاركنان سـتادي بهداشـت محيط ( كه اين افراد را مي توان از بين كارشناس
ــتانها و ترجيحاً از كارشناسان مسئول و مديران گروه  ــت استانها و شهرس ــت محيط مراكز بهداش مجرب بهداش

بهداشت محيط و حرفه اي انتخاب نمود)
ــان، كاردانان،  (گروه دوم) كاركنان اجرايي بهداشـت محيط ( كه اين افراد را مي توان از بين كارشناس
ــهري و روستايي و نيز بهورزان خانه هاي  ــت محيط مستقر در مراكز بهداشتي درماني ش ــين هاي  بهداش تكنيس
بهداشت انتخاب نمود) مهندسين مجرب بهداشت محيط در ستاد، در سطوح تصميم گيري براي خدمات فني، 
بررسيها، برنامه ريزي كلي و نظارت مورد نياز مسئول بوده و ترجيحا” از كارشناسان و كارشناسان ارشد انتخاب 
ــان، كاردانان، تكنيسينها و بهورزان  ــطح اجرا از بين ساير كارشناس ــوند و كاركنان بهداشت محيط در س مي ش
انتخاب شده و براي انجام بررسيها، كنترل كيفيت آب، بهداشت مواد غذايي و ساير اقدامات، زير نظر مهندسين 

ستادي انجام وظيفه مي نمايند.
ــيار گسترده باشد و تعداد كاركنان بهداشت محيط كافي نباشد، نيروي  در صورتيكه وضعيت اضطراري بس
انساني مورد نياز را مي توان از بين كاركنان بهسازي در صنايع، مهندسين مشاور در امور بهسازي و ساختماني، 
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ــگاههاي خصوصي، خدمه كارخانه هاي صنعتي، كاركنان  ــير و لبنيات، كاركنان آزمايش كاركنان كارخانه هاي ش
بهسازي خطوط آهن و خطوط هوايي، كاركنان شركت آب و فاضالب، متصديان دفع آفات، كاركنان دانشگاهها 
ــجويان علوم و غيره تامين كرد. اين افراد بايد تعليمات الزم را فرا  ــازي و دانش ــتيتوها در زمينه علوم بهس و انس

گيرند و تحت نظارت مهندسين بهداشت محيط كار كنند.

تعداد كاركنان مورد نياز:
ــه ماهيت جامعه، تعداد  ــتند ب ــت محيط كه هنگام وضعيت اضطراري مورد نياز هس تعداد كاركنان بهداش
افراد مصيب زده، وسعت حوزه مصيبت ديده، نوع خدمات مورد نياز، ميزان ثمربخشي شبكه هاي حمل و نقل و 

ارتباطات، ميزان تعليمات و كفايت كاركنان موجود و غيره بستگي دارد.  
كاركنان بهداشت محيط قبل از بال بايد جايگاه تشكيالتي خود را بخوبي بشناسند و با وظايف خود آشنايي 
ــت هر چند وقت يكبار به منظور آمادگي هر چه بيشتر در شرايط اضطراري  ــند. لذا ضروريس ــته باش كامل داش
ــي خاصي را كه براي  دوره ها و تمرينات عملي بخصوصي را گذرانده و مورد بازآموزي قرار گيرند و متون آموزش
بحران تهيه شده بخوبي فرا گرفته و در زمينه كنترل حيوانات موذي، دفع فضوالت، خدمات كفن و دفن و ضد 
عفوني اجساد، بهداشت مواد غذايي در مراكز تغذيه جمعي، بهسازي بيمارستانهاي صحرايي و موضوعات مشابه 
تحت تعليمات ويژه قرار گيرند. دوره هاي آموزشي براي عمليات اضطراري بايد عملي و با حداقل آموزش نظري 
ــده براي  ــها و تمرينها بايد به ترتيبي تنظيم گردند كه در آنها از تجهيزات و لوازم آماده ش ــند. نمايش همراه باش

وضع اضطراري استفاده شود.
ارقام عرضه شده در جدول زير بر مبناي تجربيات قبلي بدست آمده است:

تعداد كاركنان بهداشت محيط مورد نياز در وضعيت اضطراي

تعداد افراد مصيبت زده
تعداد كاركنان مورد نياز (نفر)

كاركنان اجراييكاركنان ستادي

 1 +1 1كمتر از 1000 نفر

1 تا 100014الي 10000 نفر

4 تا 1000018الي 50000

8 تا 4215-  50000الي 100000 نفر

110براي هر 100000 نفر اضافه

با توجه به ارقام فوق، مسئولين مي توانند با تخمين تعداد افراد مصيبت زده، تعداد كاركنان بهداشت محيط 
مورد نياز را اعزام نمايند.

شرح وظايف:
الف) وظايف كاركنان بهداشت محيط عضو تيم ستادي و مديريتي
ب ) وظايف كاركنان بهداشت محيط مستقر در تيم اجرائي شامل:
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1 - وظايف اصلي
2 - وظايف كمكي 

الف) وظايف كاركنان بهداشت محيط عضو تيم ستادي و مديريتي:
1 - آشنايي كامل با وظايف كارشناسان، كاردانها و بهورزان عضو تيم اجرايي 

ــتادي موظفند عالوه بر وظايف خود وظايف كاركنان اجرايي را به خوبي بدانند تا در مواقع  ــان س كارشناس
لزوم آنها را هدايت و راهنمايي نمايند.

2 - آموزش كارشناسان، كاردانها و بهورزان تيم اجرايي
كارشناسان ستادي بايد قادر باشند تيم اجرايي را آموزش داده و اطالعات خود را به تيم منتقل نمايند. 

3 -  برنامه ريزي 
ــتادي بايد توانايي برنامه ريزي  ــت لذا كارشناسان س ــكل ترين مراحل كار اس برنامه ريزي در بحران از مش

داشته و قبال” اين كار را تمرين كرده باشند.

سازماندهي نيروها
4- تهيه و توزيع دستورالعملها و اطالعيه ها

ــتادي بايد از قبل دستورالعملهاي الزم را آماده و دراختيار داشته باشند و در صورت نياز به  ــان س كارشناس
دستورالعملها و اطالعيه هاي ضروري توانايي تدوين آن را داشته باشند.

5- ارزيابي وضعيت
كارشناسان ستادي بايد از قبل قادر باشند وضعيت موجود را ارزيابي كرده و درخواستهاي خود را متناسب 

با نيازهاي واقعي پيشنهاد كنند.
6- تامين نيازهاي فني بهداشت محيط

7- نظارت و پايش برحسن اجراي عمليات
ــتادي بايد با ابزارهاي الزم بطور مرتب عمليات تيم اجرايي را نظارت و پايش كرده و آنها را  ــان س كارشناس

مدام تحت نظر داشته باشند.
8- هماهنگي بين بخشي

ــت لذا كارشناسان ستادي  ــي ترين مراحل كار در بحرانها اس ــها يكي از اساس ارتباط و هماهنگي بين بخش
ــاير تيمهاي عملياتي و سازمانهاي كمك رساني داشته و در مواقع لزوم از آنها  ــناخت كافي درخصوص س بايد ش

كمك گرفته و به آنها كمك رساند.
9- جمع آوري اطالعات

ــده تا ضمن  از ابتداي بحران تا پايان عمليات بطور مرتب بايد اطالعات مختلف با ذكر تاريخ جمع آوري ش
بهره برداري از آن براي برنامه هاي بعدي مورد استفاده قرار گيرد.

10- ارزشيابي عمليات 
ــاس فرمهاي مخصوص ارزشيابي شده و ميزان موفقيت يا عدم موفقيت مورد بررسي قرار  عمليات بايد براس

گيرد.
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11- نظارت و راهنمايي در تهيه و تنظيم استاندارد و مقررات و آئين نامه هاي بهداشتي براي آب، فاضالب، 
زباله و ساير مواد دفعي

ب) وظايف كاركنان بهداشت محيط مستقر در تيم اجرايي:

فعاليتهاي اصلي

نظارت بر سرپناه:
ــيب ديدگان بايد از ضوابط خاصي برخوردار بوده و از حداقل استانداردها برخوردار  ــكان موقت آس محل اس
باشد لذا نظارت بر آنها به منظور رعايت شيب، جهت نور خورشيد، رطوبت و ساير موارد ضروري است و در طول 
اسكان بايد مرتب تحت نظارت بوده و اقدامات الزم براي جلوگيـــري از آتش سوزي، خفگي، گزش حيوانات و 

اين قبيل موارد پيش بيني هاي الزم شده باشد. عمده اين نظارتها بشرح زير مي باشد.
6-1-1)نظارت بر رعايت فواصل چادرها

2-1-1) نظارت بر بهداشت اطراف سرپناه
3-1-1) نظارت بر دفع صحيح زباله

4-1-1) نظارت بر بهداشت هواي داخل چادرها و تهويه مناسب
                (كاهش خطرات ناشي از مصرف سوختهاي ناقص)

5-1-1) نظارت بر شيب بندي مناسب محلهاي چادرها
6-1-1) نظارت بر جهت تامين دماي مناسب

2-1) كنترل و نظارت بهداشتي بر آب آشاميدني
آب يكي از مهمترين عوامل اصلي است كه در بحرانها بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد زيرا به علت كمبود 
ــار  ــده و در صورت عدم كنترل موجب انتش ــرعت آلوده ش ــب بودن منابع تامين و توزيع به س امكانات و نامناس
ــود. لذا حصول اطمينان از وجود كلر باقيمانده  ــيب ديدگان مي ش بيماريهاي روده اي و همه گيري در بين آس
ــت نظارتها و اقدامات زير  ــالمت مصرف كننده را تضمين مي كند و الزم اس در حد مجاز و فقدان آلودگي آب ، س

صورت گيرد:
1-2-1) كنترل بر كلر باقيمانده آب (كلر سنجي مداوم)
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2-2-1) توزيع كلر در منابع ثابت و سيار موقت
3-2-1) نمونه برداري از آب و حصول اطمينان از سالم بوده آب آشاميدني

4-2-1) تهيه كلر مادر ( كلر يك درصد)
5-2-1) توزيع كلر مادر (توزيع كلر يك درصد)

6-2-1) نظارت بر بهداشت يخ
7-2-1) نمونه برداري از فاضالب

3-1) نظارت بر بهداشت مواد غذايي
در بحرانها معموال” انبارها و مخازن ذخيره مواد غذايي تخريب شده و شرايط تهيه، توزيع و نگهداري مواد 
ــت كاركنان به طور دائم از ابتداي بحران تا پايان بر اين امر  غذايي در تمامي مراحل از ضروريات بوده والزم اس

نظارت داشته و از مصرف مواد غير بهداشتي جلوگيري به عمل آيد.
1-3-1) كنترل مشخصات بسته هاي ارسالي

2-3-1) كنترل غذا از نظر ارگانولپتيك (ارزيابي حسي و ظاهري غذا)
3-3-1) جلوگيري از عرضه غذاهاي مشكوك و فاسد

4-3-1) نمونه برداري از مواد غذايي
5-3-1) برخورد با فروشندگان دوره گرد مواد غذايي

6-3-1) نظارت بر وسائل حمل و نقل مواد غذايي
7-3-1) كنترل سردخانه ها

8-3-1) نظارت بر بهداشت كاركنان مواد غذايي
9-3-1) نظارت بر انبارها، آشپزخانه ها، محلهاي طبخ و توزيع و نگهداري مواد غذايي 

4-1) سمپاشي
ــودات بهم خورده و با  ــتم، وضعيت عادي موج ــود بعلت بهم زدن اكوسيس ــه بحران حادث مي ش هنگاميك



كليات بهداشت محيط136

ــتگاها و محل زندگي موجودات وضع غير عادي به وجود مي آيد. در اين شرايط موجودات موذي از  تخريب زيس
ــرات و ساير آنها به آسيب ديدگان حمله برده و موجب گزش و آسيب رساني به  قبيل گزندگان، جوندگان، حش
ساكنين مي شوند و تا زمانيكه وضعيت اكوسيستم به حالت طبيعي برنگردد اين شرايط ادامه دارد لذا در چنين 
ــيبهاي احتمالي جلوگيري بعمل آيد بنابر اين پيشنهاد مي شود  ــت با اقدامات حفاظتي از آس وضعيتي ضروريس
قبل از هر گونه بحران احتمالي وسائل مورد  نياز شامل وسائل حفاظتي، سموم مختلف و نيز ابزارهاي سمپاشي 
ــتفاده قرار گيرند و كاركنان اجرايي  ــود تا در هنگام بحران مورد اس خريداري و در انبارهاي ذخيره نگهداري ش
ــبت به مبارزه با اين موجودات اقدامات الزم را بعمل آورده و محلهاي زير  ــنايي كافي نس ــت محيط با آش بهداش

را سمپاشي نمايند:
1-4-1) سمپاشي گودالها، بركه ها و مانند اينها

2-4-1) سمپاشي توالتها و چاهكهاي توالت و اطراف چادرها
3-4-1) سمپاشي آشپزخانه ها

4-4-1) سمپاشي محلهاي دفن اجساد
5-4-1) سمپاشي محل دفن زباله

6-4-1) سمپاشي وسائل حمل زباله
7-4-1) سمپاشي محل نگهداري دام و طيور
8-4-1) سمپاشي محلهاي آلوده به حشرات

5-1) ضد عفوني و گندزدايي
تعفن و آلودگيهاي ناشي از فساد اجساد انسانها، حيوانات و مواد غذايي فاسد شدني يكي از معضالتي است 
كه معموال” چند روز پس از بحران و بسته به نوع آب و هواي منطقه بوجود آمده كه عالوه بر انتشار بو و تعفن 
ــمئز كننده زمينه را براي افزايش بيماريها فراهم نموده و موجب رنجش و شكايت آسيب ديدگان  ــديد و مش ش
ــده با اين معضل  ــود لذا در چنين مواقعي بايد با مواد گندزدا و ضد عفوني كننده كه از قبل پيش بيني ش مي ش
احتمالي مقابله نموده و همچنين با گندزدايي بايد به دو قسمت تقسيم شود قسمت كثيف براي تحويل گرفتن 
ــمت پاك براي توزيع اشياء گندزدائي شده تنها راه ارتباطي بين دو قسمت بايد از طريق اتاق  ــياء آلوده و قس اش
ــوي پوشاك و يا از طريق حمام (براي اشخاص) باشد در قسمت كثيف بايد تركيبات  ــده و شسشش گندزدائي ش
الزم براي گندزدائي وسيله نقليه اي كه مواد آلوده را حمل كرده داده شوند. كارمنداني كه با مواد آلوده تماس 
ــمت پاك بايد فضاي الزم براي نگهداري اشياء  ــوند در قس ــب عليه عفونتها محافظت ش دارند بايد به نحو مناس

گندزدائي شده ايجاد شود عمده ترين موارد گندزدائي به شرح زير است:
1-5-1) ضد عفوني و گندزدائي اجسادانساني و الشه هاى حيوانى

2-5-1) ضد عفوني و گندزدائي وسائل حمل و نقل، آمبوالنس، برانكارد
3-5-1) ضد عفوني و گندزدائي وسائل و ظروف بيماران

4-5-1) ضد عفوني و گندزدائي بيمارستانهاي صحرايي و محلهاي بيماران
5-5-1) ضد عفوني و گندزدايي اطراف چادرها

6-5-1) ضد عفوني و گندزدايي توالتها و حمامها
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7-5-1) ضد عفوني و گندزدايي مواد غذايي
8-5-1) ضد عفوني و گندزدايي محل قرنطينه

9-5-1) ضد عفوني و گندزدايي محل جمع آوري موقت زباله
10-5-1) ضد عفوني و گندزدايي محل دفن زباله

11-5-1) ضد عفوني و گندزدايي وسائل حمل و نقل زباله
 12-5-1) ضد عفوني و گندزدايي سردخانه مخصوص جنازه ها

13-5-1) ضد عفوني و گندزدايي محلهاي دفن اجساد 

6-1) آموزش
آموزش بهداشت به مردم فرصتهايي را براي يادگيري اطالعات بهداشتي و تجربه رفتارها فراهم 

ــود آموزش نه فقط در  ــده ايجاد ش مي كند. فرايند يادگيري مي تواند به صورت اتفاقي و يا برنامه ريزي ش
ــود و آگاهي جامعه در زمينه كاهش اثرات باليا افزايش  ــرايط بحران بلكه بايد قبل از هر حادثه اي انجام ش ش
يابد بگونه اي كه در شرايط غير عادي مردم قادر باشند نيازهاي بهداشتي خود را مرتفع سازند محور اصلي در 
ــهاي آموزشي بخشي از فرايند  ــت. روش ــهيل امر يادگيري اس هر آموزش انتقال پيام به نحو موثر و كمك به تس
ــهاي آموزش متعدد  ــي ايفاد مي كنند روش ــكيل داده و نقش عمده را در انتقال پيامهاي آموزش يادگيري را تش
ــند. براي انتخاب روش مناسب ، آموزش دهنده  ــتند و هر يك از آنها مي تواند در جاي خود مفيد و موثر باش هس

بايستي موقعيت و مشكل را درك و ويژگيهاي جمعيت هدف را شناسايي كند.
ــت محيط مي توانند در راستاي كاهش اثرات بالياي طبيعي به  ــهائي كه كاركنان بهداش عمده ترين آموزش

مردم و كاركنان انتقال دهند به شرح زير است:
1-6-1) آموزش استفاده از كلر و ساير مواد گندزدا

2-6-1) آموزش تهيه و مصرف كلر مادر
3-6-1) آموزش در جهت خطرات ناشي از استفاده آب و غذاي آلوده

4-6-1) آموزش جوشاندن آب در مواقع لزوم
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5-6-1) آموزش استفاده صحيح از كلر
6-6-1) آموزش خودداري از مصرف غذاهاي فساد پذير

7-6-1) آموزش استفاده صحيح از توالت و حمامهاي صحرايي
8-6-1) آموزش در جهت اهميت ضد عفوني اجساد

9-6-1) آموزش در جهت استفاده از مواد پاك كننده، ضد عفوني كننده و سموم
10-6-1) آموزش در جهت جمع آوري و دفع صحيح زباله و فضوالت

11-6-1) آموزش در جهت ايمني در مقابل انبارهاي شيميايي
12-6-1) آموزش در جهت حفاظت از مواد زائد راديو اكتيو

13-6-1) آموزش جلوگيري از گاز گرفتگي و مسموميتهاي ناشي از سوختهاي ناقص
14-6-1) آموزش درخصوص خطرات ناشي از برق گرفتگي

15-6-1) آموزش در جهت نظافت اردوگاهها و سرپناهها
16-6-1) آموزش در جهت رعايت بهداشت فردي

17-6-1) آموزش در جهت شيوه هاي حفاظت از آب و غذا
18-6-1) آموزش تكثير و توزيع اطالعيه ها، اعالميه ها، پوستر و بسته هاي آموزشي

7-1) هماهنگي
تقويت همكاري و ايجاد هماهنگي بين بخشها در بحرانها امري اجتناب ناپذير است اگر تيمهاي اعزامي در 
حوادث مكمل يكديگر نباشند و با هم كار نكنند ضايعه بسيار اسفناكتر خواهد بود لذا تيمهايي كه از قبل براي 
ــرده و وظائف يكديگر را بخوبي  ــايي ك ــهاي مختلف را شناس كاهش اثرات باليا آمادگي پيدا مي كنند بايد بخش
ــوند و در كوتاهترين مدت  ــردر گمي نش ــد و در تمرينات متعدد با يكديگر كار كنند تا در بحران دچار س بدانن

خدمات الزم را به آسيب ديدگان برسانند 
هماهنگيهاي بين بخشي

هماهنگيهاي درون بخشي
هماهنگيهاي برون بخشي

7-7-1) با واحد مبارزه با بيماريها
8-7-1) با واحد آموزش
9-7-1) با درمان و دارو

10-7-1) معاونت پشتيباني
1-7-1) با فرمانداري و ستاد حوادث 

2-7-1) با شركت آب و فاضالب (شهري يا روستايي)
3-7-1) با هالل احمر
4-7-1) با شهرداري

5-7-1) با نيروي انتظامي
6-7-1) با سپاه و بسيج
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عمده ترين اين هماهنگيها به شرح زير است:
هماهنگيهاي بين بخشي

هماهنگيهاي درون بخشيهماهنگيهاي برون بخشي

7-1) با فرمانداري و ستاد حوادث 
2-7-1) با شركت آب و فاضالب (شهري يا روستايي)

3-7-1) با هالل احمر
4-7-1) با شهرداري

5-7-1) با نيروي انتظامي
6-7-1) با سپاه و بسيج

7-7-1) با واحد مبارزه با بيماريها
8-7-1) با واحد آموزش
9-7-1) با درمان و دارو

10-7-1) معاونت پشتيباني

2) وظايف كمكي
عموما” كاركنان كه در بحرانها حضور پيدا مي كنند بايد از توانائيهاي مختلف برخوردار بوده و نسبت به كار 
ــان داده در اضطرار و بحران ، بويژه در شرايط حاد اوليه ،  ــنايي داشته باشند چرا كه تجربيات نش ديگران نيز آش
منتظر ماندن جايز نبوده و فرصتها را بايد غنيمت شمرد لذا كاركنان بهداشت محيط بايد عالوه بر وظايف خود، 

وظايف كمكي زير را از قبل تمرين كرده و براي كمك به سايرين آمادگي كامل داشته باشند.

1-2) كمك در احداث سرپناه:
ــطح، نور، تهويه و ساير ضوابط مورد  ــت محيطي از قبيل فاصله، س ــرپناه رعايت ضوابط بهداش در احداث س

توجه قرار گرفته از كمترين امكانات، بيشترين استفاده برده شود.

2-2) كمك در انتخاب محل سرپناه و محل نصب چادرها:
ــيب منطقه، نور خورشيد، بادهاي محلي، محل دفن  ــرپناه و محل نصب چادرها بايد ش در انتخاب محل س

اجساد و مواد زائد و ساير فاكتورها مورد توجه قرار گيرد.

3-2) كمك در جهت تامين نور مناسب چادرها
4-2) همكاري در جهت اسكان آسيب ديدگان در محلهاي موقت

5-2) همكاري درخصوص تجهيز اردوگاه آسيب ديدگان 
6-2) كمك در انتخاب محل تامين آب 

ــترس بودن و توزيع شيرهاي برداشت ضروري به  ــيرها به منظور دردس ــتقرار ش كمك در انتخاب محل اس
نظر مي رسد.

7-2) كمك به محل استقرار شيرهاي برداشت
8-2) كمك به انتخاب محل نصب ظرفشوئيها

9-2) كمك به كلرزني منابع آب آشاميدني:
به منظور تامين كلر باقيمانده در مخازن آب آشاميدني در صورتيكه مسئول كلرزني در 
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محل حاضر نبود با هماهنگي نسبت به كلر زني آب مخازن مي توان اقدام كرد.

10-2)- كمك به انتخاب محل و نصب مخازن سيار و ثابت
11-2)- كمك به پيدا كردن منابع آلوده كننده آب

ــبت به دفع  ــئولين تامين، منابع آلوده كننده آب را پيدا و نس در صورت آلودگي آب مي توان با همكاري مس
آلودگي اقدام نمود.      

12-2)- كمك در توزيع غذا
13-2)- كمك در جابجايي غذا

14-2)- كمك به ساخت توالتهاي صحرايي:
ــي بحران از اهميت خاصي برخوردار بوده كه  ــاخت توالتهاي صحرايي به ويژه در مراحل ابتداي كمك به س

ميتوان با اعمال طرحهاي ساده و عملي، نسبت به تسريع در احداث توالتهاي صحرايي اقدام نمود. 

15-2)- كمك به ساخت حمامهاي صحرايي
16-2)- كمك به انتخاب محلهاي جمع آوري موقت زباله:

ــب براي دفع زباله از نظر آلودگي آبهاي زير زميني ، بو و  منظور كردن  ــناخت از محل مناس با توجه به ش
ــبت به حل  ــبي را براي دفع زباله انتخاب و با همكاري نس جهت بادهاي منطقه و نوع خاك ميتوان محل مناس

اين معضل اقدام نمود.

17-2)- كمك به انتخاب محل دفن زباله
18-2)- كمك به انتخاب محلهاي ساخت توالت
19-2)- كمك به انتخاب محلهاي ساخت حمام

20-2)- كمك به حمل اجساد
21-2)- كمك و نظارت در دفن صحيح اجساد:

به منظور دفن هر چه صحيح تر اجساد و كاهش انتشار آلودگي ضروري است با كمك و اعمال نظارت، اين 
اقدام به نحو بهداشتي صورت گيرد.

وسائل و ابزار مورد نياز:
براي كاهش اثرات بالياي طبيعي ضروري است قبل از هر حادثه اي وسايل و امكانات مورد نياز را خريداري 

نمود.
مقدار لوازم و تجهيزاتي كه بايد ذخيره شوند به عواملي از قبيل انواع بالهايي كه ممكن است روي دهند و 
احتمال وقوع آنها، تعداد مردم و وسعت محلي كه احتماال” در معرض آنها واقع مي شوند، جاده ها و سيستمهاي 
ارتباطي، موجود بودن لوازم و تجهيزات مورد نياز در بازار، منابع مالي سازمان امداد يا واحدهاي دولتي مربوطه 

و مقررات و ترتيبات خريد بستگي دارد.
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ــخص و قطعي لوازم و تجهيزات مورد نياز امكان ندارد با اين وجود يك فهرست  ــت مش بنابراين ارائه فهرس
ــت. در بعضي نقاط يا  ــده اس ــب با جمعيتهاي معيني در نظر گرفته ش تخميني از لوازم و تجهيزات الزم متناس
ــت اقالم ديگري نيز مورد احتياج واقع شوند و يا بعضي از اقالم ذكر شده در فهرست لزومي  ــورها ممكن اس كش

نداشته باشند.

وسائل و ابزار مورد نياز مامورين بهداشت محيط

وسائل و ابزار مورد نياز
*تعداد مورد نياز هر 1 

اكيپ 5 نفره
تعداد مورد نياز هر سه 

اكيپ 5نفره
به ازاء هر 100000  نفر 

اضافه

2 عدد3 عدد1 عددچادر

10 تخته15 تخته5 تختهپتو 

20 عدد30 عدد10 عددمالفه

10 عدد15 عدد5 عددكيسه خواب

10 عدد15 عدد5 عددبالش و روبالش

2 دستگاه3 دستگاه1 دستگاهبخاري نفتي

2 دستگاه3 دستگاه1 دستگاهاجاق نفتي يا گازي

2 دستگاه3 دستگاه1 دستگاهچراغ نفتي

2 دستگاه3 دستگاه1 دستگاهفانوس نفتي

10 عدد15 عدد5 عددچراغ قوه با باطري اضافي

10 عدد15 عدد5 عددقمقمه

2 دست3 دست1 دستلوازم آشپزي (از انواع مختلف)

100 كيلوگرم150 كيلوگرم50 كيلوگرمجيره خشك روزانه

به مقدار الزمبه مقدار الزمبه مقدار الزمپودر لباسشويي 

”””صابون

2 عدد3 عدد1 عدددوش دستي قابل حمل

ظروف آب پالستيكي يا فلزي
4 عدد6 عدد2 عدد (10 تا 20 ليتري)

4 عدد6 عدد2 عددظروف نفت 

4 عدد6 عدد2 عددصندلي سفري

* هر اكيپ 5 نفره جهت ارائه خدمات به 1000 نفر در نظر گرفته مي شود .

** هر 13 اكيپ 5 نفره جهت ارائه خدمات به 100/000 نفر درنظر گرفته مي شود 
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ــت اندركار امداد در هر كشور بايد يك ارزيابي منطقي از احتياجات  ــازمان امداد يا واحدهاي دولتي دس س
خود به عمل آورند. لوازم و تجهيزات را مي توان در يك يا چند محل انبار كرد يا در چند منطقه توزيع نمود كه 

انتقال فوري آنها از يك ناحيه به ناحيه ديگر در صورت وقوع بال امكان پذير باشد. 
ــترس كاركنان باشد و به نحوي در كشور توزيع شود كه پيش  ــه مي بايست در دس تجهيزات و لوازم هميش
بيني هاي الزم براي انتقال سريع آنها در بحران در برنامه ملي، استاني و شهرستاني آمادگي در برابر باليا صورت 
گرفته باشد بالياي طبيعي فرصتي براي در خواست و خريد فوري كه در بسياري از كشورها تابع قواعد و مقررات 
پيچيده اي است باقي نمي گذارند، تجهيزات سنگين معموال” بسيار گران است و نيازي به انبار كردن آنها نيست 

و معموال” مي توان آنها را از ارتش يا سازمانهاي ديگر تهيه كرد.
ــود كه صورت موجوديها مرتبا توسط مامورين بهداشت محيط بررسي شوند تا همواره مطابق  توصيه مي ش
احتياج روز باشند و گاه به گاه تجهيزات مورد آزمايش قرار گيرند تا اطمينان حاصل شود كه نقصي در كار آنها 

وجود ندارد ضمنا” همين لوازم هنگام تمرينهاي عملي و آموزشي بايد مورد استفاده قرار گيرند.

وسائل و ابزار مورد نياز جهت نظارت و كنترل آب و فاضالب
وسائل و ابزار مورد 

نياز
تعداد مورد نياز

هر مامور
تعداد مورد نياز 

10000 نفر
تعداد مورد نياز 

100000 نفر
به ازاء هر 100000 

نفر اضافه

21 دستگاه52 دستگاه7 دستگاهيكدستگاهكيت كلر سنج
10 كيلوگرم در روز10 كيلوگرم در روز1 كيلوگرم در روز-پودر پركلرين

2000 عدد2000 عدد2000 عدد-تيوپ مخصوص
--منظور شده-پودرپركلرين

-48 شيشه36 شيشه12 شيشه در روزشيشه نمونه برداري
-2 بسته1 بسته-پنبه
-2 شيشه1 شيشه-الكل
12 عدد25 عدد7 عدديك عددپنس

-2 بسته1 بستهيك جعبهكبريت
2 عدد5 عدد3 عدديك عدد(كلمن)ظروف مخصوص حمل نمونه

ميزان الحـراره تا 100 درجه 
12 عدد25 عدد7 عدديك عددسانتيگراد با كاپ

12 عدد25 عدد7 عدد1 عددخودكار و ماژيك
نمونـه  مخصـوص  شيشـه 

-61224 عددبرداري فاضالب

-3 عدد2 عدد1 عددظرف مخصوص حمل نمونه

*هر اكيپ 5 نفره جهت ارائه خدمات به 1000 نفر در نظر گرفته مي شود .
**هر 13 اكيپ 5 نفره جهت ارائه خدمات به 100/000 نفر درنظر گرفته مي شود .
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وسائل و ابزار مورد نياز جهت سمپاشي و ضد عفوني
وسائل و ابزار مورد 

نياز
تعداد مورد نياز

هر مامور
تعداد مورد نياز 

10000 نفر
تعداد مورد نياز 

100000 نفر
به ازاء هر 100000 

نفر اضافه
2 دستگاه4 دستگاه2 دستگاه-ماشين گردپاشي
2 دستگاه4 دستگاه2 دستگاه-ماشين سمپاشي

تلمبه سمپاشي دستي (20 
10 دستگاه50 دستگاه20 دستگاه-تا 30 ليتري)

10 دستگاه50 دستگاه20 دستگاه-گردپاشي دستي
1 دستگاه2 دستگاه1 دستگاه-ماشين مه پاش

10 دست50 دست20 دست1 دستلباس كار
10 جفت50 جفت20 جفت1 جفتچكمه

10 جفت50 جفت20 جفت1 جفتدستكش
10 عدد50 عدد20 عدد1 عددكاله

10 عدد50 عدد20 عدد1 عددعينك
10 عدد50 عدد20 عدد1 عددماسك

--به ميزان الزم-حشره كش
--”-جونده كش
--”-ساير سموم

وسائل و ابزار مورد نياز جهت كنترل و نظارت بهداشتي بر مواد غذايي
وسائل و ابزار مورد 

نياز
تعداد مورد نياز

هر مامور
تعداد مورد نياز 

10000 نفر
تعداد مورد نياز 

100000 نفر
به ازاء هر 100000 

نفر اضافه
2 عدد15 عدد10 عدد1 عددكيت نمونه برداري

2 عدد15 عدد10 عدد1 عددانبردست
2 عدد15 عدد10 عدد1 عددسيم چين

2 عدد15 عدد10 عدد1 عددچكش
50 عدد300 عدد200 عدد20 عددشيشه استريل

2 عدد15 عدد10 عدد1 عددكول باكس
2 عدد15 عدد100 عدد10 عدديخ خشك
2 عدد15 عدد10 عدد1 عددبمبو بزرگ

2 عدد15 عدد10 عدد1 عددبمبو كوچك
10 بسته30 بسته20 بسته1 بستهكيسه نايلوني بزرگ

10 بسته30 بسته20 بسته1 بستهكيسه نايلوني متوسط
10 بسته30 بسته20 بسته1 بستهكيسه نايلوني كوچك

2 بسته15 بسته10 بسته1 بستهبرچسب نمونه
20 عدد15 عدد100 عدد10 بستهشيشه درب سمباده اي 
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تذكرات:
كاركنان بهداشت محيط قبل از بال بايد جايگاه تشكيالتي خود را بخوبي بشناسند و با وظايف خود آشنايي 

كامل داشته باشند.
 لذا ضروريست هر چند وقت يكبار به منظور آمادگي هر چه بيشتر در شرايط اضطراري دوره ها و تمرينات 
ــده  ــي خاصي را كه براي بحران تهيه ش عملي بخصوصي را گذرانده و مورد بازآموزي قرار گيرند و متون آموزش
بخوبي فرا گرفته و در زمينه هاي كنترل حيوانات موذي، دفع فضوالت، خدمات كفن و دفن و ضد عفوني اجساد، 
بهداشت مواد غذايي در مراكز تغذيه جمعي، بهسازي بيمارستانهاي صحرايي و موضوعات مشابه تحت تعليمات 
ــند  ــي براي عمليات اضطراري بايد عملي و با حداقل آموزش نظري همراه باش ويژه قرار گيرند دوره هاي آموزش
ــها و تمرينها بايد به ترتيبي تنظيم گردند كه در آنها از تجهيزات و لوازم آماده شده براي وضع اضطراري  نمايش

استفاده شود.
لذا بايد انبارها و محلهاي ذخيره وسائل و لوازم را بخوبي بشناسند و با اين ابزار و وسائل بطور مداوم تمرين 
ــبت به تعويض آنها اقدام  ــائل را ارزيابي و آزمون نموده و در صورت عدم كارآيي نس نمايند از طرفي كارآئي وس
ــبت به مصرف آنها اقدام و  ــن به تاريخ مصرف مواد مصرفي دقت نموده و قبل از اتمام تاريخ نس ــد همچني نماين
مواد جديد جايگزين نمايند و درخصوص ساير وسائل از زنگ زدگي، پوسيدگي و مستعمل شدن آنها جلوگيري 

كرده و قبل از تخريب، مشكالت را بصورت گزارش كتبي به مسئولين منعكس نمايند.

قوانين موجود:
ــماره 212-17 مورخ  ــنهاد ش ــور مصوب 82/1/17 هيئت محترم وزيران پيش طرح جامع امداد و نجات كش  -1
ــتناد ماده 44 قانون برنامه سوم توسعه  ــالمى ايران و به اس 1381/12/17 جمعيت هالل احمر جمهورى اس

اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ايران
فرمهاى گزارش دهى بهداشت محيط در شرايط اضطرار  -2

تمرين نظرى:
بهداشت محيط در شرايط اضطرار را تعريف كنيد.  -1

عوامل موثر در روند اجراى موفق برنامه هاى بهداشت محيط در شرايط اضطرار را نام ببريد.  -2
نحوه پايش موفق برنامه را بيان نمائيد.  -3

عوامل تشديد كننده معضالت بهداشت محيط در شرايط اضطرار را بيان نمائيد.  -4
نحوه تعامل نيروهاى ستادى و اجرايى بهداشت محيط را بيان كنيد.  -5

نحوه تسهيل برنامه را بيان كنيد.  -6
موارد موثر در بخش پيشگيرى و آمادگى برنامه را نام ببريد.  -7

تمرين عملى:
باتفاق مربى در يك عمليات دور ميزى  مانورى شركت نموده و اقدامات بهداشت محيطى را براى يك بالى   -

طبيعى (زلزله) تمرين نمائيد.
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منابع :
ــر  ــن نديم - مركز نش ــى- ترجمه محمد عصار- دكتر ابوالحس ــازى محيط در بالياى طبيع ــاى بهس راهنم  -1

دانشگاهى- 1369 
2.Environmental health in emergencies & disasters-WHO-2002

ــت با  ــاى طبيعى(ويژه عموم و متخصصين)-وزارت بهداش ــط در كاهش اثرات بالي ــت محي 3- اقدامات بهداش
همكارى وزارت كشور-1378

2004- WHO -4-راهنماى گند زدايى آب در شرايط اضطرارى
5-دستورالعمل بهداشت آب و فاضالب در مواقع بحران- وزارت بهداشت با همكارى وزارت كشور-1380

ــا همكارى وزارت  ــت ب ــت مواد زائد جامد قبل و بعد از زلزله- وزارت بهداش ــى در مديري ــاى اساس راه كار ه  -5
كشور-1379 
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فصل دوازدهم
آلودگي هوا 

مقدمه:
آلودگي هوا يكي از بزرگترين بالياي زيست محيطي است. هوايي كه ما تنفس مي كنيم نه تنها حيات بخش 
ــد. تحت شرايط ايده آل هوايي كه ما تنفس مي كنيم  ــت بلكه توانايي صدمه زدن به زندگي را نيز دارا مي باش اس
بايد از لحاظ كيفيت و كميت با شرايط عمده سالمتي انسان در حد تعادل باشد. ميانگين تنفس انسان 22 هزار 
ــتر از مقادير غذا  ــد. اين مقدار به مراتب بيش مرتبه در يك روز و حدود 16 ميلي گرم از هوا در يك روز مي باش
ــت كه يك انسان حدود 5 هفته بدون غذا و 5 روز بدون آب  ــت. اين موضوع نيز قابل توجه اس و آب مصرفي اس

قادر به زندگي است اما براي 5 دقيقه بدون هوا زنده نخواهد ماند. 

اهـــداف 
پس از مطالعه اين فصل انتظار ميرود بتوانيد:

هواى آلوده را تعريف كنيد.  -1
هواى سالم را تعريف كنيد.  -2
منابع آالينده هوا را بدانيد.  -3

اثرات سوء آلودگى هوا بر سالمتى انسانها را نام ببريد.  -4

1- آشنائى با اهداف وزارت بهداشت درمان ، آموزش پزشكى در برنامه هاى آلودگى هوا
ــهرى و فضاهاى بسته منازل روستائى دنبال مى شود.  ــت هوا در دو حوزه فضاهاى آزاد ش برنامه هاى بهداش

اجراى اين برنامه ها با توجه به مستندات ذيل عملياتى مى گردد.

2- آيين نامه بهداشت محيط ( 1371/4/24 هيات وزيران )
ــود ، ممنوع مى باشند. وزارت بهداشت ،  ــناخته ش ــت عمومى ش ماده 2- هر اقدامى كه تهديدى براى بهداش
درمان و آموزش پزشكى موظف است پس از تشخيص هر مورد از مواردى كه در حيطه وظايف وزارت مى باشد ، 
راساً اقدام قانونى معمول و ساير موارد موضوع را به مراجع ذيربط جهت انجام اقدامات قانونى ، فورى اعالم نمايد. 

متخلفان از مقررات بهداشت عمومى تحت پيگرد قانونى قرار مى گيرند.
ماده 5 – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى به منظور حفظ بهداشت عمومى مكلف است بررسى هاى 
ــبت به ارائه توصيه هاى  ــان معمول دارد و نس ــاير مواد موثر بر انس ــاقى و س الزم را در مورد تاثير هواى استنش

ضرورى به مراجع ذيربط اقدام نمايد .
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3- قانون نحوه جلوگيرى از آلودگى هوا ( مصوب 1374/2/3 )
ــد كه به  ــهرها به حدى برس ماده 7 – در مواقع اضطرارى كه بعلت كيفيت خاص جوى ، آلودگى هواى ش
تشخيص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى سالمت انسان و محيط زيست را شديداً به مخاطره بياندازد ، 
سازمان محيط زيست با همكارى وزارت كشور (شهردارى ها و نيروى انتظامى جمهورى اسالمى) ممنوعيت ها يا 
محدوديت هاى موقت زمانى ، مكانى و نوعى را براى منابع آلوده كننده برقرار نموده و بالفاصله مراتب را از طريق 

رسانه هاى همگانى به اطالع عموم خواهد رسانيد.
ــبت به رفع ممنوعيت و محدوديت  ــازمان نس ــدن وضعيت اضطرارى و كاهش آلودگى هوا ، س با برطرف ش

برقرار شده اقدام و مراتب را به نحو مقتضى به اطالع عموم خواهد رسانيد.

4- دستورالعمل اجرائى وضعيت اضطرارى آلودگى هوا  ( مصوب دى ماه 1377 شورايعالى هماهنگى 
ترافيك شهرهاى كشور )

ــا وآلودگى بيش از حد  ــرايط پايدارى وارونگى دم ــاط و وظايف نهادها و ارگانهاى مربوط ، در ش ــوه ارتب نح
استاندارد هوا :

ــازمان هواشناسى بروز پديده وارونگى دما را براى حداقل 48 ساعت آينده پيش بينى مى كند. در صورت  س  (1
احتمال وقوع پايدارى وارونگى دما ، بالفاصله به : 

ــالمت محيط و كار( در تهران )و معاونت بهداشتى  - وزارت بهداشـت ، درمان و آموزش پزشكى : مركز س
دانشگاه علوم پزشكى ، خدمات بهداشتى درمانى استان ، واحد بهداشت محيط ( در استانها )                      

- وزارت كشور :  استانداريها  
- سازمان حفاظت محيط زيست : ادارات كل محيط زيست استان اطالع داده ميشود.

ــده و واحدهاى تابعه آنها ، پس از اطالع از احتمال وقوع وارونگى دما ، با  ــازمان هاى ياد ش 2)  وزارتخانه ها و س
ــتفاده ايستگاههاى سنجش آلودگى هوا كه در اختيار دارند ، ميزان مواد آالينده هوا را اندازه گيرى نموده  اس
و نتايج سنجش خود را هر شش ساعت يكبار كه از ساعت 30 /9 صبح آغاز مى گردد براى وزارت بهداشت ، 
ــازمان هواشناسى كشور (و يا ادارات مربوط دراستانها)  ــكى (كميته بهداشت هوا) و س درمان و آموزش پزش

ارسال مى كنند .
ــدارى وارونگى دما  و آلودگى بيش از حد  ــرايط پاي ــوه ارتباط و وظايف نهادها و ارگانهاى مربوط ، در ش 3 ) نح

استاندارد هوا 
ــت  ــازمان حفاظت محيط زيس ــدار ، اضطرارو بحران به س ــه گانه هش پس از اعالم هريك از وضعيتهاى س
ــتانداريها ) ، كميته نظارت و هماهنگى مواقع اضطرارى  ــت استان ) و وزارت كشور ( اس (ادارات كل محيط زيس
ــازمان حفاظت محيط زيست ، وزارت بهداشت درمان و آموزش  آلودگى هوا ، مركب از نمايندگان تام االختيار س
پزشكى ،سازمان هواشناسى كشور، با مسئوليت استاندارى تشكيل تا تصميمات الزم را براساس اين دستورالعمل 
ــيماى جمهورى اسالمى ايران و خبرگزارى  ــازمان صدا و س اتخاذ و نتايج صرفاً از طريق دبير كميته به اطالع س
ــر اجراى صحيح  ــاند و ب ــط براى انجام اقدامات مربوط برس ــاير نهادهاى ذيرب ــالمى ايران و يا س ــورى اس جمه

تصميمات توسط ارگانهاى ذيربط نظارت كند.                       
دبير اين كميته در استانداريها مستقر و دبير آن مديركل حفاظت محيط زيست استان خواهد بود.
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4-   قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى ،اجتماعى و فرهنگى  
ماده 62 -  دولت مكلف است : 

ــيراز ، كرج و  ــهد ، ش ــهرهاى تهران ، اهواز ، اراك ، تبريز، مش الف – در طول برنامه چهارم ، ميزان آلودگى هواى ش
ــتاندارد مصوب شوراى عالى حفاظت محيط زيست كاهش دهد. آئين نامه  اجراى اين  اصفهان را در حد اس
ــازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و وزارتخانه هاى نفت ، صنايع و معادن ،  ــط سازمان حفاظت ، س بند ، توس

بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى ، راه و ترابرى و كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران رسانده شود.
ــوده كشور از رده  ــيكلت هاى فرس ب – در طول برنامه چهارم  ، تمهيداتى اتخاذ كند كه كليه خودروها و موتورس

خارج شوند.
اهداف و اقدامات اساسى وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى و سياست هاى كالن دولت براى برنامه چهارم توسعه 

مسئوليت ها : 
1- كاهش مخاطرات تهديد كننده سالمتى در محيط كار ، آالينده هاى هوا  ، آب ، خاك ، محصوالت كشاورزى و دامى 

و تعريف مصاديق ، ميزان و نحوه تعيين و وصول عوارض و جرائم جبرانى و چگونگى مصرف منابع حاصله .
2- ايجاد ساختار مناسب براى پيشگيرى و مقابله با حوادث غير مترقبه و بالياى طبيعى و عوارض ناشى از آن.

ــامل : كم  ــالمت ش ــالمت براى كنترل 14 عامل عمده مخاطره آميز س ــراى برنامه هاى ارتقاء س ــه و اج 3- تهي
ــارخون باال ،  ــب، مصرف دخانيات ، فش ــت فردى نامناس ــى نا ايمن ، آب ، فاضالب و بهداش وزنى ، روابط جنس
ــاق گازهاى  ــبزيجات ، كم تحركى ، استنش ــترول باال ، فقر آهن ، اضافه وزن ، مصرف كم ميوه جات و س كلس
ــته، كمبود روى ، مصرف داروهاى غير مجاز، مصرف غذاى  ــوخت هاى جامد در محيط هاى بس ــى از س ناش

غيرايمن.

اهداف : 
1- كاهش ميزان آلودگى هوا در شهرها ى بزرگ و موضوع ماده 62

ــاى هوا ، آب ، خاك ، محصوالت  ــالمتى در محيط كار و زندگى ، آالينده ه ــش مخاطرات تهديد كننده س 2- كاه
كشاورزى و دامى به ميزان 10٪ براى هر سال 

3- كاهش ميزان آلودگى محيطهاى داخلى ( Indoor Air pollution )  تاپايان برنامه به ميزان ٪10 
ــيگار ، مواد مخدر ، چاقى ، كم  ــا در 10 بيمارى و 6 عامل خطر اولويت دار ( س ــار بيماريه ــش 10 ٪  از ب 4- كاه

تحركى ، مصرف كم ميوه جات و سبزى ، هواى آلوده )

2- شناخت عوارض و بيماريهاى ناشى از آلودگى هوا 
تمام تركيبات موجود در هواى استنشاقى نمى تواند دليل صدمه به انسان باشد. براساس طبيعت شيميائى 
ــالمتى افراد  ــان به س آالينده ها ، آالينده مى تواند با غلظت كم در هوا مضر و يا آنكه غلظت باالى آن صدمه رس
ــد. مدت زمان تماس بدن باآالينده هاى هوا يكى ديگراز فاكتورهاى مهم مى باشد. بنابراين فاكتورهاى اوليه  باش

موثر برسالمت عبارتند از :
1- طبيعت آالينده 
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2- غلظت آالينده
3- مدت زمان تماس

4- گروه سنى دريافت كننده ها
5- وضعيت بهداشتى دريافت كننده ها

ــته منازل روستائى نيز به  ــهرى و بس ــى از آلودگى هوا نيز در فضاهاى آزد ش بروزعوارض و بيماريهاى ناش
فاكتورهاى فوق بستگى دارد. اين نكته نيز حائز اهميت است كه در بروز بعضى بيماريها و حمالت خاص قلبى- 

تنفسى آلودگى هوا نقش تشديدكننده داشته و موارد بروز را افزايش مى دهد.
آز آنجائيكه نقطه ورود آالينده هاى هوا و اثر گذارى آن بر بدن از سيستم تنفسى شروع مى شود ، آسيب پذير 
ــاير اعضاء بيشتر مى باشد. آالينده هاى هوا پس از ورود به بدن و سيستم  ــتم تنفسى نيز نسبت به س بودن سيس
ــبت به نقطه اثر و طبيعت اثرگذارى آالينده ، عضوى ازبدن را هدف قرارداده و اثرات فيزيولوژيكى  ــى نس تنفس

نامطلوبى را بجا   مى گذارد .
ــيت آسمي، آمفيزم،  ــامل : برونشيت، برونش ــد ، ش ــى از آلودگى هوا ميباش بيماريهاى ريوى كه عمدتاً ناش
ــيت  ثالثيه است. نمونه اى از اثر گذارى آالينده هاى هوا بر  ــيت مزمن، تخريب حبابچه هاي ريوي، برونش برونش

سيستم تنفسى در شكل 1 مشاهده مى شود .
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شكل 1 - بيماري هاي عمده ريوي ناشي از آلودگي هوا
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بيماري هاي عمده ناشي از آلودگي هوا كه سالمت مردم را به خطرمي اندازد:
1- عفونت هاي حاد دستگاه تنفسي 

2- آسم
3- عفونت هاي دستگاه تنفسي فوقاني

4- عفونت گوش مياني ( بيشتر در بين كودكان در آلودگي فضاي بسته )
 ( COPD ) 5- بيماري هاي انسدادي دستگاه تنفسي

6- سرطان هاي ريه و مجاري تنفسي
7- بيماري هاي قلبي – عروقي و حمالت قلبي

البته تعدادى از بيماريها نيز شناخته شده اند كه در اثر آلودگى هوا خصوصاً آلودگى فضاهاى بسته منازل روستائى 
و ناشى از مصرف سوخت جامد به مراتب بيشتر مشاهده شده است. بعضى از اين بيماريها و عوارض آن عبارتند از:

ــى از مصرف  ــان در مواجهه با آلودگى هوا ناش ــرگ و مير كودكان كه مادرانش ــگام تولد و م ــن هن وزن پائي  -1
سوختهاى جامد بوده اند.

كاتاراكت  -2
سل ريوي   -3

سرطان ناز و فارينكس و حنجره    -4
عفونت هاي تنفسي حاد در كودكان   -5

در اينجا مرورى داريم  بر تحقيقات انجام شده اثرات آلودگى هوا بر سالمت ، ناشى از مصرف سوخت هاى جامد 
در منازل روستائى به منظور پخت و پز و يا گرمايش.

�  عفونت هاي تنفسي حاد در كودكان :

 عفونت هاي حاد دستگاه تنفسي تحتاني :
ــر آن حدود 2 ميليون مرگ در  ــال بوده و در اث ــن بيماري مهمترين عامل مرگ و مير كودكان زير 5 س اي
سال در اين گروه سني رخ مي دهد. بر طبق مطالعات گوناگون در كشورهاي در حال توسعه ، گزارش شده است 
كه تماس با آلودگي هواي داخل ساختمان در عفونت هاي حاد تنفسي تحتاني مشاركت دارد ، بطوريكه احتمال 
ــي هاي موردي – شاهدي كه در مصرف سوخت  ــبي قابل توجه 5- 2 مرگ را گزارش داده اند. در بررس بروز نس
ــوخت پاك تر ، نشان داده شد كه در مصرف چوب احتمال بروز  ــتفاده مي كردند و گروهي ديگر از س از چوب اس

نسبي عفونت تنفسي 5 برابر گزارش شده است. 
در مطالعه ديگري با اندازه گيري سطوح  PM10 پانزده ساعته ، كودكان ساكن در منازل با ميزان مواجهه  
ــتر از كودكان ساكن در منازل با مقادير كمتر از  ــتر احتمال بروز 7 برابر بيش 65 ميكروگرم در متر مكعب يا بيش

65  ميكروگرم در متر مكعب مي باشد.

عفونت دستگاه تنفسي فوقاني و عفونت گوش مياني :
چندين مطالعه رابطه بين تماس با دود سوخت هاي بيومس و بيماريهاي عمومي دستگاه تنفس ( اكثرا در 
ــواهد قوي وجود دارد كه تماس با دود تنباكو باعث بيماريهاي  ــي فوقاني ) را گزارش داده اند و ش مجاري تنفس
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گوش مياني مي شود. يك مطالعه نيز احتمال بروز نسبي 1/73  برابر عفونت گوش مياني در اطفال را در ارتباط 
با اجاقهاي چوب سوز گزارش كرده است . 

� بيماري هاي ريوي مزمن :
:(COPD)  بيماري هاي انسدادي مزمن دستگاه تنفسي  -

ــتر از 80٪ انواع برونشيت مزمن مثل التهاب  ــعه ، استعمال دخانيات عامل بيش ــورهاي در حال توس در كش
ــد. بيماران با بيماري مزمن ريوي در اجتماعاتي كه  ــي و بيشتر موارد آمفيزم وCOPD   مي باش مجاري تنفس

ميزان مواجهه با آالينده در هواي داخل منازل زياد بوده است در گينه نو گزارش شده است. 
ــامل طرح هاي مقطعي و موردي-شاهدي ارتباط بين سوخت هاي بيومس و برونشيت مزمن و مطالعاتي ش

COPD را گزارش داده اند. در روستاهاي مكزيك استفاده از سوخت هاي بيومس باعث 4٪ كاهش در شاخص  
ــپزخانه تا 1000 ميكروگرم در متر مكعب  ــه افزايش غلظت ذرات معلق در آش ــوده در حاليك FVC / FEV1 ب
 FVC بوده است . در هند بيماراني كه از سوخت هاي بيومس استفاده مي كرده اند FEV1 باعث 2٪ كاهش در

پائين تري نسبت به افرادي كه سوخت نفت و گاز يا سوختهاي ديگر استفاده مي كرده اند ، داشته اند.

�  سرطان :

سرطان ريه  :
ــرطان ريه بوده و بزرگترين عامل سرطان ريه در كشورهاي صنعتي گزارش  ــيگار مهمترين خطر س دود س
ــيگاريها ، غالبا زنان بخش بزرگي از بيماران سرطان ريه را  ــده است ، ولي دركشورهاي در حال توسعه ، غير س ش

تشكيل مي دهند. حدود  دو سوم زنان با سرطان ريه در چين ، هند، و مكزيك غير سيگاري هستند. 
در بررسي هاي بعمل آمده نشان داده شده است كه 3 ساعت آشپزي با اجاقهاي سنتي تماس زنان با  ماده 

بنزوآپيرن مشابه استعمال دخانيات به ميزان 2 پاكت در روز مي باشد.
سرطان نازو فارينكس و حنجره  :

دود سوخت هاي بيومس بعنوان يك عامل كارسينوماي نازوفارينكس تشخيص داده شده است. يك مطالعه 
ــرطان دهان در ارتباط با تنباكو ، الكل واستفاده از اجاقهاي  ــان داده است كه س ــاهدي در برزيل نش موردي- ش
ــد. مطالعه ديگري در جنوب آمريكا بر روي 784 مورد سرطان زبان ، حلق و حنجره ، احتمال  ــوز مي باش چوب س

بروز نسبي 2/68 را در تماس با دود چوب در مقايسه با سوخت هاي پاك تر گزارش داده است.
�  سل ريوي :

ــل و تماس با دود چوب  ــت كه بين س يك مطالعه بر روي 300 هزار نفر از بالغين هندي گزارش داده اس
رابطه اي وجود دارد و احتمال بروز نسبي 2/58 براي اين بيماري در اشخاصي كه در منازل با كاربرد سوخت هاي 

بيومس زندگي مي كرده اند به اشخاص مصرف كننده با سوخت هاي پاك تر وجود دارد.

�  كاتاراكت :
آلودگي ناشي استفاده از سوخت هاي بيومس عامل سوزش چشم بوده و  ممكن است باعث كاتاراكت شود. 
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ــبي 1/61  را براي اين بيماري در  ــتاني در دهلي نو ، احتمال بروز نس ــاهدي بيمارس در يك مطالعه موردي- ش
كاربران سوخت هاي بيومس در مقايسه با مصرف كنندگان گاز مايع را نشان داده است.

ــبي 1/32 را براي نابينائي جزئي و كامل در  مطالعه ديگري بر روي 170 هزار نفر در هند احتمال بروز نس
اشخاص مصرف كننده هاي سوخت بيومس در مقايسه با ساير سوخت ها گزارش شده است.

� آسم :
ــورها مطرح شده است ،  ــم با افزايش تعداد موارد ابتال در بسياري كش ــيوع آس ــانات بين المللي در ش نوس
ــعه ،  ــورهاي در حال توس بگونه اي كه ابتال به اين بيماري را خصوصا با نقش آلودگي هوا مهم مي دانند. در كش
ــي  ــت. يك بررس ــوخت هاي بيومس در بچه ها و يا بالغين متفاوت اس ــم و دود س نتيجه مطالعات رابطه بين آس
ــت كه مصرف   ــده اس ــاله در تركيه گزارش ش ــپيرومتري در بين كودكان 12 – 9 س ــنامه اي بهمراه اس پرسش
 PEFR ,  ــوز پائين ترين ــبانه روزي دارند و استفاده از اجاقهاي چوب س ــرفه هاي ش ــنگ س كنندگان زغال س

FVC , FEV1  در تماس با دود اجاقهاي چوبي _ نفتي و دود تنباكو محيطي گزارش كرده است.

� وزن پائين هنگام تولد و مرگ و مير كودكان :
ــده از مادراني كه سوخت چوب استفاده  ــتاهاي گواتماال ، نوزادان متولد ش ــت كه در روس ــده اس گزارش ش

مي كنند 63 گرم از نوزادان متولد شده از مادراني كه از گاز و الكتريسيته استفاده مي كنند كمتر است.
ــيتي در خصوص رابطه بين ذرات ريز و ميزان مرگ و مير نوزادان انجام  يك مطالعه ديگر نيز در مكزيكوس
ــته و افزايش 10 ميكروگرم  بر متر  ــترين اثر را درPM2,5  در فاصله 5- 3 روز قبل از مرگ داش ــده كه بيش ش

مكعب در مقدارآن باعث افزايش 6/9 ٪ ميزان مرگ و مير اضافي در نوزادان بوده است. 
درگزارش سال 2000 سازمان جهاني بهداشت آمده است كه ساالنه 3 ميليون نفردرجهان براثر بيماريهاي 
ــت مي دهند كه از اين رقم 90٪ آن مربوط به آلودگي هواي فضاي بسته  ــي از آلودگي هوا جان خودرا ازدس ناش
ــوخت هاي جامد و در محيط بسته  ــتر در مناطق روستائي از طريق س ــوم و بيش ــورهاي جهان س مربوط به كش

منازل مسكوني رخ  مي دهد. 
ــهرى بررسى هاى گسترده اى  ــى از آلودگى هوا در فضاهاى ش در خصوص بيماريها و ميزان مرگ و مير ناش
ــنى و وضعيت  ــوع آالينده هاى هوا در نقاط مختلف جهان ، غلظت ، گروه س ــت، ازآنجائيكه ن صورت پذيرفته اس
ــى  ــيوع بيماريهاى عمده اى مثل قلبى و تنفس ــت ، نمى توان بروز و ش ــتى دريافت كننده ها متفاوت اس بهداش
ــاره اى داريم به  ــت. ولى در اينجا اش ــهرها در نظر داش ــبت به آاليندگى هواى ش ــور نس را الگوئى براى هر كش
ــى از آلودگى هوا در فضاهاى  ــازمان جهانى بهداشت كه در خصوص مخاطرات ناش ــى هاى سال 2002 س بررس

شهرى مى باشد :   

� 5٪   از سرطان هاي ناشي از برنش و ريه

� 2٪ مرگ و مير بر اثر بيماري هاي قلبي و ريوي

�  1٪ از مرگ ناشي از عفونت هاي تنفسي در جهان 
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3- شاخص سالمت مرتبط با آلودگى هوا 
ــالمت مرتبط با آلودگى هوا ، آنچه كه مهم است تعداد افرادى است كه در معرض  ــاخص هاى س در بيان ش
ــوا ) ،  بروز بيماريهاى  ــراد در معرض خطر ( در مواجهه با آالينده هاى ه ــوا قرار دارند. در بين اف ــاى ه آالينده ه
مرتبط با آلودگى هوا ، واكنش و حمالت شديد در برابر آالينده ها و در نهايت ميزان مرگ و مير به مراتب بيشتر 

از ساير افرادى خواهد بود كه در محيطى سالم و با آاليندگى كمتر زندگى مى كنند.

در فضاهاى شهرى برابر تخمين جمعيت در معرض خطر داريم :

                        جمعيت در معرض آلودگى هوا (در زمان مشخص )
----------------------------------------------   *  100

                                 كل جمعيت ( در زمان مشخص )

كه معادله فوق درصد جمعيت در معرض مواجهه با آلودگى هوا را نشان مى دهد . 
ــاخص هاى ديگر آلودگى هوا در منازل روستائى كه ارتباط مستقيم با نوع مصرف سوخت جامد و وسايل  ش

گرمايشى و پخت و پز در خانوار دارد نيز از از روابط ذيل محاسبه مى گردد :

Pexpo. = P * ( % HSFU.T ) * ( Vcoef.1) + P * (% HSFU.I)*( Vcoef.0.25)

Pexpo =  جمعيت در معرض آالينده هاى ناشى از مصرف سوخت جامد

P     = كل جمعيت منطقه

%HSFU.T = درصد خانوارهائى كه داراى اجاق هاى سنتى و يا وسايل گرمايش سنتى با مصرف سوخت جامد هستند.

ــرى از 1 مى باشد و مربوط به داشتن دودكش و يا خروجى هاى مناسب  آالينده هاى هوا متصاعد شده  ــب كه كس Vcoef.1 = ضريب تهويه مناس
از مصرف سوخت هاى جامد مى باشد.

 ٪ HSFU.I = درصد خانوترهائى كه داراى اجاق هاى اصالح شده جهت گرمايش و يا پخت و پز بيرون از فضاى منزل هستند.

ــتن دودكش و يا خروجى هاى مناسب  آالينده هاى هوا متصاعد شده از  ــرى از0/25بوده مربوط به داش ــب كه كس  Vcoef.0.25 = ضريب تهويه مناس
مصرف سوخت هاى جامد مى باشد.

4- استانداردهاى آالينده هاى عمده هوا 
ــت ، بو، دود و  ــوا يعنى وجود يك يا چند آالينده مانند گردو غبار ، فيوم ها ،گازها،ميس ــور كلى آلودگى ه بط
ــان ، گياه يا حيوانات خطرناك و  ــا كميت ها ، ويژگى ها و زمان ماند كه براى زندگى انس ــارات در هواى آزاد ب بخ
ــاس  ــتفاده راحت در زندگى و اموال گردد. براين اس ــند و يا بطورغير قابل قبولى مخل اس براى اموال مضر باش

استانداردهائى براى هواى آزاد به نام استانداردهاى اوليه و ثانويه تعريف شده است.
استانداردهاى اوليه تاكيد برحفظ سالمت انسان داشته و مالك آلودگى هوا براى شهرها مى باشد ، استاندارد 
ــى جامعه را براى غلظت پارامترهاى آلوده كننده  ــز اثرات متقابل و معكوس آلودگى هوا در رفاه عموم ــه ني ثانوي

هوا مشخص مى كنند.
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  (PM10) آالينده هاى عمده هوا در شهرها منوكسيدكربن، ازن، اكسيدنيتروژن، اكسيدگوگرد و ذرات معلق
مى باشد كه مقادير استاندارد اوليه آن در جدول 1 ذكر شده است.

جدول 1- استانداردهاى اوليه آالينده هاى هوا

PM10 (µg/m  3)

24hr

SO2 (ppb)

24hr

NO2(ppb)

1hr

O3(ppb)

1hr

CO(ppm)

8hr
PSI

0,000,000,000,000,000

75,0030,00150,0060,004,5050

150,00140,00300,00120,009,00100

375,00300,00600,00200,0015,00200

625,00600,001200,00400,0030,00300

875,00800,001600,00500,0040,00400

1000,001000,002000,00600,0050,00500

از آنجائيكه بتوان سيستم گزارش دهى وضعيت آلودگى هوا را براى عموم مردم به گونه اى مشخص كرد كه 
ــود نه كمى و افراد جامعه در مواقع اطالع رسانى تمهيدات بهداشتى  وضعيت آلودگى هوا بصورت كيفى ارائه ش

و مراقبتى الزم را در شرايط آلودگى هوا رعايت نمايند ، شاخص هاى آلودگى هوا تعريف شدند.

انواع شاخص هاى موجوداستانداردآلودگى هوا :
مهمترين استاندارهايى كه امروزه در آلودگى هوا مورد استفاده قرار ميگيرند، استاندارد PSI 11 وAQI12 است .

ــد كه براى تعيين نوع آالينده هاى موجود خصوصاً منوكسيد  ــاخص استاندارد آلودگى هوا مى باش PSI:  ش
كربن ، دى اكسيد نيتروژن ، دى اكسيد گوگرد ، ازن ، سرب وذرات معلق با قطر 10 ميكرون و كمتر بكار مى رود. 
ــتفاده مى شود . اين شاخص در  ــانه هاى عمومى اس ــهولت گزارش كيفيت هوا از رس ــاخص به منظور س از اين ش

محدوده صفر تا بيشتر از 300 تعريف شده است .  ( 5 گروه از سالم تا خطرناك )

AQI: شاخص كيفيت آلودگى هوا مى باشد كه براى تعيين  آالينده هاى عمده فضاهاى شهرى بكارمى رود. 
ــيم بندى  كيفيت آاليندگى هوا مى باشد و از صفر تا  500 تعريف  ــاخص با  PSI در محدوده تقس تفاوت اين ش

شده است .  ( 6 گروه از سالم تا خطرناك )

هر كدام از اين نقاط 5 يا 6 گانه با رنگ خاصى مشخص شده و نشان دهنده كيفيت هوا از پاك تا خطرناك 
مى باشند. 

جدول 2 شاخص كيفيت هوا را مشخص مى كند.

11- PSI = Pollution Standard Index
12 - AQI = Air Quality Index
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 AQIجدول 2- وضعيت آلودگى هوا بر اساس محدوده

 محدوده شاخص
رنگ شاخصتفسير كيفىعوارض بهداشتىكيفيت هوا

سبزخوبندارد50 - 0

زرد متوسطبه تعداد بسيار محدود100– 51

براى تعداد محدودى از جمعيت مشكالت تنفسى 150– 101
–  قلبى ايجاد مى كند

ناسالم  براى 
 نارنجىگروههاى حساس

عالئمى از تحريك و نشانه هاى حساسيت در افراد 200– 151
 قرمز كمرنگناسالممشاهده  مى شود

201 - 300
نشانه هاى بيماريهاى قلبى عروقى – درد قفسه سينه 
در جمعيت سالم تحت پوشش و افزايش تعداد بيماران 

قلبى – ريوى  
 قرمز تيرهبسيار ناسالم

301 - 500
وخامت قابل توجه ناراحتيهاى  قلبى – ريوى و 

افزايش عالئم بيمارى براى افراد سالم .در مقدار بيش 
از 400 افزايش مرگ و مير در افراد سالم 

قرمز- قهوه اى تيرهخطرناك

جهت تبديل سنجش هاى محيطى آالينده هوا بر حسب غلظت و تبديل آنها به پارامترهاى كيفى از روابط 
زير استفاده مى شود.

  AQI or API=1/3 (PM10/SPM10 + SO2/SSO2 + CO/SCO ) * 100
I = 1/n Σ i=1 Ai      Ai = Ci/Si *100

ــهرها بگونه اى افزايش يابد كه كيفيت هوا در موقعيت هواى  ــرايطى كه ميزان آالينده هاى هوا در ش در ش
ناسالم ، بسيار ناسالم و آلودگى هواى شديد قرارگيرد ، بمنظور حفظ سالمت مردم و پيشگيرى از اثرات و تبعات 
ــت آاليندگى هوا را مطابق  ــكى وضعي ــت درمان و آموزش پزش ــوار مواجهه با آالينده هاى هوا ، وزارت بهداش ناگ

جدول 3 از طريق رسانه ها به اطالع عموم مى رساند.

 PSI جدول 3- اعالم وضعيت آلودگى هوا براساس محدوده

PSIوضعيت

PSI < 250 >   100هشدار

PSI < 350 >   250اضطرار

 PSI >   350بحران
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(Sick Building Sindrom) S.B.S 4- سندرم ساختمان بيمار
ــرايطى فراهم شود كه افراد اين  ــتان ، شركت و .... ش ــته نظير ، منزل ، اداره ، بيمارس چنانچه در محيطى بس
ــاس ناراحتى از قبيل سردرد ، سرفه ، تحريك مجارى فوقانى تنفسى و رايحه هاى خاص استشمام  محيط ها احس
ــندى افراد مستقر در اين اماكن را موجب شوند  ــد كه ناخرس كنند يا محيط از لحاظ دما و رطوبت بگونه اى باش
ــت . معموالً اين اتفاقات براى مكان هايى رخ  ــاختمان بيمار اس ــندرم س اصطالحاً مى گويند اين مكان مبتال به س
مى دهد كه از تهويه نامناسب برخوردارند. درهمين بين اين نكته نيز حائز اهميت مى باشد كه استفاده از تهويه 
ــاكن در آن  ــب براى محيط فراهم نموده بگونه اى كه افراد س ــت هواى تازه و مناس ــب و مكانيكى قادراس مناس

احساس آسايش و راحتى بنمايند.

شكل 2 – نقاطى از منزل كه مى تواند داراى آلودگى هوا باشد

يكى از مكان هائى كه بيشتر دربرنامه بهداشت هوا در فضاى بسته مورد توجه قرار مى گيرد ، منازل مى باشد. 
ــته سپرى مى كنند ، و از اين ميزان  ــبانه روز خود را در فضاهاى بس بدليل اينكه تمام افراد بيش از90٪ ازايام ش
ــته  ــد. اين نكته نيز كه تعداد آالينده هاى هوائى كه در فضاهاى بس ــته منازل مى باش بيش از 65٪ در فضاى بس
ساكنين آنرا تحت تاثير قرارمى دهد به مراتب بيشتر از فضاهاى شهرى است ، باعث شده است توجه جهانى به 

اين موضوع معطوف گردد.
ــود در شكل 2  ــامل مى ش مكان هائى در منزل كه مى تواند داراى آلودگى هوا بوده و آالينده هاى خاص را ش

مختصراً اشاره شده است.
آالينده هاى عمده اى كه مى تواند فضاهاى بسته را تحت تاثير قرار دهد مطابق جدول 4 مى باشد.
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جدول 4- آالينده هاى عمده در فضاهاى بسته

ــرض و گوناگونى آنها ، داراى يك  ــى هوا با توجه به اهميت گروههاى جمعيتى در مع ــتانداردهاى آلودگ اس
استاندارد حد مواجهه قابل قبول طوالنى مدت (ALTER = Acceptable Long Term Exposure Rate) و كوتاه 
مدت (ASTER = Acceptable Short Term Exposure Rate) مى باشد ، كه گروهى از مهمترين اين آالينده ها 

و استانداردهاى مربوط به آن در جدول 5 ارائه شده است.
ــته بايد به اين نكته  ــالمتى و بيماريهاى مرتبط با آالينده هاى هوا در فضاهاى بس ــاخص هاى س از لحاظ ش
توجه داشت كه اين بيماريها عمدتاً از يك جنس نبوده و با توجه به گوناگونى آالينده ها مى توان مسموميت هاى 

مرتبط و يا عوارض ناشى از مواجهه مزمن با اين گروه از مواد را شامل شوند.
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جدول 5 – استانداردهاى بعضى از آالينده ها در فضاهاى بسته منازل

نام آالينده
 استاندارد قابل قبول
مواجهه طوالنى مدت

ALTER

استاندارد قابل قبول
 مواجهه كوتاه مدت 

ASTER
ساير استانداردها

----------------- ppm 3500 دى اكسيد كربن

8 ساعته ppm  11------منوكسيد كربن
25  ppm 1 ساعته------

-----ppm 0/25  براى يك ساعتكمتر از ppm 0/05 دى اكسيد نيتروژن 
------ppm 0/12  براى كمتر از 1 ساعت--------ازن 

ذرات معلق با قطر آئروديناميكى كمتر از 
كمتر از µg/m3 100 براى ميانگين 1 كمتر از µg/m3 2/540 ميكرو متر 

-------ساعته

كمتر از ppm 0/38 براى ميانگين 5  كمتر از ppm 0/019 دى اكسيد گوگرد
دقيقه اى

براى فصل تابستان 80٪- 30٪----------درصد رطوبت
براى فصل زمستان ٪55 - 30 ٪

ppm 0/1---------------------فرمالدئيد

آلودگى هوا ناشى از مصرف سوخت هاى جامد در روستاها 
ــل ، فعاليت هاى اجتماعى و  ــف مانند صنعت ، حمل و نق ــاى انرژى در بخش هاى مختل ــتفاده از حامل ه اس
خانوادگى با خود آلودگى هوا را نيز بدنبال دارد. آنچه كه در آلودگى هوا نقش مهمى دارا مى باشد نوع اين مواد 
ــازى مصرف حامل هاى انرژى توجه خاص  ــت به بهينه س ــد و براى كاهش آلودگى هوا مى بايس مربوطه مى باش
داشت. در روستاها اين گروه حامل هاى انرژى متفاوت بوده و بسته به نوع مصرف ( پخت و پز و گرمايش ) نسبت 

به موقعيت جغرافيائى منطقه و سطح فرهنگ و آداب زندگى روستا متفاوت مى باشد. 

ــوالت دامى ، نفت و گاز  ــاورزى ، فض ــوختى از ذغال ، چوب ، باقيمانده محصوالت كش ــن گروه از منابع س اي
ــترين مشكل آلودگى هوا در منازل روستائى مربوط به مصرف سوخت هاى جامد از اين دست   ــد. كه بيش مى باش
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ــيد كربن ، ذرات معلق ، آلفا بنزو پيرن ،  ــوخت ها متصاعد مى شود عمدتاً منوكس ــت. آالينده هائى كه از اين س اس
ــيدهاى نيتروژن و نظاير آن مى باشند. جمعيتى كه بيشترين آسيب را از مواجهه با اين  ــيد گوگرد ، اكس دى اكس
ــپرى كرده و مسئوليت  ــترين زمان را در منزل س ــند زيرا بيش آالينده ها تحمل مى كنند ، زنان و كودكان مى باش

كارهاى پخت و پز نان و غذا را در روستا بعهده دارند. ( اشكال 3 و 4 )

شكل 3- نمونه اى از پخت و پز در منازل روستائى

شكل 4- گروه هدف در روستاها زنان و كودكان مى باشند
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ــتائيان  ــته آالينده ها به روس ــى از مواجهه با اين دس آنچه كه مى تواند در كاهش عوارض و بيماريهاى ناش
ــت مسكن بصورت كوتاه مدت و برنامه هاى عمران  ــازى و بهداش كمك نمايد اجراى برنامه هاى مداخله اى بهس
روستائى و تغيير در نوع سوخت مصرفى بصورت بلند مدت نقش موثرى در كاهش آالينده هاى ناشى از مصرف 
سوخت هاى جامد داشته و شاخص هاى سالمت مرتبط با آن را ارتقاء مى بخشند. سهم هركدام از اين برنامه هاى 

مداخله اى در شكل 5 ارائه شده است.

شكل 5- سهم برنامه هاى مداخله اى در كاهش آلودگى مصرف سوخت جامد

قوانين و مقررات موجود در خصوص آلودگى هوا:
1-   آئين نامه اجرائى تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيرى از آلودگى هوا(ضميمه آخر كتاب)

2-   قانون نحوه جلوگيرى و كنترل آلودگى هوا (ضميمه آخر كتاب)
حفظ محيط زيست - قانون برنامه چهارم توسعه - قوانين - صفحه اول (ضميمه آخر كتاب)  -3

تمرين نظرى :
هواى آلوده چيست؟  -1

هواى سالم كدام است؟  -2
منابع آالينده هوا كدامند؟  -3

اثرات سوء آلودگى هوا بر سالمتى انسانهاكدامند؟  -4
تمرين عملى:

ــالمتى براى هر يك از موقعيتهاى سه گانه  ــرايط آلودگى هوا و ارائه توصيه هاى بهداشتى-س ــخيص ش 1-  تش
آلودگى هوا(هشدار-اضطرار-بحران) 

2-  روش محاسبه شاخص كيفيت هوا بر اساس سنجش غلظت آالينده ها در فضاهاى شهرى
محاسبه و چگونگى جرائم و تخلفات ناشى از انتشار آلودگى هوا    -3
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منابع: 
1-  مستندات سازمان جهانى بهداشت 

قوانين و مقررات استانداردهاى زيست محيطى  -2
آيين نامه اجرايى ماده 104 تخلفات زيست محيطى  -3
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فصل سيزدهم
كنترل و مبارزه با استعمال دخانيات 

مقدمه: 
يكي از مشكالت عمده عصر حاضر همه گيري دخانيات مي باشد در بسياري از كشورها بطور متوسط   
سن شروع سيگار زير 15 سال مي باشد و بعالوه شيوع مصرف دخانيات در بين جوانان بسيار باالست . استعمال 
دخانيات عامل ايجاد 14 بيماري كشنده از جمله بيماريهاي قلبي و عروقي ، سرطانهاي ريه ، دهان و … مي باشد 
ــود . چنانچه الگوي مصرف دخانيات تغيير نكند پيش بيني  ــاله موجب مرگ ميليونها نفر در جهان مي ش و هر س

مي شود تا سال 2030 بيشترين عامل مرگ و مير و كاهش طول عمر باشد. 
ــيگار ، قليان ، پيپ ، چپق مي باشد. فعاليتهائي كه در سالهاي اخير در  ــترين اشكال شايع در دخانيات س بيش
ــت بر عليه سيگار بوده است، در نتيجه  ــي بهداش ــتر معطوف به برنامه هاي آموزش ايران صورت گرفته عمًال بيش
ــتعمال دخانيات كامًال عملي نشده است و در حال حاضر بخصوص تمايل  اجراي قوانين در زمينه محدوديت اس

جوانان به استفاده از تنباكوهاي با اسانس ميوه قابل مالحظه مي باشد .

اهـــداف 
پس از مطالعه اين فصل انتظار مى رود بتوانيد:

روشهاي پيشگيري از مصرف دخانيات را نام ببريد.  -1
روشهاى ترك سيگار را تعريف كنيد.  -2

قوانين مربوط به ممنوعيت استعمال دخانيات را بدانيد.  -3

تاريخچه سيگار در ايران 
سيگار براي اولين بار با نام پاپيروس از طريق روسيه تزاري وارد ايران شد و تا مدتها مورد قبول مردم نبود 
ــتعمار گران موجب شد تا كم كم افرادي كه قليان و چپق مي كشيدند به سيگار رو  ــرانجام ترفندهاي اس ولي س
ــيگار كشيدن كردند، و كشــــت توتون و تنباكو در قسمتهاي مختلف  ــروع به س آورند. و عده اي هم از ابتدا ش
ــط  ــتي و … توس ــيگار پيچي دس ــائي و توتون بري و س ــور رواج يافت و كارخانه ها و كارگاههاي توتون س كش
ــد، تا اينكه اولين كارخانه  ــته بندي و به بازار عرضه مي ش بخش خصوصي انجام و با ماركها و انواع مختلف بس
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سيگار سازي در سال 1316 در زميني به مساحت 10 هكتار در جاده قزوين شروع به كار كرد و بعد ها با حمايت 
مادي و آموزش كشاورزان توسط كارشناسان غربي كشت توتون توسعه يافت.

روشهاي پيشگيري از مصرف دخانيات : 
1 – آموزش بهداشت : 

ــتعمال دخانيات و  ــي جامعه و گروههاي در معرض خطر (نوجوانان ، جوانان و …) از مضرات اس ارتقاء آگاه
همچنين استنشاق تحميلي دود دخانيات جهت پيشگيري از ابتالء به مصرف دخانيات 

برگزاري جلسات سخنراني و بحث ، كالسهاي آموزشي همراه با نمايش فيلم جهت گروههاي مختلف جامعه 
علي الخصوص دانش آموزان مدارس راهنمائي و متوسطه 

ــات و … در خصوص مضرات  ــان كارگاهها ، كارخانج ــي جهت كارگران و كاركن ــات آموزش برگزاري جلس
استعمال دخانيات و عوارض ناشي از استنشاق تحميلي دود سيگار 

تشويق دانش آموزان براي شركت فعال در برنامه هاي مبارزه با استعمال دخانيات در سطح مدارس و جامعه 
و درگير كردن والدين آنها در فعاليتهاي مذكور 

آموزش رابطين بهداشت و بهره گيري از آنان در ارتقاء آگاهي خانواده ها 
اجراي برنامه هاي آموزشي خاص در هفته ملي بدون دخانيات و روز جهاني بدون دخانيات (31 ماه مي) 

2 – ارائه خدمات ترك سيگار : 
ــيگار در نظام PHC راه  ــاوره ترك دخانيات جهت ارائه خدمات ترك س در حال حاضر تعدادي مركز مش

اندازي شده است ، اميد است اين مراكز در آينده نزديك به كل كشور تعميم يابد. 
ــش از مضرات دخانيات و پيشگيري افراد از شروع به  ــمت ارتقاء آگاهي جمعيت تحت پوش در اين مراكز قس

كشيدن سيگار خدماتي را براي مراجعين سيگاري عالقه مند به ترك ارائه مي نمايند. 

روش ترك سيگار : 
ترك سيگار نياز به زمان دارد ابتدا بايد در فرد آمادگي ايجاد كرد، در اين مرحله ابتدا فرد سيگاري بايد به 
ترك آن فكر كند بعد تصميم بگيرد ، اراده را تقويت ، سپس يــك روز را براي ترك سيگار انتخاب مي كند، نحوه 
سيگار كشيدن را تغيير مي دهد و از توصيه هاي بهداشتي ، روان درماني و جايگزين نيكوتين براي ترك استفاده 

مي شود. استفاده همزمان از روشهاي مختلف ترك نتايج بهتري داشته است. 

انتخاب روش ترك : 
روشهاي ترك سيگار به دو دسته تقسيم مي شود : 

1 - روش شخصي : 
ــت. در ترك يكباره كه در مورد اغلب افراد موفقيت آميز است،  ــامل ترك يكباره و ترك تــــدريجي اس ش
در روز ترك به صورت ناگهاني و كامل سيگار كشيدن را متوقف مي كنند. در ترك تدريجي كه براي افرادي كه 
به نيكوتين وابسته شده اند روش بهتري است ، كم كردن تعداد سيگار مصرفي روزانه تا حدود 5 عدد در روز به 

تدريج و در طول يك مدت مشخص انجام مي شود. اين روش به زمان بيشتري نياز دارد. 
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2 - روش مداخله پزشك : 
ــي از مصرف سيگار  ــت ، در مورد ضررهاي سيگار و بيماريهاي ناش ــودمند اس ــك بسيار س ــورت با پزش مش
ــهاي ترك جايگزين نيكوتين و روان درماني  ــتفاده كرد و روش مي توان آموزش ديد. بايد از توصيه هاي علمي اس
ــري توصيه هاي رفتاري و عملكردي  ــامل يك س ــخص انجام داد. روان درماني ش و گروه درماني را با برنامه مش

ساده است. 
اين توصيه ها بر پايه علت سيگار كشيدن است كه از طريق انجام تست مشخص مي شود. جايگزين نيكوتين ، 
ــت. در حال حاضر موثرترين راه ، استفاده از برچسب است  ــب نيكوتيني اس ــامل استفاده از آدامس و بر چس ش
متاسفانه تهيه آن در كشور ما مستلزم صرف هزينه زياد است. در مراكز مشاوره از آدامس هاي نيكوتين استفاده 

مي شود. گروه درماني شامل ، استفاده از روشهاي مختلف ترك به صورت دسته جمعي و بحث عمومي است. 

3 – اجراي قوانين ممنوعيت از استعمال دخانيات : 
مصوبه هيات وزيران در خصوص «ممنوعيت استعمال و عرضه سيگار و ساير مواد دخاني در اماكن عمومي»   -

مورخ 76/10/15 (تصوير پيوست) 
ــي و بهداشتي مصوب آذرماه  ــاميدني ، آرايش آئين نامه اجرائي قانون اصالح ماده 13 قانون مواد خوردني ، آش  -

1379 مجلس شوراي اسالمي (تصوير پيوست)

قوانين و مقررات موجود در خصوص كنترل و مبارزه با استعمال دخانيات:
1-  مصوبه هيات وزيران در خصوص «ممنوعيت استعمال و عرضه سيگار و ساير مواد دخاني در اماكن عمومي» 

مورخ 76/10/15 
ــي و بهداشتي مصوب آذرماه  ــاميدني ، آرايش آئين نامه اجرائي قانون اصالح ماده 13 قانون مواد خوردني ، آش  -2

1379 مجلس شوراي اسالمي
قانون جامع كنترل و مبارزه ملى با دخانيات مصوبه مهر ماه 1385 مجلس شوراى اسالمى  -3

آيين نامه اجرايى قانون جامع كنترل و مبارزه ملى با دخانيات مصوب مهر ماه 1386 هيئت وزيران  -4

تمرين نظرى:
1-  روشهاى پيشگيرى از مصرف دخانيات را نام ببريد. 

2-   روشهاى انتخاب ترك سيگار را نام ببريد.

تمرين عملى:
1-  بهمراه مربى از يك مركز مشاوره ترك استعمال دخانيات بازديد نماييد.   

منابع:
( WHO)1-  اطالعات موجود در سايت سازمان جهانى بهداشت

تحقيقات داخلى وزارت بهداشت   -2
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فصل چهاردهم
شهرسالم

مقدمه:
ــدار مي دهد كه در قرن 21 رشد و گسترش بي رويه شهرها بزرگترين تهديد  ــازمان جهاني بهداشت هش س
براي بهداشت شهروندان خواهد بود. تخمين زده مي شود كه در سال 2025 متجاوز از 60٪ جمعيت جهان در 
ــورهاي در حال توسعه اثرات بسيار نامطلوب روي بهداشت  ــهرها زندگي خواهند كرد. اين امر به ويژه در كش ش

و سالمت شهروندان خواهد داشت.
براساس آخرين آمار منتشره، در طول 15 سال آينده، 20 الي 30 شهر جهان، جمعيتي باالي 20 ميليون 
ــالهاي 1950 تا 1995 در كشورهاي صنعتي شمار شهرهايي با جمعيت حدود  ــت. در خالل س نفر خواهند داش
ــيده است. در حاليكه اين رقم در  ــهر به 112 شهر رس ــده و از 49 ش ــتر از دو برابر ش يك ميليون نفر كمي بيش
ــعه شش برابر شده و از 34 شهر به 212 شهر رسيده است. نمونه هاي تهديد سالمت را  ــورهاي در حال توس كش
ــاهده نمود. مثل سرخجه، سل و يا فقدان  ــري مش ــيوع باالي بيماريهاي خطرناك، واگيردار و مس مي توان در ش
ــاميدني سالم و بروز اپيدمي وبا، عدم بهسازي محيط و جمع آوري و دفع زباله كه موجب اشاعه بيماري  آب آش
ــهري، و سوء كاربرد داروهاي آرام  ــدن خدمات ش ــهال مي گردد. بيكاري، جمعيت بيش از حد خانوار، بدترش اس

بخش مي تواند موجب تنش هاي رواني گردد.
ــيدگي خانواده ها گرديده، اين مهاجرت ها موجب  ــهرها موجب از هم پاش ــيع روستائيان به ش مهاجرت وس
شيوع بيماريهاي مقاربتي از جمله ايدز شده، زيرا بسياري از اين كارگران مهاجر، در جستجوي كار زن و فرزندان 
خود را در روستا رها كرده و ممكن است در شهر تماسهاي جنسي موردي و حفاظت نشده اي را ايجاد كنند.

ــازمان جهاني بهداشت را بر آن  ــيني و اثر آن روي سالمت، س ــريع شهرنش پيش بيني عامل بالقوه بالي س
داشت برنامه شهر سالم را بنيان گذارد.

اولين سمپوزيوم شهرهاي سالم با شركت 56 نفر كارشناس از 22 شهر اروپايي در ماه آوريل سال 1986، با 
هماهنگي و همكاري سازمان جهاني بهداشت در شهر ليسبون پرتغال برگزار گرديد و 11 شهر اروپايي آمادگي 
ــالم اعالم كردند. اكنون پس از گذشت قريب به 18 سال، متجاوز از  ــي پروژه شهرس خود را براي اجراي آزمايش
ــالم اقدامات اجرايي خود را شروع كرده  اند. پروژه شهرسالم  ــهر در سراسر جهان در قالب پروژه شهرس 2000 ش
دريچه اميدي را براي مقابله با ناهنجاريهاي شهري گشوده است، دلگرم  كننده اينكه كارشناسان ذيربط تشكيل 

شبكه شهرهاي سالم جهاني را در دستور كار خود قرار داده  اند.
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اهـــداف 
پس از مطالعه اين فصل انتظار مي رود موارد ذيل را فراهم نمائيد:

محيط زيست تميز و ايمن با كيفيت باال   -
اكوسيستم پايدار  -

جامعه اي مستحكم، حمايتگر و مولد  -
مشاركت و كنترل قوي توسط مردم بر تصميماتي كه بر زندگي و سالمت آنها تأثير مي گذارد  -

برآوردن نيازهاي اساسي شهروندان(غذا، آب، مسكن، درآمد، امنيت، شغل و ......)  -
اقتصادي متنوع، پويا و نوآور  -

ترغيب به پيوند با گذشته، نگهداري ميراث فرهنگي  -
-   دسترسي مناسب بر خدمات سالمت براي همه.

شهر سالم چيست؟
ــالمت و فرهنگى، و نيز  ــب خدمات س ــرويس مناس ــهرى تميز، داراى س ــالم واجد محيط ش ــهر س يك ش
فراهم كننده محيطى امن از جهت فيزيكى است كه در آن مردم با هرگونه نژاد، اعتقاد، فرهنگ و روش زندگى 
بتوانند با آرامش زندگى كنند. دنيا شاهد توسعه سريع شهرنشينى و رشد جمعيت شهرى است كه باعث افزايش 
ــت؛ بنابراين شهرها هم اينك گريبانگير  ــار بر سيستم محدود، ناكافى و تحت فشار خدمات شهرى شده اس فش
ــرايط محيط اجتماعى و فيزيكى  ــتند. مفهوم شهر سالم براى بهبود ش ــازمانى هس ــكل فيزيكى و س هزاران مش

محله ها و محيطهاى شهرى ايجاد شده تا نهايتاً منجر به هدف سالمت براى همه دست يابيم.

وضعيت سالمت و محيط زيست شهرى
ــتگى به وضع اقتصادى آنها دارد؛ طبقه فقير شهرى بيشترين تأثير  ــهرها بس ــالمت مردم در ش وضعيت س
منفى را از خطرات شهرنشينى مى پذيرند. طبقه فقير شهرى -معموالً- از بيماريهاى واگيردار، سوء تغذيه شامل 
ــب و غالباً عدم  ــكن نامناس الغرى يا چاقى مفرط و يا كمبود ريزمغذيها، مرگ ومير باالى مادران و كودكان، مس
دسترسى مناسب به خدمات سالمت رنج ميبرند. از طرف ديگر،افزايش وزن و بيماريهاى مرتبط با روش زندگى 
غيرمتحرك مانند بيماريهاى قلبى-عروقى در طبقه مرفه جامعه فراوانى بيشترى دارد و در عين حال هر دو قشر 

فقير و غنى به مراتبى تحت فشارهاى روانى زندگى شهرى هستند.
اصول راهنما براى پروژه شهر سالم

ــت و همكارى همه نهادهاى دولتى و اجتماعى براى  ــئوليتى مشترك اس ــالمت جامعه مس � همكارى: س
اجراى برنامه حياتى است. تعاون و هماهنگى الزمه موفقيت و كانون برنامه گسترش ارتباط بين همه بخشهاى 
ذيربط است. همكارى مؤثر به بصيرت و تعهد سازمانها نياز دارد. رويكرد شهر سالم اقتضا ميكند راه حل جامعه-

محور مشكالت شهرى، نيازمند همكارى نهادهاى دولتى و غيردولتى است.
ــتگى به انرژى و تمايل جامعه به اقدام دارد؛ اين رونديست كه طى آن  �  مشـاركت: مشاركت جامعه بس
مردم قادر خواهند بود تا فعاالنه در مسايل مورد عالقه خود درگير شوند، تصميم سازى كنند و در سياستگزارى، 

برنامه ريزى و ارائه خدمات و نيز ايجاد تغيير (بسمت بهبود) مؤثر باشند.
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ــوم آن وجود فرصتهاى برابر براى  ــالم و پايدار ضرورت دارد و مفه � عدالـت: عنصرى كه براى جامعه س
توسعه انسانى در شهر است.

ــالمت حيطه وسيعترى از  �  سـالمت اجتماعى- اكولوژيكى: ديدگاه اجتماعى- اكولوژيك در مورد س
ديدگاههاى بالينى و رفتارى را شامل ميشود: زمينه هاى فيزيكى،[اقتصادى] اجتماعى و زيست محيطى سالمت. 
ــت محيطى كه در ايجاد مفهوم سالمت مشاركت دارند، جدا از يكديگر عمل  مفاهيم اقتصادى، اجتماعى و زيس
ــالمت جامعه اثر مثبت  ــتند و بصورت پيچيده اى ارتباط دارند و بر روى س نمى كنند بلكه در تعامل با هم هس

يا منفى مى گذارند.
ــالم، عالمت قوى را به كاركنان و  ــهر س ــن و همه جانبه دولت به پروژه ش � حكمرانى خوب: تعهد روش
ــالمت "در دستور كار" است و ميطلبد تا همه دستگاهها با مشاركت يكديگر نسبت  ــال مى كند كه س نهادها ارس

به بهداشت عمومى اهتمام ورزند.

گامهاى اوليه براى اجراى پروژه شهر سالم
بناى همكارى و كسب تعهد

برنامه بدنبال كسب قدرت مديريت بهداشت و محيط زيست از نهادهاى دولتى نيست، بلكه به ظرفيت سازى 
ميپردازد و در پى قابل درك سازى موضوعات بهداشتى مرتبط با فعاليتهاى شوراى شهر در دو زمينه نظارت و 

ارزشيابى عوامل محيطى و تأثيرآن بر سالمت و نيز توصيه سياستهاى ويژه به نهادهاى مرتبط ميباشد.
ــن در وهله اول  ــرى (leadership) ضرورت دارد؛ اي ــد، قوه رهب ــالم موفق باش ــهر س � براى آنكه راهبرد ش
ميبايست توسط شوراى شهر كه مقدرات شهر را در دست دارند اعمال شود. آنها ميبايد تعهد، هماهنگى و 

هدايت الزم را انجام دهند تا موفقيت و پايدارى برنامه را تضمين كنند.
� اراده و تعهد قوى سياسى، همكارى بين بخشى و نيز حمايت و مشاركت مردم ميبايست جلب شود. تجارب 
ــانس كمى براى رسيدن به اهدافى  ــهرها براى اجراى پايدار برنامه ضروريست و بدون آن ش ــاير ش موفق س
ــهر سالم، ارتباط با  ــى پروژه ش ــى، وجود دارد. طبيعت سياس ــازمانى و يا همكارى بين بخش مانند تغيير س

رهبران محلى را ضرورى ميسازد.
� همكارى براى جلب منابع و پاسخگويى بخشهاى مختلف، من جمله آماده سازى و اجراى برنامه عملي.

� جلب تعهد همه دست اندركاران از طريق نشستهاى برنامه ريزى.
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مداخله مردم و مالكيت
ــالم بعنوان يك برنامه - از پايين به باال- همه گروههاى اجتماعى بعالوه بخشهاى مرتبط در  ــهر س پروژه ش  �
ــاركت مردم از طريق اعطاى نقش فعال به آنان  ــازماندهى ميكند. مش ــبكه اى س دولت را در يك الگوى ش
براى فعاليتهاى مورد عالقه عموم اتفاق ميافتد؛ فعاليتهايى بصورت داوطلبانه، هدفمند و براى توسعه و رفاه 

اجتماعى. فوايد اصلى مشاركت مردم عبارتند از:
همه گروههاى مردم احساس مشترك براى مشاركت مى يابند.  �

راه حلها منطبق با ظرفيت جامعه و مورد قبول همه مردم است.  �
جامعه با حس مالكيت برنامه، مسئوليت پذيرى، خودآگاهى و خوداتكايى تقويت ميشود.  �
مردم به برنامه اى پايدار عالقمندند كه براساس دانش، منابع، و ظرفيتهاى محلى باشد.  �

ايجاد منابع در جامعه و نيز كاهش انتظارات از دولت  �

رهبرى مؤثر
رهبرى مؤثر (leadership) براى موفقيت پروژه شهر سالم ضرورت دارد. يكنواختى در رهبرى مهم است؛   �
ــهر سالم است. رهبران  ــانه پايدارى و مؤثر بودن پروژه ش ــتمرار برنامه كمك ميكند و غالباً نش رهبرى به اس
ــتند كه ميتوانند با افراد مختلف از بخشهاى گوناگون كار كنند؛ معموالً  ــالم كسانى هس ــهر س مؤثر پروژه ش
ــتياق،  ــكالت پيچيده را دارند؛ انعطاف پذيرى، قدرت برقرارى ارتباط، بصيرت، اش مهارت الزم براى رفع مش
ــئله، پذيرش خطر و دور زدن سدهاى بوروكراتيك، همگى از  اراده براى تغيير وضع موجود، رويكرد حل مس

شاخصه هاى رهبرى مؤثرند.

توسعه ساختارهاى شهر
يك ساختار هماهنگ براى آنكه واحدها بتوانند باهم كار كنند ضرورت دارد. ساختارها در شهرهاى مختلف 
ــى و ادارى افزايش مى يابد. يك نقش اساسى  ــطح باالى سياس ــاختارها با حمايت س ــى س فرق دارند؛ اثر بخش
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ساختارها ميتواند افزايش مداخله مردم و NGO ها در برنامه ريزى و مديريت شهرى باشد. 
ــهر سالم ضرورت دارد كه نقش  ــبرد برنامه هاى پروژه ش حضور يك مأمور تمام وقت يا پاره وقت براى پيش
ــد و پلى بين نهادهاى  ــت. يك واحد كوچك تحت نظر مدير پروژه ميتواند مؤثر باش ــهيل كننده خواهد داش تس
ــرد و يافتن راه حل براى  ــريع ايده ها به راهب ــت. اين رويكرد موجب تبديل س ــترس اس ــود و منابع در دس موج

مشكالت است.

كميته راهبردى در سطح شهر از اعضاى نهادهاى مختلف درگير توسعه شهرى و معموالً به رياست شهردار 
تشكيل ميشود و برنامه عملي را تصويب و بر اجراى آن نظارت مى كند. دفتر پروژه شهر سالم تحت نظر كميته 
ــهر  ــت كه يك هماهنگ كننده با اختيارات مالى دارد. نقش دفتر پروژه ش ــردى و بازوى اجرايى پروژه اس راهب

سالم عبارتست از:
ارتقاء آگاهى و بحث عمومى  �
اطمينان از پيشرفت برنامه  �

هماهنگى براى تبليغ عمومى برنامه  �
ارتباط سازى با ديگر پروژه هاى شهر سالم  �

نظارت و ارزيابى  �
ايجاد و گسترش منابع اطالعات در موضوع سالمت.  �

ــئول برنامه هاى ويژه و فعاليت  ــت اندركار، مس ــكل از نمايندگان واحدهاى مختلف دس گروههاى كار، متش  �
ــتند؛ اين گروهها  ــكن، حمل و نقل، آب، اشتغال و غيره) هس ــالمت مردم (مثل مس ــهاى مرتبط با س بخش

رقيب واحدهاى دولتى نيستند.

نقش و مسئوليت همكاران
الف) نقش هماهنگ كننده پروژه شهر سالم

ساختار مناسبى براى هماهنگى پروژه شهر سالم ايجاد خواهد شد كه متشكل از نمايندگان دولت، واحدهاى 



كليات بهداشت محيط170

شهرى، مسئوالن سياسى، سازمانهاى غير دولتى و جامعه-محور ميباشد؛ با مسئوليتهاى زير:
WHO تهيه دستورالعملها مبتنى بر راهنماهاى دفاتر منطقه اى  �

ــبكه اى و تبادل اطالعات از طريق جلسات، رسانه ها، اينترنت ،  ــويق كار ش ــامل آموزش، تش حمايت فنى ش  �
كارگاهها و بازديدها

كمك به آگاهى سازى در مورد پروژه شهر سالم  �
ترغيب و حمايت از نظارت و ارزشيابى پروژه شهر سالم  �

 (participatory research) همكارى با دانشگاهها براى استفاده از روشهاى تحقيق مناسب شامل پژوهش مشاركتى  �
و نيز تحليل اثربخشى و كارايى پروژه

نگهداشت يك بانك اطالعاتى مؤثر  �
تأمين منابع مالى مناسب و كوچك براى راه اندازى پروژه ها و تشويق ساير سازمانها به تأمين منابع الزم در   �

پروژه شهر سالم
WHO تهيه گزارش ساالنه از پيشرفت اجراى پروژه شهر سالم و ارائه به دفاتر منطقه اى  �

 WHO دفاع از برنامه در برابر دولت براى تأمين حمايت سياسى و نيز در برابر سازمانهاى بين المللى مثل  �
براى اتخاذ سياستهايى كه باعث پيشبرد رويكرد شهر سالم شود.

ــطح ملى براى حمايت از پروژه شهر سالم. سازمانهاى غير دولتى و  ــازمانهاى ذيربط در س گفتگو با وزرا و س  �
ــالم و نيز براى يافتن منابع بيشتر ترغيب  ــاركت در پروژه هاى شهر س ــت براى مش بخش خصوصى ميبايس

شوند.
تأكيد بر مالكيت محلى پروژه و اينكه پروژه شهر سالم براى مردم مفيد است.  �

تهيه طرحهايى براى پايدارى منابع مالى پروژه هاى شهر سالم  �
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ــاركت زنان در تصميم گيرى در مورد فعاليتهاى پروژه بويژه در زمينه مسايلى مانند مسكن،  اطمينان از مش  �
ــتى. حضور زنان در كميته هاى پروژه شهر سالم براى مشاركت كافى  ــت محيط و خدمات بهداش آب، بهداش

نيست؛ بلكه ميبايست تشويق شوند تا نظراتشان را بويژه از راه بكارگيرى روشهاى ابتكارى، ابراز كنند.
ــعه، گردشگرى،  راه اندازى زيرگروههاى كارى براى كمك به اجراى برنامه ها مانند مالى، برنامه ريزى و توس  �

بهداشت محيط، ترافيك، كشاورزى، مسكن، آموزش، حمل و نقل عمومى، محيط زيست و غيره)

ب) نقش شهردارى و دولت
ــامل تعهد به مداخله مردم در فرايند  ــاس مدلى از "حكمرانى خوب" است كه ش ــالم بر اس ــهر س پروژه ش
سالمت، برنامه ريزى و اجراى بين بخشى، مشاركت مردم و تسهيالت دولت براى برنامه ريزى، اجرا و ارزشيابى 

است. دولت محلى ميبايست واجد نقش حكومت و رهبرى در موارد زير باشد:
دستيابى به همگرايى در مورد ديدگاه شهر سالم  �

تعيين اهداف براى پيشرفت هماهنگي اجتماعى، فرهنگى، زيست محيطى و اقتصادى  �
تعيين، بازبينى و بروزكردن استراتژيها و فعاليتها براى دستيابى به نتايج عادالنه و پايدار براى نسلهاى فعلى   �

و آتى
ــالم در برنامه درازمدت شهردارى ادغام خواهد شد و با ساير برنامه هاى توسعه ارتباط خواهد  ــهر س برنامه ش  �

داشت.
ــمت پروژه  ــهرى را به س ــعه ش دولت، تصويب قوانينى را مدنظر قرار خواهد داد تا پاره اى از درآمدهاى توس  �

شهر سالم سرازير كند.

WHO  ج) نقش همكاران از جمله
همكاران و شركاى طرح ميتوانند موارد زير را تسهيل كنند:
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آموزش و توسعه حرفه اى ( مهارتها) براى واحدهاى هماهنگى پروژه هاى شهر سالم   �
رهبرى و مديريت، شامل كار در بخشهاى مختلف و در بين مردم  �

اجرا و پايدارى پروژه ها  �
ارزشيابى و روش تحقيق  �

تبادل اطالعات و كار شبكه اى بين طرحهاى ملى و شهرى از طريق جلسات، رسانه ها، اينترنت ، كارگاهها و   �
بازديدها

پژوهش و بكارگيرى روش تحقيق و شاخصها براى نشان دادن منافع اجراى طرح  �
آگاهى بخشى به نهادهاى بين المللى درگير توسعه براى جلب حمايت از برنامه  �

تهيه راهنماى عملي براى برنامه  �

فهرست بازيگران اصلى پروژه شهر سالم
مردم  �

مسئوالن محلى، استانى و كشورى و نيز سياستمداران  �
ارائه كنندگان خدمات دولتى  �

ارائه كنندگان خدمات اجتماعى  �
سازمانهاى غير دولتى  �

سازمانهاى جامعه- محور  �
سرمايه گذاران خصوصى  �

اقليتها  �
رسانه هاى جمعى  �

مؤسسات آموزشى  �

آموزش و ظرفيت سازى
انواع مختلف آموزش عبارتند از:

آموزش مربيان در مورد مفهوم شهر سالم؛  �
برنامه ريزى استراتژيك و مشاركتى؛  �

آموزش مديريت شامل حل مشكل، نظارت، برقرارى ارتباط، مهارتهاى رهبرى، مديريت بين بخشى، روشهاى   �
مذاكره، بازاريابى و غيره؛

آموزش مطالب فنى مرتبط؛  �
سيستم مديريت اطالعات (MIS)، پايش (surveillance)، نظارت و ارزشيابى  �
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نوع آموزشآموزش گيرندگان

هماهنگ كنندگان

� مفهوم و رويكردهاى شهر سالم
(SWOT analysis) ارزيابى سريع �
� برنامه ريزى استراتژيك و مشاركتى

ــاى رهبرى، مديريت  ــرارى ارتباط، مهارته ــت پروژه، نظارت، برق ــامل مديري � آموزش مديريت ش
بين بخشى، روشهاى مذاكره، بازاريابى و غيره

� سيستم مديريت اطالعات (MIS)، پايش (surveillance)، نظارت و ارزشيابى

ــامل  ــى (ش ــه هماهنگ ــاى كميت اعض
مديران ميانى)

� مفهوم و رويكردهاى شهر سالم
� هماهنگى بين سازمانها

� آموزش مديريت (مانند هماهنگ كنندگان)
� سيستم مديريت اطالعات (MIS)، پايش (surveillance)، نظارت و ارزشيابى 

رهبران اجتماعى
� مفهوم و رويكردهاى شهر سالم

� آموزش مطالب فنى مرتبط با نياز ساختارهاى مختلف
� روشهاى بسيج جامعه و نقش مردم در رويكرد شهر سالم

ارزيابى نيازهاى شهر و جامعه و تعيين اولويتها
ــبت به گردآورى  ــكالت احتمالى، ضروريست تا نس ــعه اى شهر و مش ــخص نمودن نيازهاى توس براى مش
ــپس تجزيه و تحليل و اولويتها معين و اقدامات بعدى ترسيم  ــاختارها اقدام و س اطالعات الزم از خانواده ها و س

شوند. اطالعات جمع آورى شده پايه برنامه توسعه شهرى است.

ايجاد بانك اطالعاتي شهر سالم
ــهر سالم (Healthy city profile) وسيله اى ارزشمند است كه اساسى علمى و مدون  بانك اطالعات ش
ــامل شاخصها و ديگر  ــت ميدهد. اين مجموعه ش ــعه بدس ــهر و تدوين برنامه توس ــالمت در ش براى وضعيت س
ــالمت بهمراه تحليل داده هاست كه مى تواند باعث تحرك مردم و نيز تعهد سياسى شود و اهداف  ــهاى س مقياس

را معين و ميزان پيشرفت را ارزيابى كند.

اهداف:
� ارائه اطالعات به روز از وضعيت شهر

� شناسايى مشكالت بهداشتى
� شناسايى عوامل مؤثر بر سالمت و راههاى بهبود آن

� تشكيل كانال ارتباطى بين سياستمداران، متخصصان و مردم براى بحث عمومى در مورد مسايل شهرى
� تأمين عالقه مردم و تعهد سياسى

� اندازه گيرى ميزان پيشرفت در بهبود سالمت و وضعيت اجتماعى-اقتصادى
� اين سند ميبايست منسجم و ترغيب كننده همه گروهها براى مشاركت بيشتر و نيز تسهيل كننده گسترش 
ــت، بلكه  ــد. راه اندازى چنين مجموعه اى فقط يك تكليف نيس ــالم باش ــهر س همكاران و متحدان پروژه ش
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ميبايست بعنوان يك ضرورت مستمر تلقى شود و مدام به روز گردد. انجام مقايسه با شاخصهاى كشورى و 
نيز ساير شهرها ميتواند تأثيرگذار باشد بويژه اگر گزارش به همراه نمودارها ارائه شود.

محتواى بانك اطالعات شهر سالم
محل

� جغرافيا
اطالعات سرزمينى  �

آب و هوا  �

جمعيت
توصيف اوليه (تعداد، سن، غيره)  �

آمار حياتى (اطالعات مواليد و مرگ ومير)  �

سالمت و محيط
ميزانهاى مواليد ، مرگ ومير، و بارورى  �

ميزانهاى بيمارى و مرگ ومير (واگير و غيرواگير)  �
ــيون، تنظيم خانواده، بهداشت روانى، آموزش بهداشت، آگاهى در  ــتى و سياستها (واكسيناس خدمات بهداش  �

مورد ايدز، دخانيات، تغذيه)
خدمات بهداشت محيط و سياستها (مصرف دخانيات در مكانهاى عمومى، كيفيت آب و هوا، مديريت زباله)  �

شرايط زندگى
الگوى مسكن  �

تعداد افراد بى خانمان  �
مشخصات فيزيكى مسكن  �

ضريب تراكم  �

شيوه زندگى
دخانيات  �

سوء مصرف مواد  �
فعاليت فيزيكى  �

رژيم غذايى  �

شرايط اجتماعى-اقتصادى
آموزش (ميزان پوشش، فراراز تحصيل، سواد، مشاركت بالغين، سياستها و خدمات آموزشي)  �
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صنعت  �
اشتغال (تعداد بيكاران ثبت شده به تفكيك سن و جنس، صنايع موجود در شهر و غيره)  �

درآمد (و فاصله درآمدى)  �
جرم و جنايت (آمار پليس، ميزان جرايم دزدى)  �

مشاركت فرهنگى (دسترسى به باشگاه، تئاتر، ورزش و تفريحات، گالرى، موزه و غيره)  �

محيط فيزيكى
كيفيت هوا (متوسط و حداكثر سطح مواد آلوده كننده، ميزان بيمارى، بسترى بعلت آلودگى هوا)  �

كيفيت آب (سطح آلوده كننده هاى بيولوژيك و شيميايى، شيوع بيماريهاى منتقله از آب)  �
آب و فاضالب (نسبت خانه هايى كه متصل به شبكه آب و فاضالب هستند)  �

آلودگى صوتى (متوسط و حداكثر سطح)  �
سطح مواد راديواكتيو  �

فضاى باز (فضاى سبز عمومى در هكتار)  �
عفونتهاى انگلى  �

كيفيت غذا (داده هاى نظارت روتين، شيوع مسموميتهاى غذايى)  �

نابرابريها
وضعيت فقرا و محرومان، نابرابرى در سالمت و عوامل مؤثر بر آن  �

زيرساخت فيزيكى و اجتماعى
حمل و نقل (عمومى و خصوصى)  �

ارتباطات (ضريب نفوذ تلفن و اينترنت)  �
شرايط كار  �

طرحهاى توسعه اجتماعى  �

تعيين ديدگاهها، اهداف، اهداف اختصاصى و شاخصها
مشخص كردن مأموريت، ديدگاه و اهداف پروژه شهر سالم كه توسط دولت و نهادهاى محلى تكميل خواهد شد.

تدوين "برنامه عمل" با اهداف و استراتژيهاى روشن و قابل اجرا
ــالم است؛ برنامه هايى با طراحى مناسب و قابل اجرا  ــمتهاى پروژه شهر س برنامه ريزى يكى از مهمترين قس  �

منجر به توسعه مؤثر و پايدار برنامه و نيز برونداد مناسب خواهد شد.
ــرح ميدهد؛ موجب همكارى بين  ــالم را ش ــهر س ــترش و اجراى پروژه ش ــتراتژيهاى گس "برنامه عمل"، اس  �

بخشهاى دولتى، خصوصى و خيريه ميشود و بر حل مشكالت اولويت دار تأكيد مى كند.
در جريان چرخه برنامه ريزى، "برنامه عمل" پيشرفت پروژه را ارزيابى مى كند، باعث آگاهى مردم نسبت به   �

سالمت و محيط مى شود، و بسيج منابع را تسهيل مى كند.
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ــهروندان و شرايط محلى –كه تفاوت آشكارى در  ــت به ديدگاههاى ش در طى تدوين "برنامه عمل" ميبايس  �
ــت به زمينه هاى  ــت. "برنامه عمل" بايد بدق ــف دارد- احترام گذاش ــاى مختل ــهرها و پروژه ه ــورها و ش كش
ــاختارى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى شهرها و نيز نظرات شهروندان توجه كند و چشم انداز درازمدتى  س

براى شهر تدوين نمايد.

محتواى "برنامه عمل"
"برنامه عمل" جريانى از مشورتهاى مكرر، گردآورى اطالعات و تحليل داده هاست كه مى تواند باعث تسهيل 

همكارى بين گروههاى مردم، نهادهاى شهرى، دانشگاهها و بخش خصوصى ميشود و شامل موارد زير است:
خصوصيات شهر (توپوگرافى و آب و هوا، تاريخ، ميراث فرهنگى، ساختار ادارى، اطالعات جمعيتى و غيره)  �

چشم انداز شهر  �
وضعيت سالمت و محيط زيست (بهداشت جمعيت، روش زندگى و فعاليتهاى پيشگيرى، خدمات بهداشتى،   �
ــت، زيرساخت شهرى،  ــت محيط، محيط زندگى، كيفيت محيط زيس خدمات رفاه اجتماعى، خدمات بهداش

طبيعت، تراكم، اقتصاد محلى، آموزش، درآمد و هزينه خانوار، فعاليتهاى اجتماعى، قانونگذارى و غيره)
اولويتهاى سالمت  �

اهداف برنامه  �
فعاليتهاى الزم براى رسيدن به اهداف و حل مشكالت سالمت، شامل فعاليت ساختارهاى سالمت  �

نقش تك تك گروهها در فعاليتهاى فوق  �
منابع در دسترس و مورد نياز براى فعاليتهاى فوق  �

معرفى شهر  �
سوابق پروژه شهر سالم: كليات برنامه توسعه شهر و نقش پروژه شهر سالم در اين برنامه  �

مشكالت سالمت در شهر؛ وضعيت سالمت شامل بيماريهاى واگير و غير واگير و مشكالت روانى-اجتماعى.   �
ــالمندان و  ــيب پذير مثل س ــكالت گروههاى آس ــوند. مش ــت ش 10 علت اول مرگ و ميرو معلوليت فهرس

كودكان ذكر شوند.
ــهر با تأكيد بر موضوعات مشخصى مانند مسكن، مدارس، محيط كار، مراكز  ــرايط زندگى در ش مرورى بر ش  �

تفريحى، بازار غذا و غيره
منابع سالمت شامل: فهرستى از مؤسسات (CBOs, NGOs، نهادهاى دولتى محلى و مركزى، سازمانهاى   �

بين المللى)
تدوين اولويتهاى بهداشتى در شهر برمبناى مطالعات فوق و نيز نظرات مردم  �

چشم انداز شهر، نتايج مطالعات در مورد مسايل آتى شهرى با در نظرگرفتن برنامه توسعه شهر  �
خالصه اقدامات جارى و گذشته در زمينه پروژه شهر سالم  �

وضعيت جارى پروژه شهر سالم  �
مكانيزمهاى اجرا، پايش و نظارت (هماهنگى و ارتباط براى اجرا، شاخصهاى پايش برنامه، گزارشدهى)  �

شناسايى و تأمين منابع و بودجه  �
� تعيين شاخصهاى نظارت و ارزشيابى روند برنامه
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مثالهايى براى برنامه عمل در شهر:

منبع هزينهزمان بندىمسئوليتفعاليتهااهداف
تأمين

شاخص 
نتيجه مورد انتظاراجرا

ترويج و افزايش  
آگاهى در مورد 

پروژه شهر سالم  
براى جلب 

حمايت  و تعهد 
دولت،  مردم و 

شركاى طرح

كارگاه ترويج/ تبليغ 
براى بخشهاى 

دولتى، شهردارى، 
همكاران طرح  و 

مردم 

وزارت بهداشت، 
شهردارى

برگزارى 
كارگاه 
توجيهى

شركت كنندگان در  
مورد مفاهيم پروژه  
شهر سالم آگاهى  

يابند.

تظاهرات  پوستر، 
پالكارد، پمفلت و 
ساير  مواد تبليغى

وزارت بهداشت، 
شهردارى، 
شركاى طرح

برگزارى 
راهپيمايى 
توليد مواد 

تبليغى

دست اندركاران  
بخوبى در مورد 

مفاهيم پروژه شهر  
سالم توجيه و 
متعهد  شوند.

اصول راهنماى برنامه
فعاليتها بر اساس مشاهده مسايل و مشكالت شهر تنظيم شود؛  �

اطمينان از مشاركت فعال مردم و سازمانهاى غيردولتى؛  �
بهره ورى مردم در تمام سطوح از برنامه ها؛  �

ــهاى پيمايشى براى ارزيابى تأثير برنامه ها بر سالمت آحاد جامعه و محيط و استفاده از نظرات  انجام پژوهش  �
مردم؛

استفاده از روشهاى گوناگون براى افزايش آگاهى مردم نسبت به راهبرد شهر سالم (برپايى نمايشگاه، رسانه   �
و غيره)

ارتباط با ساير برنامه ها
ــهرى وجود دارد و بنابراين اطمينان از اينكه "برنامه  ــايل گوناگون ش معموالً برنامه هاى مختلفى براى مس
ــت اهميت وافرى دارد. اتصال بين "برنامه عمل  ــاير برنامه هاس ــالم" مكمل – نه ناقض- س ــهر س عمل پروژه ش
پروژه شهر سالم" و ساير برنامه ها موجب يكنواختى در [سياستگزارى و] تصميم گيرى و اجتناب از دوباره كارى 

ميشود.
ــت برنامه سالمت شهر نيز وجود داشته باشد؛ چنين برنامه اى اغلب براى ارائه خدمات بهداشتى  ممكن اس
درمانى تنظيم شده كه قسمتى از هدف "برنامه عمل پروژه شهر سالم" است و بنابراين هماهنگى اين دو برنامه 
ــعه كلى شهر نيز ضروريست.  ــالم" با برنامه توس ــهر س ضرورت دارد. همچنين هماهنگى "برنامه عمل پروژه ش
ــهر در  ــالمت ش ــايل س ــود. چنانچه مس يكنواختى در برنامه ريزيها موجب تقويت برنامه و تأثيرگذارى آن ميش
برنامه توسعه كمرنگ منظور شده است، "برنامه عمل پروژه شهر سالم" ميبايست به دفاع از برنامه هاى سالمت 

بپردازد.



كليات بهداشت محيط178

تأمين اطالعات متقن و همكارى شبكه اى
ايجاد مركز اطالع رسانى و وبسايت شهر  �

ــالم" و انجام نظارت،  ــهر س ــه منظور برآورد كردن نيازهاى "پروژه ش ــى براى تبادل اطالعات ب ــاد روش ايج  �
ارزشيابى، و پژوهش؛

ايجاد و گسترش ارتباط با شهرهاى منطقه و ساير برنامه هاى بين المللى مرتبط؛  �
همكارى پايدار با نهادهاى بين المللى مرتبط؛  �

برقرارى تماس با تأمين كنندگان مالى در سطح دنيا براى بسيج منابع.  �
اجرا

ــط كميته راهبردى تشويق مى شوند تا فعاليتهاى  كاركنان نهادهاى محلى و تمامى گروههاى ذيربط- توس
ــارج از نهادهاى محلى نيز انتظار  ــهاى خ ــود را منطبق با برنامه عمل مورد بازبينى قرار دهند. همكاران بخش خ
ــدن برنامه عمل همكارى نمايند. مردم نيز كامًال درگير برنامه عمل هستند و مشاركت  ميرود تا براى اجرايى ش

آنها موجب افزايش آگاهى ميشود. مشاركت در برنامه هاى محلى مقدمه مشاركت در تصميم گيرى است.
ادغام فعاليتها

ــازمانهاى مختلف نيست، بلكه فعاليتها ميبايست بگونه اى  ــرهم كردن كار نهادها و س ادغام فعاليتها تنها س
هم جهت شوند كه موازى كارى و دوباره كارى انجام نشود، منابع بصورتى كارامد توزيع و همكارى مؤثر درون 
بخشى و برون بخشى ايجاد شود. برنامه عمل ميبايست حداكثر مشاركت آحاد مردم را پديد آورد. تعهد مجريان 
ــت؛ براى مثال نوشتن يك مقدمه براى برنامه عمل توسط شهردار ميتواند نشاندهنده  ــيار مهم اس محلى نيز بس

حمايت سطح باال از اين برنامه باشد.
نظارت و ارزشيابى

ــى  ــهاى دوره اى براى بررس ــرفت كلى برنامه عمل را برعهده دارد. گزارش كميته راهبردى نظارت بر پيش
ــيار مفيد است. روشى براى  ــايى زمينه هايى كه به هماهنگى بيشتر نياز دارند، بس ــرفت برنامه و نيز شناس پيش
ــيابى دوره اى و نيز جلسات ساالنه كميته  ــود؛ سيستم گزارش و ارزش ــت تدوين ش ارزيابى منظم برنامه ميبايس

راهبردى ضرورت دارد. ارزشيابى به داليل زير الزم است:
پيشرفت برنامه را تحت نظر دارد؛  �

(هزينه) اثربخشى پروژه شهر سالم را نشان ميدهد؛  �
بازخوراند به افراد درگير در برنامه ميدهد؛  �

موجب عملكرد مطلوب ميشود؛  �
با شناخت محيط، زمينه را براى برنامه ريزيهاى آتى فراهم مى كند؛  �

نظارت مالى بر هزينه ها براى سازمانهاى حامى، سياستگزاران و مردم؛  �
نظارت بر نحوه عملكرد برنامه  �

بهبود عملكرد هاى آتى؛  �
تعيين برونداد برنامه.  �
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پايايى شهر سالم:
روشهاى ممكن را براساس درسهاى برگرفته از ارزشيابى، تعيين ميكند؛  �

روشهاى پايدارى برنامه، منابع و گسترش همكارى را مشخص مى كند  �
استراتژى گسترش برنامه را در سطح ملى تدوين مى كند؛  �

روشهاى توسعه مالكيت مردم بر برنامه را معين مى كند.  �

قوانين موجود در خصوص موضوع مطروحه:
ــور(ضميمه آخر  ــالم كش ــهرهاى س ــوراى هماهنگى پروژه ش ــكيل ش 1-  مصوبه هيئت وزيران در خصوص تش

كتاب)
ماده 95 بند ح برنامه پنجساله چهارم توسعه(ضميمه آخر كتاب)  -2

تمرين نظري
شهرسالم را تعريف كنيد.  -

وضعيت سالمت و محيط زيست شهري كدامند؟  -
گام هاي اوليه براي اجراي پروژه شهرسالم چيست؟  -

تمرين عملي
همراه مسئول برنامه شهر سالم مجموعه آموزش شهرسالم را تدوين نماييد.  -

بتواند پروژه شهرسالم را براي مقامات توجهي نماييدو  -
گام هاي اجرايي شهرسالم را به درستي به مرحله اجرا درآوريد.  -

برنامه عملياتي ساالنه براي پروژه شهر سالم تدوين نماييد.  -
برنامه شهرسالم را در مناطق مجري پايش _ نظارت و ارزشيابي نماييد.  -

منابع:

1.Dooris,M.(2005)Healthy settings:Challenges to generating evidence of effectiveness.Health 
Promotion International,21(1):55-65.

2.WHO(1968)Ottawa Charter for Health Promotion.WHO,Geneva.

3.WHO(1991)Sundsvall Statement on Supportive Environments for Health.WHO Regional 
Office for Europe,Copenhagen.

4.WHO(1997)Jakarta Declaration on Health Promotion into the 21st Century.WHO,Geneva.



كليات بهداشت محيط180

فصل پانزدهم
اپيدميولوژى محيطى

مقدمه:
اپيد ميولوژى چيست؟

اپيدميولوژى يك رشته ى علمى نسبتاً جديد است كه از روش هاى كمى براى مطالعه ى بيماريها در جوامع 
استفاده ميكند. اپيدميولوژى را ميتوان چنين تعريف كرد:

ــاده تر  مطالعه ى چگونگى توزيع بيمارى در جوامع و عوامل تعيين كننده و مؤثر بر اين توزيع، يا به بيان س
ــى از اپيدميولوژى به طور فريبنده اى ساده به نظر ميرسد كه  مطالعه ى رخداد بيمارى. اين تعريف كلى و اساس
ممكن  است به اين منجر شود كه هر شخص به دانستن اين تعريف فكر كند اپيدميولوژيست است. مشكل اين 
ــاس نكند.  ــت فرد نيازى به آموزش اصول و متدهاى اپيدميولوژى در خود احس ــت كه ممكن اس تعريف اين اس

تعريف وسيعترى نيز ارائه شده است كه مورد تأ ييد گروه زيادى از محققين ميباشد. اين تعريف چنين است:
مطالعه ى توزيع و عوامل تعيين كننده ى حاالت و يا پيشامدهاى مرتبط با سالمت در جمعيت هاى معين و 

بكارگيرى اين مطالعه براى مبارزه با مشكالت سالمت. 
اپيدميولوژى يكى از ابزارهايى است كه براى بهبود و ارتقاء بهداشت عمومى بكار ميرود و به اشكال مختلف 

مورد استفاده قرار ميگيرد.اهداف اصلى اپيدميولوژى عبارتند از:
تعيين اتيولوژى و علت ايجاد يك بيمارى و عوامل خطر آن، يعنى صفاتى كه باعث افزايش خطر ابتالء يك   -1

فرد به بيمارى مى شود.
تعيين گسترش بيمارى در جامعه.  -2

مطالعه ى سير طبيعى و پيش آگهى بيمارى.  -3
ارزشيابى اقدامات پيشگيرى و درمانى موجود و روشهاى ارائه خدمات.  -4

ــتى و  ــكالت بهداش ــتهاى عمومى و تصميم هاى قانونمند در رابطه با مش تهيه ى زير بنائى براى ايجاد سياس  -5
زيست محيطى. 

ــت با برخى از  ــد، الزم اس قبل از پرداختن به بحث اپيدميولوژى محيطى كه بحث اصلى اين فصل مى باش
مفاهيم كلى اپيدميولوژى آشنا شويم.
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جمعيت در معرض خطر: 
 (population at risk) ــتند جمعيت خطرپذير ــخصى هس ــتعد ابتالى به بيمارى مش افرادى را كه مس
ــى، محيطى و يا جغرافيايى تعريف كرد. براى  ــيله ى عوامل جمعيت شناس مى گويند. اين گروه را مى توان به وس

مثال آسيب هاى شغلى فقط در بين كارگران اتفاق مى افتد و جمعيت خطرپذير فقط گروه كارگران مى باشد. 

اندازه گيرى وقوع بيماريها:
ــى از بيمارى را  ــزان وقوع و ميزان مرگ ناش ــه بايد بتوانيم مي ــالمت جامع ــى بار بيمارى بر س براى بررس
ــان داده و نسبت ها به ما ميگويند چه كسرى از  ــرعت وقوع بيمارى را در جامعه نش اندازه گيرى كنيم. ميزانها س

جامعه تحت تأ ثير آن پديده قرار گرفته است.

معيارهاى ابتال به بيمارى:
ــالء به بيمارى در محدودى زمانى خاص در  ــت از تعداد موارد جديد ابت الـف- بروز: ميزان بروز عبارت اس

جمعيتى كه در مواجهه ى خطر ابتالء به آن بيمارى بوده اند.
 1000*(تعداد افرادى كه در آن محدوده ى زمانى خاص در خطر ابتال به آن بيمارى بوده اند/ تعداد موارد 

جديد ابتال به بيمارى در محدوده ى زمانى خاص)= بروز 
ــروز در هزار نفر از  ــه در اين صورت به صورت " ميزان ب ــت ك ــت آمده در هزار دلخواه اس ــرب عدد بدس ض
ــامل افرادى است كه در خطر ابتالء به بيمارى  ــود. مخرج فرمول محاسبه ى ميزان بروز ش جمعيت" بيان مى ش
هستند.براى اينكه ميزان بروز معنى دار باشد بايد تمام افرادى كه در مخرج كسر هستند بايد شانسى بالقوه براى 
رفتن به صورت كسر داشته باشند. بنابراين اگر ما ميزان بروز سرطان رحم در يك جمعيت را محاسبه مى كنيم 
مخرج كسر بايد شامل تعداد خانمهاى آن جامعه باشد، چون مردان شانس قرار گرفتن در صورت كسر را ندارند. 
زمان نيز از نكاتى مهمى است كه بايد در مخرج كسر مورد توجه قرار گيرد. ميزان بروز بدون ذكر مقطع زمانى 
ــر قرار دارند در تمام مدت  ــت و بايد مطمئن بود كه  تمام افرادى كه در مخرج كس مطالعه مفهومى نخواهد داش
ــده اند. بايد توجه داشت كه بروز معموالً برآوردى از احتمال خطر بيمارى به دست مى دهد،  ــى پيگيرى ش بررس
ــته اند (تغيير حالت از  ــت كه قبًال اين بيمارى را نداش زيرا ميزان بروز يك نوع اندازه گيرى بيمارى در افرادى اس

حالت بيمار نبودن به مرحله ى بيمار شدن).
ــت از تعداد افراد بيمار در يك زمان مشخص تقسيم بر تعداد   ب – شـيوع: شيوع يك بيمارى عبارت اس

افرادآن جامعه در همان زمان.
1000  *(تعداد افراد آن جامعه در همان فاصله ى زمانى /تعداد موارد بيمارى در فاصله ى زمانى مشخص) = شيوع

ــتفاده قرار مى دهيم معموالً زمان ابتالء به آن  ــيوع بيمارى مورد اس ما وقتى يك جامعه را براى تخمين ش
ــامل  ــيوع بيمارى ش ــر فرمول تعيين ش ــبه دخالت نمى دهيم ، در نتيجه صوت كس بيمارى را در افراد در محاس
بيمارانى است كه به مدتهاى متفاوت مبتال به آن بيمارى بوده اند و بالطبع در اين نوع محاسبه خطر ابتالى به 
بيمارى اندازه گيرى نمى شودبلكه محاسبه و تعيين شيوع يك بيمارى وسيله اى بسيار مهم و مفيد براى تعيين 
ــتن شيوع بيمارى براى طراحى برنامه هاى خدمات بهداشتى  ــت. بنابر اين دانس بار آن بيمارى بر روى جامعه اس

از ارزش ويژه اى برخوردار است. 
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اهـــداف 
انتظار مي رود پس از مطالعه اين مبحث، فراگيرنده قادر باشد:

تعريف دقيقى از اپيدميولوژى ارائه دهد.
اپيدميولوژى محيطى را تعريف و كاربردهاى آن را بيان نمايد.

انواع مطالعات در اپيدميولوژى محيطى را بشناسد.
مواجهه ها راشناسايى نموده و چگونگى اندازه گيرى آنها را بيان كند.

زمان القاء را تعريف نمايد.
مراحل ارزيابى خطر را بيان نمايد.

علل آسيب هاى شغلى را بيان نمايد.

:( Environmental Epidemiology) اپيدميولوژى محيطى
اپيدميولوژى محيطى و شغلى شاخه ى جديدى از علم اپيدميولوژى است. در اينجا محيط به عنوان كليه ى 
ــتند و براى عملكرد طبيعى بدن ضرورى نيستند ولى مى توانند الگوى  ــود كه خارجى هس عواملى تعريف مى ش
ــه ى عوامل غير ژنتيك اطالق ميگردد.  ــارى را تغيير دهند.به عبارت ديگر عوامل محيطى به كلي ــالمت و بيم س
ــامل عوامل فيزيكى، شيميايى و بيولوژيك هستند. همچنين مى توان از عوامل اجتماعى، سياسى،  اين عوامل ش
ــيميايى، بيولوژيك)   ــان را با عوامل گروه اول (فيزيكى، ش ــى كه تماس انس فرهنگى و حتى فاكتورهاى مهندس
افزايش مى دهند، بعنوان فاكتور هاى محيطى نام برد. در گذشته اپيدميولوژى محيطى روى فاكتورهاى بيولوژيك 

متمركز بود و به عواملى نظير آبرسانى، جمع آورى زباله و فاضالب و بهداشت مواد غذايى مى پرداخت .
ــانى بهداشتى، طراحى سيستم استاندارد جمع آورى زباله و فاضالب وهمچنين تصويب قانونهايى در   آبرس
جهت تهيه و توزيع مواد غذايى راهكارهايى بودند كه در نهايت منجر به كاهش مربيديتى و مورتاليتى ناشى از 
بيماريهاى عفونى شد. در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه اين اقدامات اساسى هنوز اقدامات اصلى محيطى 

به حساب مى آيند.  
ــيميايى  ــروع دهه ى 1960 و 1970 اين نگرش اپيدميولوژى محيطى معطوف به عوامل فيزيكى و ش در ش
ــد.منابع اينگونه عوامل ممكن است صنعتى و ناشى از  ــعه ها ش نظير تركيبات آلى فرار ، فلزات، آ فت كش ها و اش
مواد متصاعد از موتورهاى صنعتى ، هورمونهايى كه به مواد غذايى دامها اضافه مى شود و همچنين آفت كشهايى 
كه در مواد غذايى باقى مى مانند باشد.تمركز روى عوامل فيزيكى و شيميايى در اپيدميولوژى محيطى آن را به 
اپيدميولوژى شغلى مرتبط مى سازد.اپيدميولوژى محيطى به دنبال اين مى گردد كه اثرات مواجهه هاى شناخته 
ــيارى از مواجهه هاى محيطى غير ارادى  ــى نمايد. در اينجا بايد متذكر شد كه بس ــالمت را بررس ــده روى س ش

هستند، بعنوان مثال سرو صداى ناشى از زندگى در نزديكى يك فرودگاه. 
ــند را بدانيم تا بتوانيم  ــالمت تداخل داشته باش ــخصى مى توانند با س بايد راههايى كه عوامل محيطى مش
برنامه هاى پيشگيرى مؤثرى را طراحى كنيم. اپيدميولوژى محيطى مبناى علمى را براى مطالعه و تفسير ارتباط 
ــى، معموالً هر كدام از  ــى آورد. در مطالعات اپيدميولوژيك عوامل محيط ــالمت جامعه فراهم م بين محيط و س
عوامل به طور مجزا تجزيه و تحليل مى شوند، هر چند كه راههاى زيادى وجود دارد تا عوامل محيطى بتوانند بر 
ــر بگذارند، چند عليتى بودن و در نظر نگرفتن اثرات عوامل محيطى بر يكديگر مى تواند اختالف هاى  ــر اث يكديگ
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ــت را توضيح دهد. همچنين چگونگى  ــده اس بين نتايج مطالعات اپيدميولوژيكى را كه در نقاط مختلف اجرا ش
ــاير عوامل خطرزا و خصوصيات  ــتگي به نوع مواجهه و همچنين همراهى با س تأ ثير عوامل محيطى بر افرا د بس

فردى نظير سن، جنس، عوامل ژنتيكى، وجود بيمارى، تغذيه و شرايط فيزيكى دارد. 
ــود. اين شاخه از اپيدميولوژى معموالً با  ــغلى به عوامل محيطى در محيط كار مربوط مى ش اپيدميولوژى ش
جامعه بزرگساالن يعنى جوانان و ميانساالن و اغلب با مردان سرو كار دارد. به عالوه بايد به اين نكته توجه داشت 
ــغلى اكثر افراد مواجهه يافته حداقل در زمان شروع كار سالم هستند. بر عكس، مطالعات  كه در اپيدميولوژى ش
ــامل كودكان، سالمندان و بيماران مى باشد. اينگونه افراد در برخورد  اپيدميولوژيكى عوامل در محيط عمومى ش

با مواجهه ها حساسيت بيشترى از خود نشان مى دهند.

انواع مطالعات در اپيدميولوژى محيطى:
 در اپيدميولوژ ى محيطى از تمام مطالعات استانداردى كه در اپيدميو لوژى كاربرد دارند، استفاده مى شود. 
ــاهد، مطالعات اكولوژيك و نيز مطالعات مداخله  ــامل مطالعات كوهورت( همگروهى)، مورد- ش اين مطالعات ش
ــاخه از اپيدميولوژى مى توان از مطالعات تصادفى شده نيز  ــد. حتى گاهى در اين ش ــطح جامعه مى باش اى در س
استفاده كرد. براى مثال مطالعه ى اوليه اى كه براى بررسى ارتباط موا جهه مزمن با سرب و رشد و تكامل ذهنى 
در بچه ها انجام شد، شامل مطالعات مقطعى، كوهورت و مورد شاهدى  بود. ابتدا در يك مطالعه ى مقطعى اثرات 
تجمعى اين مواجهه به وسيله ى اندازه گيرى ميزان سرب در ميناى دندانهاى شيرى بررسى شد كه بعد از كنترل 
ــرب در بدن همراه با پايين بودن ضريب  براى تعدادى از متغير هاى مخدوش كننده، افزايش زمان نيمه عمر س

هوش بيشتر بودن ضريب هوش و بيشتر بودن مشكالت رفتارى گزارش شد. 
پس از آن در يك مطالعه ى آينده نگر نشان داده شد كه مواجهه ى زودرس با سرب مى تواند تكميل نكردن 
دوره ى دبيرستان ، نمره ى پايين در خواندن ، دايره ى لغات و تست زمان عكس العمل ضعيف را پيش بينى نمايد. 
بلينگر و همكارانش در يك مطالعه ى مشابه گزارش كردند كه وجود سرب در دندانهاى شيرى همراه با اختالالت 
ــرب كه به وسيله ى ميزان سرب بند  ــالگى است، در حاليكه مواجهه ى قبل از زايمان با س ــن 8 س رفتارى در س
ناف نشان داده شد، منجر به اختالالت رفتارى در آينده نمى گردد. اختالالت عملكرد شناختى با افزايش ميزان 
سرب در سرم بالغين نيز گزارش شده است. بنابراين مشاهده ميشود كه يك سرى از مطالعات اپيدميولوژيك با 

طراحى هاى متفاوت شواهد زيادى در مورد اثرات سرب را نشان دادند.
ــت. اين كار  ــيون آب مصرفى عمومى اس ــطح جامعه فلوريزاس يك مثال در مورد مطالعات مداخله اى در س
آزمايى منجر به پيشگيرى از پوسيدگى هاى دندان و كاهش دندانهاى خراب، افتاده و پوسيده در بچه ها از ٪48 

به 70٪ شد.
يكى از ويژگى هاى خاص مطالعات اتيولوژيك بويژه در اپيدميولوژى شغلى استفاده از پرونده هاى شركت ها 
ــت. جهت  ــته با نوع كار يا مخاطره خاصى اس ــايى افرادبا مواجهه گذش ــا اتحاديه هاى تجارى به منظور شناس ي
ــته نگر استفاده كرد. در اين خصوص روابط متعددى بين  اينگونه مطالعات مى توان از مطالعات همگروهى گذش

مخاطره هاى شغلى و اثرات بهداشتى تشخيص و شناسايى شده اند.

ارزيابى مواجهه:
ــت.  ــه از مهمترين عوامل اعتبار مطالعات اپيدميولوژى محيطى اس ــى و كيفيت اندازه گيرى مواجه چگونگ
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ــن مواجهه ها تعيين  ــترس براى اندازه گيرى اي ــهاى در دس ــن وجود اطالعات مربوط به مواجهه و روش همچني
كننده ى نوع مطالعات است. اولين قدم براى انجام  اينگونه مطالعات ارزيابى مواجهه است.اينگونه اندازه گيرى ها 
ممكن است با وسايل بسيار پيچيده و يا با استفاده از پرسشنامه اى صورت گيرد كه عدم وجود مواجهه را نشان 

مى دهد يا با استفاده از اطالعات موجود صوت گيرد.
ــل خطر وجود دارد، طبقه بندى  ــيعى در بين گروهها از نظر مواجهه  با عوام ــه تغييرپذيرى وس از آنجائيك
ــانى كه در  ــد. حتى كس ــى- خير يا دوز باال- دوز پايين اغلب كافى نمى باش ــهاى بل ــه به صورت پرسش مواجه
ــردن و نيز اختالف در  ــالف در عادت و نحوه ى كار ك ــر كار مى كنند به دليل اخت ــار يكديگ ــه اى در كن كارخان
ــاير اختالفات فردى سطوح مواجهه ى متفاوتى دارند. بعالوه اندازه گيرى  توزيع موضعى ماده ى آلوده كننده و س
ــته هستند منجر به انجام مطالعاتى با حساسيت باال مى گردد.  دقيق مواجهه هايى كه به صورت متغير هاى پيوس
همچنين اين مطالعات منجر به اين مى شوند كه بتوان نتيجه ى مطالعات مختلف را با يكديگر مقايسه كرد.  در 
ــا، مخلوط مواجهه ها و يا يك ماده ى خاص را كه  ــت كه  محقق بتوانداز گروه مواجهه ه ارزيابى مواجهه مهم اس
منجر به مشكالت سالمتى مى گردد را از يكديگر تفكيك نمايد. يك گروه مواجهه (exposure setting) يك 
ــت در طول زمان ويا از محلى به محل  ــود كه ممكن اس ــامل مى ش وضعيت خاص ويا يك مخلوط مواجهه را ش
ــا حاصل مى گردد آلودگى هواى  ــنگ با آنچه از احتراق موتور خودرو ه ــوختن ذغال س ديگر تغيير كند. مثًال س
ــى از احتراق موتورخودروها نيزمى تواند آلودگى متفاوتى را باعث  متفاوتى ايجاد مى كند، حتى آلودگى هوا ناش
شودكه بستگى به نوع سوخت، دماى هوا و حتى تابش خورشيد دارد.به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه حتى 
ــوخت ها با يكديگر متفاوت است. نتيجه اينكه، در اپيدميولوژى محيطى محقق بايستى مواجهه اى را  تركيب س
كه موجب نگرانى شده است را بشناسد و بر اساس نوع مواجهه و اينكه مواجهه ى مورد نظر يك مواجهه ى تنها 

و يا مخلوطى از مواجهه ها است نوع مطالعه را طراحى نمايد.  
ــهاى كمى  ــيارى از عواملى را كه در اپيدميولوژى محيطى مورد مطالعه قرار مى گيرند را مى توان با روش بس
ــل محيطى كه تقريباً بالفاصله  ــت. براى عوام ــطح و زمان اس اندازه گيرى نمود. مواجهه معموالً داراى دو بعد س
پس از شروع مواجهه اثرات حادى را موجب مى شوند سطح مواجهه ى كنونى بروز اثرات را پيش بينى ميكند با 
ــيارى از عوامل محيطى پس از طى دوره ى مواجهه طوالنى اثراتى را به وجود مى آورند. پس بايد  وجود اين بس
ــى مواجهه زمان است. بايد توالى زمانى بين تماس با مواجهه بعنوان  ــت يكى از مسائل مهم در بررس توجه داش
ــود. زمان مى تواند بر اساس مدتى كه ممكن است طول  ــناخته ش عامل اتيولوژيك و بيمارى مورد نظر بخوبى ش
بكشد تا اثرات مواجهه روى سالمتى فرد ظاهر شود و يا بر اساس زمانى كه عضوبه مواجهه حساس است بر آورد 
مى گردد. مورد اول به زمان القاء (induction period)  مربوط مى شود كه بعنوان زمان بين مواجهه تا وقوع 
ــاعت براى مسموميت حاد، چند ساعت تا  ــود. اين زمان مى تواند بين چند دقيقه تا چند س بيمارى تعريف مى ش
چند روز براى مواجهه هايى كه روى سيستم تنفسى اثر مى گذارند. اين زمان ممكن است چندين سال نيز طول 
ــاره كرد. از طرف ديگر  ــرطان زايى و نيز قلبى عروقى مواجهه ها اش ــد، كه از اين ميان مى توان به اثرات س بكش
مستعد بودن يك ارگان يا سيستم به مواجهه بيشتر به زمان شكل گيرى ارگان يا زمانى كه سيستم يا ارگان در 

حال شكل گيرى نهايى است مربوط مى باشد.
بسيارى از عوامل محيطى فقط پس از طى دوره ى مواجهه ى طوالنى اثراتى را به وجود مى آورند. اين مورد 
به ويژه در مورد مواد شيميايى كه در بدن تجمع مى كنند (مثل كادميوم) و خطراتى كه اثر تجمعى دارند (مثل 
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اشعه و سر و صدا) مصداق دارند. گاهى در اينگونه موارد مواجهه با اندازه گيرى هاى بيوشيميايى (مثًال در مورد 
ــته را به طور دقيق منعكس  ــود كه نمى تواند مواجهه ى گذش ــرب در خون يا كادميوم در ادرار) تعيين مى ش س
ــطح سرمى سب در 6 سالگى شاخص خوبى براى نشان دادن سطح سرب در سن 1 سالگى  ــازد. براى مثال س س
كه سن بيشترين حساسيت به سرب است نمى باشد. براى اينگونه خطرات مواجهه ى قبلى و مدت زمان مواجهه 
از سطح مواجهه ى فعلى بسيار مهم تر است. در اينگونه موارد مواجهه ى كل (دوز خارجى) بايد بر آورد شود كه 

به صورت حاصل ضرب مدت زمان مواجهه و سطح مواجهه تخمين زده مى شود.

    :(Biological monitoring) پايش زيستى
در مورد مواجهه هاى شيميايى گاهى اوقات مى توان مقدار مواجهه و دوز را با اندازه گيرى غلظت در مايعات 
يا بافت هاى بدن برآورد كرد. به اين روش پايش زيستى گفته مى شود.خون و ادرار متداول ترين موارد استفاده 
ــتى هستند. ليكن براى موارد خاص ممكن است ساير مايعات و بافت هاى بدن مورد استفاده قرار  در پايش زيس
گيرند. مثًال براى بررسى مواجهه با آرسنيك مى توان از ناخن استفاده كرد، يا آزمايش مدفوع مى تواند برآوردى 
ــتان براى  ــير پس ــرب و كادميوم). همچنين از ش ــد(مخصوصاً در مورد س از مواجهه با فلزات موجود در غذا باش
بررسى مواجهه با آفت كش هاى ارگانو كلرينه وساير هيدروكربن هاى كلر دار استفاده كرد. از نمونه بردارى بافتى 
نيز براى بررسى بيماران مشكوك به بعضى مسموميت ها استفاده مى شود. بايد توجه داشت به دليل دفع سريع 

بعضى مواد شيميايى خاص، فقط تازه ترين مواجهه ها را مى توان اندازه گرفت.

:(Risk Assessment) ارزيابى خطر
ــتقيم اندازه گيرى  ــت كه در آن نتوان عامل خطر را به طور مس ارزيابى خطر تخمين خطر براى وضعيتى اس
كرد.دليل اين امر اين است كه ممكن است  خطر خيلى پايين يا جمعيت خيلى كوچك باشد، يا اينكه مواجهه 
نمى تواند به طور مجزا از ديگر مواجهه هاى خطرناك اندازه گيرى شود. يكى ديگر از مواردى كه نياز به ارزيابى 

خطر را  ايجاب مى كند، اين است كه زمان القاء هنوز طى نشده است و آثار مواجهه مشخص نشده است.
آكادمى علوم آمريكا ارزيابى خطر را چنين تعريف مى كند:" استفاده از زمينه هاى واقعى براى تعيين اثرات 

سوء روى سالمتى در افراد يا جمعيت هايى كه در مواجهه با مواد يا وضعيت هاى خطرناك هستند."
چهار مرحله ى ارزيابى خطر عبارت است از :

تعيين خطر (Risk identification): در اين مرحله بايد به اين سؤ ال پاسخ داد. آيا شواهدى وجود دارد   -1
كه نشان دهد اين ماده قادر است سالمت افراد در معرض را به خطر اندازد؟

ــى و از چه طريقى در معرض  ــى، براى چه مدت ارزيابـى مواجهه (Exposure assessment): چه كس  -2
مواجهه است؟ اين طرق مى تواند هوا، آب ، مواد غذايى و ... باشد.

ــش پاسخ داد كه در طيف مورد مشاهده ى  3- دز – پاسـخ (Dose – response): در اينجا بايد به اين پرس
مواجهه ميزان پاسخ چقدر است؟در صورت مواجهه با سطوح پايين تر پاسخ پيش بينى شده چه خواهد بود؟

4- مشـخصات خطر (Risk characterization): بر اساس مقدار مواجهه، چقدر از سالمتى جمعيت تحت 
تأثير قرار خواهد گرفت؟

ــام مطالعاتى در خصوص اثرات  ــكالت جديى روبرو خواهد بود. انج ــى در آينده با مش ــوژى محيط اپيدميول
ــعه ى ماوراء بنفش، بارش بارانهاى اسيدى ضرورى به نظر  ــتى تغييرات جوى، كاهش قطر اليه ى ازن، اش بهداش
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مى رسد. بنابر اين ارزيابى خطر از اينگونه مواجهه ها كه براى ما ناشناخته اند ضرورى به نظر ميرسد.

:(Dose-effect relationship) رابطه ى دز – اثر
ــيعى از تغييرات مختصر فيزيولوژيك يا بيوشيميايى تا  ــامل طيف وس ــيارى از عوامل محيطى ش اثرات بس
ــت. اين رابطه ى بين دز و  ــد، اثر شديدتريا قوى تر اس ــت.معموالً هر قدر دز باالتر باش ــديد يا مرگ اس بيماى ش
ــط دزى كه در آن اثر اتفاق  ــر مى گويند. رابطه ى دز- اثر به صورت متوس ــر در افراد را رابطه ى دز- اث ــدت اث ش
مى افتد بيان مى شود. مثًال در مواجهه با گاز منواكسيد كربن (CO) در دز پايين فقط سر درد خفيفى مشاهده 
ــديدترى كه در نهايت مى تواند منجر به مرگ گردد مشاهده مى شود.  ــود ولى با افزايش دز CO اثرات ش مى ش
ــك در اختيار مى گذارد. مثًال در  ــمندى را براى برنامه ريزى هاى مطالعات اپيدميولوژي ــن رابطه اطالعات ارزش اي
فرآيند برقرارى استاندارد هاى ايمنى، رابطه ى دز- اثر اطالعات مفيدى درباره ى اثراتى كه بايد پيشگيرى شوند و 
همچنين اثراتى كه براى اهداف غربالگرى استفاده مى شوند را در اختيار مى گذارد. اگر اين استاندارد در سطحى 
ــود كه از اثرات با شدت كمترى پيشگيرى نمايد، احتمال دارد كه اثرات شديدتر نيز پيشگيرى شوند،  تنظيم ش

زيرا بر اساس رابطه ى دز – اثر اين اثرات به دزهاى باالترى نياز دارند.

:(Injury epidemiology) اپيدميولوژى آسيب
ــغلى و محيطى ايفا مى كند، اپيدميولوژى  ــالمت ش ــاخه هاى اپيدميو لوژى كه نقش مهمى در س يكى از ش
آسيب است.آسيب هاى شغلى  يكى از مشكالت سالمتى در كارگران است كه از اهميت ويژه اى برخوردار است. 
شناسايى و اندازه گيرى عوامل محيطى با اين آسيب ها غالباً دشوارتر از ساير علت ها، براى مثال مسموميت هاى 
ــناخت عوامل مرتبط با اين آسيب ها است تا با كمك  ــيميايى، هستند. يكى از وظايف اپيدميولوژى شغلى ش ش
ــيب ها شود. گزارشها نشان ميدهد هر ساله  100ميليون  ــرفت هاى مديريتى و فنى منجر به كاهش اين آس پيش
ــل ناتوانى و معلوليت ها،  ــد.  اين صدمات نتايج جبران ناپذيرى از قبي ــطح دنيا رخ ميدهن ــغلى در س صدمات ش
ــكى براى كارگران و همچنين جامعه دارد. مشكالت ناشى از  ــت رفتن زمان كارو هزينه هاى خدمات پزش ازدس
ــغلى لزوم جمع آورى اطالعات اپيدميولوژيكى  ــغلى در ايران و اهميت مشكالت ناشى از صدمات ش صدمات ش

جهت تعيين عوامل موثر بر آن وارائه روشها و اقدامات پيشگيرانه را مى طلبد . 
ــغلى فاكتورهاى شغلى است.  طيف وسيعى از فاكتورهاى فيزيكى  ــناخته شده صدمات ش يكى از عوامل ش
ــوند كه عبارتند از حمل اشياءبا دست ،كار در وضعيت  ــغلى ش ــغلى مى تواند منجر به افزايش خطر صدمات ش ش
ــنگين . در دهه گذشته نشان داده  ــتادن طوالنى، گرما،سرما،نور مصنوعى ،كار با ماشينهاى س خميده پشت ،ايس
ــكلتى وديگر بيماريها با  ــالم ،اختالالت خواب ،خستگى اختالالت عضالنى –اس ــده است كه شيوه زندگى ناس ش
ــن همراه با ناتوانى ها و بيماريهايى است كه خود منجر به افزايش بروز  ــغلى ارتباط دارند . افزايش س صدمات ش

صدمات در محيط هاى كارى مى گردد. 
ــغلى گردند كه عبارتند از وزن، مصرف  ــخصى ديگرى نيز ميتوانند منجر به صدمات ش بعالوه فاكتورهاى ش
ــتن تجربه در كار و نيز آموزش ناكافى. عالوه بر فاكتورهاى شخصى طيف وسيعى  ــيگار،اختالالت خواب ،نداش س
ــايل سنگين با  ــامل حمل وس ــغلى گردند . اين عوامل ش ــغلى نيز مى توانند منجر به صدمات ش از فاكتورهاى ش
ــت ،وضعيت بد پشت در هنگام كار ،كاردر محيط پر سرو صدا ،سرما ،گرما،كار در خط توليد ،كار با ماشين هاى  دس
ــنگين وكار در ارتفاع. عالوه بر فاكتورهاى فيزيكى ،فاكتورهاى روانى اجتماعى (psychosocial) نيز ممكن  س
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است در بروز صدمات شغلى موثر باشند.

اثر كارگر سالم ( Healthy worker effect) در مطالعات شغلى:
ــالم  ــمانى س ــت كه از نظر جس ــامل مردانى اس مطالعاتى كه روى جوامع كارى صورت مى گيرد معموالً ش
ــند تا از عهده ى انجام وظايفشان برآيند.  اين امر بخصوص در  ــتند.كارگران بايد به اندازه ى كافى سالم باش هس
مطالعات اپيدميولوژيك شغلى اهميت زيادى دارد.  بنابر اين در مطالعاتى كه در جوامع كارگرى انجام مى شود 
ميزان كل مرگ و مير در گروه مواجهه يافته كارگران كمتر از گروه سنى مشابه در كل جامعه است. اين ميزان 
ــت مى يابد كه ميزان مرگ و مير گروهى از  ــالم مى نامند. اين امر زمانى اهمي ــرگ و مير پايين را اثر كارگر س م
كارگران با همين ميزان در جامعه كل مقايسه مى كنيم، كه اين امر ممكن است منجر به قضاوت غلط در مورد 
ــه يافته را با گروه كارگرانى كه از هر جهت بجز  ــكل بايد گروه كارگران مواجه ــه گردد. براى حل اين مش مواجه

ميزان مواجهه با گروه اول يكسان هستند را مقايسه نمود.

نياز هاى آينده در اپيدميو لوژى محيطى:
ــكالت  ــت، هنوز هم مش ــدى در ارتباط با محيط مواجه اس ــده و جدي ــكالت عدي ــرن 21 با مش ــه ق اگرچ
ــى خواهد ماند.  ــالمت به قوت خود باق ــكالت س ــنتى بعنوان بخش عمده اى از مش ــك محيطى س اپيدميولوژي
ــدن و نيز  ــرايط اقليمى جديد ى را كه در اثر صنعتى ش ــت ها موظفند روابط بين ش درهر صورت اپيدميولوژيس
ــى از اين شرايط را به دقت مطالعه و گزارش نموده و  ــتى ناش افزايش جمعيت به وجود آمده و پيامد هاى بهداش

راهكارهايى را در جهت حل آنها ارائه نمايند.

تمرين نظرى:
ــه مى تواند در اينگونه  ــان كنيد اين اثر چگون ــات اپيدميو لوژيك را تعريف  و بي ــالم در مطالع ــر كارگر س اث  -1

مطالعات موجب قضاوت نادرست در مورد مواجهه شود؟
آسيب شغلى را تعريف و علل آن را بيان كنيد؟  -2

تمرين عملى:
ــرو صدا و آسيب هاى شغلى را نشان دهد؟ چگونه مى توان  مطالعه اى طراحى كنيد كه ارتباط بين ميزان س  -3
ــر و صداى محيط كار علت آسيب هاى شغلى  ــؤال كه آيا س اين مطالعه را به نحوى طراحى كرد كه به اين س

است يا خير، پاسخ دهد.
ــمى انتخاب كنيد و نحوه ى اندازه گيرى ميزان مواجهه با آن و اثرات مقادير مختلف آن ماده  يك ماده ى س  -4

روى سالمتى  را از طريق جستجو در اينترنت پيدا كنيد.
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بسمه تعالي
تفاهم نامه ، همكاري مشترك

درخصوص افزايش دسترسي روستائيان به مستراحهاي بهداشتي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
كميته امداد حضرت امام خميني (ره)       

ــترك در زمينه پيشبرد برنامه هاي بهداشت محيطي و همچنين به منظور  نظر به اينكه اجراي اقدامات مش
اولويت بخشيدن به محرومان جامعه خصوصاً افراد تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره)تفاهم نامه زير في 
ــت، درمان و آموزش پزشكي(معاون سالمت)و كميته امداد حضرت امام خميني(ره)(معاون  مابين وزارت بهداش

بهداشت، درمان و امور بيمه)امضــــــاء مي گردد:
ــي و  ــتائيان، به خصوص برقراري امكان دسترس ــتي روس ــكالت بهداش ــايل و مش ماده 1-  به منظور رفع مس
ــتراحهاي بهداشتي در سطح روستاها، طرح مذكور در قالب اجراي مستراحهاي بهداشتي  برخورداري از مس

در مناطق روستائي اعم از احداثي و يا قابل بهسازي خواهد بود.
ــگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي  ــتي دانش ماده 2-  مقرر گرديد نمايندگان كميته امداد ، معاونت هاي بهداش
ــتانها و شهرستانها نسبت به شناسايي، تأييد و اعالم  ــتي درماني سراسر كشور در سطح اس و خدمات بهداش

تعداد مستراحهاي احداثي و يا قابل بهسازي در سطح روستاها اقدام نمايند.
ــر كشور تعداد كل  ــكده هاي علوم پزشكي سراس ــگاهها و يا دانش ــتي دانش ــد معاونت بهداش ماده 3-  مقرر ش
ــالمت (مركز  ــت تأمين اعتبار به معاونت س ــش را جه ــازي تحت پوش ــتراحهاي احداثي و يا قابل بهس مس

سالمت محيط و كار)اعالم دارند.
ــالمت(مركز سالمت محيط و كار)مجاز خواهد بود باتوجه به اعتبارات تخصيصي نسبت به  تبصره 1. معاونت س
ــت و يا قسمتي از آن اقدام و اعتبار الزم را به دانشگاه يا  ــتراحهاي مورد درخواس تأمين اعتبار تعداد كل مس

دانشكده مربوطه حواله نمايد.
ــد معاونت بهداشتي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور پس از حواله اعتبار  ماده 4- مقرر ش
ــازي مستراحهاي روستاهاي مورد نظر اقدام  ــبت به تهيه و تأمين مصالح مورد نياز براي احداث و يا بهس نس

نمايند.
ــبت به جلب مشاركت مردم و حمل مصالح  ــود نس ماده 5- كميته امداد حضرت امام خميني(ره)متعهد مي ش
ــتائي با كاركنان دانشگاهها و دانشكده هاي علوم  ــتراحهاي روس ــازي مس مورد نياز و كمك در احداث و بهس

پزشكي سراسر كشور همكاري نمايند.
ــتانداردها و دستورالعمل هاي  ــتائي بايستي برابر اس ــتراحهاي روس ــازي مس ماده 6- عمليات احداث و يا بهس

صادره از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد انجام پذيرد.
ماده 7- زمان اجراي برنامه از آذر ماه سال 1385 شروع و تا پايان سال 1386 ادامه خواهد داشت.

ــازي مستراحهاي روستائي كميته امداد حضرت امام خميني(ره)با  ماده 8- مجري طرح عمليات احداث و بهس
مشاركت مردم خواهد بود.
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ــازي مستراحها به عهده كاركنان دانشگاهها و دانشكده هاي  ماده 9- نظارت بر اجراي عمليات احداث و يا بهس
علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هر منطقه خواهد بود.

ــه ماه يكبار از طريق كميته امداد حضرت  ــرفت فيزيكي عمليات هر س ماده 10-  گزارش عملكرد برنامه و پيش
ــكي منطقه اعالم تا پس از  ــگاهها و دانشكده هاي علوم پزش ــتي دانش امام خميني(ره)به معاونت هاي بهداش

تأييد، نسبت به ادامه برنامه اقدام گردد.
ــتراحها اقدام و به  ــبت به تأمين آب مصرفي مس ماده 11- كميته امداد حضرت امام خميني(ره)تالش نمايد نس

هر خانوار يك عدد دستشوئي و جاي صابون مايع و چهار ليتر صابون مايع اهداء نمايد.
ــت و .... و كميته امداد حضرت  ــطوح محلي از جمله خانه هاي بهداش ــتگاهها در س ماده 12- عوامل اجرايي دس
ــراي عمليات، و بهره  ــاركت مردم، اج ــاي الزم درخصوص جلب مش ــف به آموزش ه ــام خميني(ره)،موظ ام

برداري صحيح از امكانات بوجود آمده خواهند بود.
ــده و با  ــاده و 1 تبصره تنظيم گرديده و تمديد آن پس از زمان تعيين ش ــن تفاهم نامه در 13 م مـاده 13- اي

توافق طرفين بالمانع است.

دكتر سيدمؤيد علويان
معاون سالمت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

محمدتقي تصديق مقدم
معاون بهداشت، درمان و امور بيمه

كميته امداد امام خميني(ره)
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ضميمه 1
ــتايي بعنوان يك مستراح بهداشتي مورد  ــتراح روس ــود در احداث يك مس نكات عمده اي كه توصيه مي ش

توجه قرار گيرد.
ــامل حداقل شرايط بهداشتي قابل قبول يك مستراح/احداثي  الف. اولويت درجه يك: (موارد اصلي كه ش

روستايي است)
ــت چاه آب آشاميدني و حداقل به فاصله 7 متر  ــتي در پايين دس ــتراح و يا محل دفع مدفوع بايس 22- چاه مس

(ترجيحاً بيش از 15 متر)از آن قرار گرفته باشد.
23- كف چاه مستراح و يا محل دفع در زمينهاي يكنواخت غيرآهكي بايستي حداقل 1/5 متر(ترجيحاً بيش از 

سه متر)باالتر از سطح آب زيرزميني مورد مصرف و شرب اهالي قرار گرفته باشد.
ــتي حداقل تا ارتفاع 40 سانتي متر قابل شستشو بوده و  ــتراح و ديوارهاي داخلي آن بايس 24- كف اطاقك مس
ــمت سره مستراح شيب داشته باشد. در مستراحهايي كه مجهز به دستشويي  كف اطاقك از تمام جهات بس
در داخل اطاقك هستند، قابل شستشو بودن ديوارها حداقل تا ارتفاع 1/20 متر در قسمت نصب دستشويي 

بايد مورد توجه قرار گيرد.
ــطح كف اطاقك و معادل 0/2 متر مربع) ــانتيمتر(20 درصد س 25- نصب پنجره اي به ابعاد حدود 50*40 س

ترجيحاً مجهز به توري باالتر از ارتفاع حداقل 1/60 متر از ديوار خارجي بمنظور تهويه و تأمين نور طبيعي 
در محل مناسبي از ديوار ضروري است.

ــد. ضمناً درب و اطراف چهارچوب آن نبايستي  ــدن كامل باش ــتي قابل باز و بسته ش ــتراح بايس 26- درب مس
داراي شكاف باشد.

ــتراح آبي و يا  ــد) و يا دريچه مخزن مس ــده باش ــتراح (اگر چاه در خارج از اطاقك حفر ش 27- درب چاه مس
سپتيك تانك بايستي كامًال جزم و مانع از ورود مگس و ساير حشرات و همچنين انتشار باشد.

28- نقل و انتقال روي مدفوع تازه انجام نگيرد و در صورت عدم وجود امكان حفاري چاه با حجم كافي و لزوم 
تخليه كوتاه مدت آن حفر يك چاه ديگر براي استفاده متناوب از آنها و مسدود نمودن درب چاه پرشده به 
ــت(و يا احداث مستراح با محل دفع دو  ــال ضروري اس ــال و تخليه محتويات آن پس از يك س مدت يك س

انباره كه بعنوان مستراح كودي متداول است با رعايت نكات فني ساخت و روش بهره برداري از آن)
ــبكه آب مصرفي منزل يا مخزن  ــير آب متصل به ش ــي داشته باشد(ش ــو به آب دسترس ــت و ش 29- براي شس

شيردار داخل مستراح و يا مخزن آب در فاصله نزديك مستراح)
ــتفاده از دستشويي  ــرايط اس 30- ابعاد داخلي اطاقك عموماً حدود 1/05*1/05 متر كافي خواهد بود. اما در ش

در داخل اطاقك به ابعاد حدود 1/50*1/20 در نظر گرفته شود.
31- حداقل ارتفاع ديوار داخلي مستراح دو متر و ارتفاع درب ورودي كمتر از 1/80 نباشد.

ب . اولويت درجه دو : موارد تكميلي كه در صورت امكان تأمين هزينه توسط خانواده ارجح است رعايت گردد.
ــانتيمتر از زمينهاي اطراف باالتر بوده و  ــتراح به عرضه حدود يك متر و به ارتفاع 15 س 32- اطراف اطاقك مس
ــرده و شن ريزي شده صاف بوده و  ــنگفرش، موزائيك، بتن، خاك فش ــي نظير س حتي االمكان داراي پوشش

بسمت خارج اطاقك شيب داشته باشد.
ــتاني نداشته باشد و آبريز پشت بام در جهت  ــيب دار بوده تا نياز به مراقبت زمس ــقف اطاقك ترجيحاً ش 33- س
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مخالف درب ورودي مستراح قرار داده شود.
34- كف اطاقك مستراح بايستي حداقل 15سانتيمتر(يك پله) ازطح اطراف پوشش شده مستراح باالترقرار گيرد)

35- حتي االمكان اطاقك در داخل و يا بيرون مجهز به دستشويي گردد.
36- ديوارهاي داخلي اطاقك و همچنين ديوارهاي خارجي بايدصاف، بدون درز و حتي االمكان خوش نما باشد.

ــور جلوگيري از گرفتگي  ــاختن چاه، بمنظ ــتحكام خاك و رعايت نمودن نكات ايمني در س ــورت اس 37- درص
ــود و يا لوله رابط و زانو به محل دفع اتصال يابد تا از  ــتقيماً روي چاه نصب ش ــيمن و سره مس ــترگلو، نش ش
ــت در صورت وجود آب كافي و متداول بودن استفاده از شترگلو در  ــترگلو اجتناب شود. بديهي اس نصب ش

روستاي مورد نظر نصب آن همراه با آموزش هاي الزم ارجح خواهد بود.
38- درصورت نصب مستقيم سره روي چاه براي جلوگيري از دسترسي مگس به مدفوع و احتراز از بوي تعفن 
ــر چاه تا باالتر از پشت بام با درپوش توري نصب  ــتقيمي به قطر 8 اينچ از س ــت كه لوله تهويه مس ارجح اس

شود (مستراح VIP، مستراح معمولي بهبود داده شده با لوله خروج گاز)
ــياء زائد مورد  ــاري مرغداني و يا محل نگهداري اش ــتي به عنوان انب ــي اطراف اطاقك نبايس ــاي خال 39- فضاه

استفاده واقع شود.
40- نظافت دائمي اطاقك و سره ضروري است.

41- توصيه مي شود حتي االمكان سعي گردد در احداث و يا بهسازي مستراحهها از مصالح محلي ارزان قيمت 
با كيفيت مناسب استفاده شود.

42- اجراي عمليات در مناطق در معرض آلودگي به بيماريهاي روده اي اولويت دارد.
ــتي در بهسازي/احداث يك مستراح روستايي مورد توجه قرار گيرد.  ــاره قرار گرفت بايس نكاتي كه مورد اش
اما در ارزشيابي مستراحهاي روستايي موجود جهت تعيين شاخص هاي حداقل برخورداري، دستورالعمل زير كه 

در بلوك هاي بهورزي نيز آمده است مورد عمل مي باشد.
ــت كه از  ــت و اين بدان معني نيس ــتورالعمل فوق حداقلها را مد نظر قرار داده اس يادآوري مي گردد كه دس
همه اصول دوري شود. مثًال وقتي صحبت از درب مي شود دربي است كه قابل بياز و بسته شدن، بدون شكاف، با 
عرض حداقل 60 سانت و ارتفاعي كه عبور از آن به راحتي صورت گيرد و يا همچنين قصد از ديوار تنها پوشش 
ــقف هم به همچنين. ضمناً ارجح است ارتفاع قابل شست و  ــت و در مورد س مثًال با گوني و پارچه و پرچين نيس

شوي ديوارهاي داخلي كمتر از 40 سانت نباشد.
ــاخص  ج . مشـخصات حداقل قابل قبول براي يك مسـتراح بهداشـتي روسـتايي موجود در تعيين ش

برخورداري (دستورالعمل مندرج در بلوك بهورزي كه در حال حاضر مالك ارزشيابي است)
مستراح بايد داراي چاه فاضالب يا مخزن سپتيك بوده و يا به شبكه فاضالب عمومي متصل باشد.  .8

داراي ديوار، درب و سقف باشد.  .9
10. اطاقك مستراح داراي نور و جريان هوا باشد. متعفن و بد نما نباشد.

11. سره يا سنگ مستراح، سالم، بدون شكستگي و قابل شست و شو باشد.

12. ديوارهاي داخلي حداقل تا ارتفاع 15 سانتيمتر قابل شست و شو باشد.
13. كف مستراح به سمت سره شيب داشته و قابل شست و شو باشد.

14. براي شست و شو به آب دسترسي داشته باشد(شير آب داخل توالت، مخزن و يا آفتابه....)
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بسمه تعالي
وزارت كشور

سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
دفتر امور مناطق محروم نهاد رياست جمهوري      

تفاهم نامه همكاري مشترك
وزارت كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دفتر مناطق محروم نهاد رياست جمهوري

درخصوص توسعه سيستم مديريت پسماندها و بهداشت محيط روستايي

ــتم مديريت پسماندها و بهداشت محيط روستايي  ــترك در زمينة توسعه سيس بمنظور اجراي اقدامات مش
تحت عنوان طرح «روستاي پاك» مواد ذيل بين وزارت كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دفتر 

مناطق محروم نهاد رياست جمهوري مورد توافق قرار مي گيرد.

ماده 1:
باتوجه به نقش و وظايف هر يك از سازمانها و وزارتخانه هاي فوق االشاره در امور بهداشتي مناطق روستايي 
و رفع مسايل و مشكالت بهداشتي آنها و برقراري امكان دسترسي و برخورداري از خدمات و تجهيزات بهداشتي 
بعنوان يكي از عوامل مهم در محروميت زدايي و ارتقاء سالمت، در هر يك از استانهاي كشور، در هر شهرستان 
يك روستا با مشخصه هاي كلي ذيل توسط حوزه معاونت امور دهياريها با همكاري نهادهاي فوق الذكر انتخاب و 
طرح «مديريت پسماندها و بهداشت محيط روستا» در آن روستا بصورت الگو با عنوان «روستاي پاك» بمرحله 

اجرا درآيد.
حداقل داراي 100 خانوار جمعيت باشد. ترجيحاً جزو مراكز دهستان باشد.  -

داراي دهياري بوده و دهيار آن انتخاب و مشغول انجام وظيفه باشد.  -
داراي طرح هادي مصوب باشد.  -

داراي خانه بهداشت و بهورز فعال باشد.  -
داراي مركزيت بوده و بتواند روستاهاي اقماري خود را در قالب طرح تحت پوشش قرار دهد.  -

ماده 2:
ــتي  طرح مذكور در قالب اجراي پروژه هاي تفكيك از مبدأ، بازيافت، جمع آوري، حمل، دفع و دفن بهداش
پسماندها، تنظيف معابر، جمع آوري و دفع فضوالت حيواني، بهداشت مسكن روستايي(خصوصاً جداسازي محل 
ــتي روستايي و هدايت آبهاي  ــازي سرويس هاي بهداش ــكونت)و احداث يا بهس نگهداري دام و طيور از محل س

سطحي خواهد بود.

ماده 3:
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ماشين آالت مورد نياز طرح حتي االمكان از طريق بخش خصوصي تأمين خواهد شد.

ماده 4:
ــاركت مالي اهالي روستا و خودياري آنها و يا ساير  ــي از هزينه هاي اجراي پروژه ها از طريق جلب مش بخش

دستگاههاي اداري ذيربط تأمين خواهد شد.

ماده 5:
ــاركت مالي اهالي روستا و خودياري آنها و يا ساير  ــي از هزينه هاي اجراي پروژه ها از طريق جلب مش بخش

دستگاههاي اداري ذيربط تأمين خواهد شد.

ماده 6:
زمان اجراي طرح از اسفند ماه سال 1383 شروع و تا پايان سال 1385 ادامه خواهد داشت.

ماده 7:
ــالمت  مجري طرح حوزه معاونت امور دهياريها خواهد بود كه با همكاري دفتر مناطق محروم و معاونت س

اقدامات الزم را بعمل خواهد آورد.

ماده8:
نظارت بر روند بهداشتي پروژه ها بعهدة نظام بهداشتي درماني كشور خواهد بود.

ماده 9:
اجراي پروژه ها در سطوح محلي بر عهده دهيار خواهد بود.

ماده 10:
ــش ماه يكبار توسط حوزه معاونت امور دهياريها و  ــرفت فيزيكي پروژه ها هر ش گزارش عملكرد طرح و پيش
براساس گزارش واحدهاي اجرايي مرتبط تهيه و جهت دفتر امور مناطق محروم كشور _ رئيس جمهور و وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال خواهد شد.

ماده 11:
عوامل اجرايي دستگاههاي ذيربط در سطوح محلي از جمله خانه هاي بهداشت، و .... ضمن آموزش گسترده، 

همكاري مؤثر در اقدامات اجرايي طرح مطابق شرح وظايف قانوني بعمل خواهند آورد.

ماده 12:
ــده با توافق طرفين بالمانع  ــم نامه در 12 ماده تنظيم گرديده و تمديد آن پس از زمان تعيين ش ــن تفاه اي

است.
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 جمعيت تحت پوشش :       وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 خانوار تحت پوشش :     دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان ................................. معاونت بهداشتي

 گزارش فعاليت هاي روزانه اكيپ بهداشت محيط در شرايط اضطرار مستقر در .......................... شهرستان ........................
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ŋį■ōī╙♂┤ 

Ħģ ▓╘■Ĉ╢ ╚ļ Ĩℓī ╚ļ Ĩℓī╙į  Ħģ ▓╘■Ĉ╢ ╚ļ Ĩℓī ╚ļ Ĩℓī╙į  

        

5 ▓╙☻╪╘ ŋ╣♂╘■ĸ╜ Į ĕ▓ ▼╜ ╠►╙●į ▓►╘ļ ī ▓╘■Ĉ╢     

6  Ķ♂Ŧ ŋ╣♂╘■ĸ╜ Į ĕ▓ ▼╜ ╠►╙●į ▓►╘ļ ī ▓╘■Ĉ╢

ĵ■♂ Ĕ Ĩ╢ ╠╙į╘ļō▄ 

    

7  ╙Ō ĩ ▼Φļ Ĩōģ)ĵ■♂ ē ▼♪ ī Ŋ►╘▓◄■ĴΦ▓╘ļ ī ►╘■Ġī

(▼╣ōħ 

Ģ ķ┤ Į Ō▼Ĩģ▼Ř Į ōħļ╖▼ģ ■ōīŦ╙ķ ▼Ō╙☺ 

 

 Ģ ķ┤ Į Ō▼Ĩģ▼Ř Į ōħļ╖▼ģ ■ōīŦ╙ķ ▼Ō╙☺ 

 

          

8 Ā╜▼ī▼╣ī Ķ╜ ĵ■♂ ŋ╖╘▓◄■ĴΦ ╬ļℓ☺ ĭ ╘○ōī     

9 (ĩ ▼Φļ Ĩōģ)ĵ■♂ ē ▼♪ ī ĩ ļ Ĭ ☺ ►╘■Ġī 

Į Ō▼╣ī▼Ř ╠╘▼Ĩģ ĩ ╙ĤŌ╙ĕ ġ ╙Ėħļ☺ ▼Ō╙☺ 

 

Į Ō▼╣ī▼Ř ╠╘▼Ĩģ ĩ ╙ĤŌ╙ĕ ġ ╙Ėħļ☺ ▼Ō╙☺ 

 

          

10  

 Ķ╜ ĵ■♂ Ŋ►╘▲Φ ĶĬ Ĉ℅ Ļ ŋ♂╙řĬ ☺ ╬ļℓ☺ ĭ ╘○ōī

Ā╜▼ī▼╣ī 

    

11 

 ĀŌ◄ļ╢ Ļ Ķōĸ╢ ○ģ╘▼ī ◄╘ ■Ō▓◄╙╜ ▓►╘ļ ī ▓╘■Ĉ╢

ŋŌ╘▲ċ▓╘ļ ī 

    

12 

 Ŋ►╘■ĸαį Ŋ╙ķ►╙╝į╘ ◄╘ ■Ō▓◄╙╜ ▓►╘ļ ī ▓╘■Ĉ╢

ŋŌ╘▲ċ▓╘ļ ī 

    

13 ŋŌ╘▲ċ▓╘ļ ī ◄╘ Ŋ►╘▓▼╜ Ķįļ Ĭ į ▓►╘ļ ī ▓╘■Ĉ╢ 

Ħģ ▓╘■Ĉ╢ ē ▼♪ ī Ħ╜╙ĝ ē ▼♪ ī Ħ╜╙ĝ▼ōċ  Ħģ ▓╘■Ĉ╢ ē ▼♪ ī Ħ╜╙ĝ ē ▼♪ ī Ħ╜╙ĝ▼ōċ  

        

14 

ĩ ▼ΦļĨōģ Ķ╜ ĵ■♂ ĩ Ļ■Ĉī ŋ╖╘▲ċ▓╘ļ ī ►╘■Ġī  

 

  

15 

╙ĸ▄╘▼╣☻ī ▓╘■Ĉ╢ 

ĵ■♂ Ŋ◄╙☻ĸ╜ ŋ╦╘■▄╘  ĵ■♂ Ŋ◄╙☻ĸ╜ ŋ╦╘■▄╘  

      

16 

ŋ♦ ļ♪ ░ Ļ ŋīļ Ĭ ā Ŋ╙ĸī╙Ĭ ▄ ▼╜ ╠►╙●į 

ĵ■♂ Ŋ◄╙☻ĸ╜ ŋ╦╘■▄╘  ĵ■♂ Ŋ◄╙☻ĸ╜ ŋ╦╘■▄╘  

     

17 

ĵ■♂ ĩ Ļ■Ĉī Θ ☺ ĵ▓ŧ ĝ ▓╘■Ĉ╢  

 

  

18  Ŋ╙ĸ╜╘■ĴΦ Ļ ŋ╣♂╘■ĸ╜ Ŋ╙ĸ☻ŌĻ▼☺ ▓╘■Ĉ╢

ĵ■♂ ŋ╖╘▓◄■ĴΦ 

╬╘▼╣☻ī ĩ ╙Ĭ ▄ ╚╘■ĴΦ  ╬╘▼╣☻ī ĩ ╙Ĭ ▄ ╚╘■ĴΦ  

        

19 

ĵ■Ō▓ ☼◄ļī┤ ▓╘▼ĕ╘ ▓╘■Ĉ╢ 

 Ħģ ▓╘■Ĉ╢ ŋķĻ▼Φ ĵ▼ĸŮ Ķ╜ ĵ▼ĸŮ 

 

 Ħģ ▓╘■Ĉ╢ ŋķĻ▼Φ 

 Ķ╜ ĵ▼ĸŮ

ĵ▼ĸŮ 

 

        

20  ♣ ļ♪ ░ ►▓ ĵ■♂ ĦōĤ♠╢ ╠╙☻Ĩ╪ ▓╘■Ĉ╢

ŋ╣♂╘■ĸ╜ ╠ŧ Ĥ♠ī 

 

 

  

21  ĀĬ ╪ ▼╜ ╠►╙●į Ļ ŋ☺►▼╜ ▓►╘ļ ī ▓╘■Ĉ╢

Ķħ╙╜◄ ŋ╣♂╘■ĸ╜ Āĕ▓ Ļ Ŋ►Ļ┤ 

 

 

  

22  ŋ╣♂╘■ĸ╜ Āĕ▓ ▼╜ ╠►╙●į ▓►╘ļ ī ▓╘■Ĉ╢

ŋī╘▓ ╠Ŧļŉĕ 

 

 

  

23 ″ ō█ī ╡♂╘■ĸ╜ ŋ╢╙ōĨĬ ā Ŋ╙ķĻ▼ōį ▓╘■Ĉ╢     

24  ╙Ō ╤╘■▄╘ ▼╜ ╠►╙●į Ļ ŋ☺►▼╜ ▓►╘ļ ī ▓╘■Ĉ╢

╙ĸ▄╘▼╣☻ī Ŋ◄╙☻ĸ╜ 
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  قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور

فصل اولـ  تعاريف
ماده1ـ اصالحات مندرج در اين قانون در معاني مشروح زير به كار مي رود:

ــاني (به جز موارد  ــت كه در اثر حوادث، رخدادها و عملكردهاي طبيعي و انس ــرايطي اس الف ـ بحران: ش
ــل كنترل به وجود مي آيد و موجب ايجاد  ــاي امنيتي و اجتماعي) به طور ناگهاني يا غيرقاب ــه در حوزه ه موضوع
مشقت و سختي به يك مجموعه يا جامعه انساني مي گردد و بر طرف كردن آن نياز به اقدامات اضطراري، فوري 

و فوق العاده دارد.
ــت كه توسط دستگاههاي  ب ـ مديريـت جامع بحران: فرآيند برنامه ريزي، عملكرد و اقدامات اجرائي اس
ــت خطرپذيري) و مديريت  ــطح مخاطرات (مديري ــناخت و كاهش س ــي، غيردولتي و عمومي پيرامون ش دولت
ــورت مي پذيرد. در اين فرآيند با  ــيب ديده (مديريت بحران) ص ــازي و بازتواني منطقه آس عمليات مقابله و بازس
مشاهده پيش نشانگرها و تجزيه و تحليل آنها و منابع اطالعاتي در دسترس تالش مي شود به صورت يكپارچه، 
جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهاي موجود از بحرانها پيشگيري نموده يا در صورت بروز آنها با آمادگي الزم 

در جهت كاهش خسارات جاني و مالي به مقابـله سريع پرداخته تا شرايط به وضعيت عادي بازگردد.
ماده2ـ مديريت بحران شامل چهارمرحله به شرح زير است:

الف ـ پيشگيري: مجموعه اقداماتي است كه با هدف جلوگيري از وقوع حوادث و يا كاهش آثار زيانبار آن، 
سطح خطرپذيري جامعه را ارزيابي نموده و با مطالعات و اقدامات الزم سطح آن را تا حد قابل قبول كاهش مي دهد.

ب ـ آمادگي: مجموعه اقداماتي است كه توانايي جامعه را در انجام مراحل مختلف مديريت بحران افزايش 
ــاختارهاي مديريتي، آموزش، تامين  ــامل جمع آوري اطالعات، برنامه ريزي، سازماندهي، ايجاد س مي دهد كه ش

منابع و امكانات، تمرين و مانور است.
ــت كه با هدف نجات جان و  ج ـ مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران اس
ــبي براي آنها و جلوگيري از گسترش خسارات انجام مي شود. عمليات مقابله شامل  ــانها، تامين رفاه نس مال انس
ــت و جو، نجات و امداد بهداشت، درمان، تامين امنيت، ترابري، ارتباطات، فوريتهاي  ــاني، هشدار، جس اطالع رس
ــماندها، مهارآتش، كنترل مواد خطرناك، سوخت رساني، برقراري شريانهاي حياتي و  ــكي، تدفين، دفع پس پزش

ساير خدمات اضطراري ذي ربط است.
ــامل كليه اقدامات الزم و ضروري پس از وقوع بحران است كه براي  د ـ بازسـازي و بازتواني: بازسازي ش
ــدار، ضوابط ايمني،  ــعه پاي ــيب ديده با در نظر گرفتن ويژگيهاي توس ــدن وضعيت عادي به مناطق آس بازگردان
ــاركتهاي مردمي و مسائل فرهنگي، تاريخي، اجتماعي منطقه آسيب ديده انجام مي گيرد. بازتواني نيز شامل  مش
مجموعه اقداماتي است كه جهت بازگرداندن شرايط جسمي، روحي و رواني و اجتماعي آسيب ديدگان به حالت 

طبيعي به انجام مي رسد.

فصل دومـ  شوراي عالي مديريت بحران كشور
ــته به قواي سه گانه، نيروهاي مسلح و  ــتگاهها و نهادهاي وابس ماده3ـ به منظور هماهنگي فعاليتهاي دس
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كليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري (با عنايت به تفويض اختيار معظم له) و تصويب مقررات 
ــور كه از اين پس  ــوراي عالي مديريت بحران كش و ضوابط حاكم بر مديريت بحران در مراحـل چهارگانـه آن ش

در ايـن قانـون به اختصار شوراي عالي ناميده مي شود، تشكيل مي گردد.
ماده4ـ وظايف شوراي عالي به شرح زير است:

1ـ تدوين سياستها و برنامه هاي ملي مرتبط با مديريت جامع بحران كشور و اقدام قانوني الزم جهت تصويب.
2ـ تنظيم بودجه تفصيلي نظام مديريت جامع بحران كشور و پيشنهاد براي درج در اليحه بودجه ساالنه كشور 

جهت تصويب.
ــازمانهاي دولتي، نهادهاي عمومي  ــف دقيق و نقش وزارتخانه ها و س ــدام قانوني الزم جهت تصويب وظاي 3ـ اق
ــمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام  ــازمانها و شركتهايي كه ش ــوراهاي اسالمي، شهرداريها، س غيردولتي، ش
ــتگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، سازمان صدا  ــت، نيروهاي نظامي و انتظامي و كليه نهادها و دس اس
ــالمي ايران و رسانه هاي گروهي، تشكلهاي مدني و مردمي مرتبط با مديريت بحران  ــيماي جمهوري اس و س

در مجلس شوراي اسالمي.
ــتاي كاهش  ــي و اجرائي در راس ــويق فعاليتهاي پژوهش ــردي، هماهنگي، هدايت و تش ــر راهب ــاذ تدابي 4ـ اتخ

خطرپذيري ناشي از زلزله، مخاطرات آب و هوايي و موادشيميايي خطرناك.
ــور و تعيين فرماندهي عمليات مقابله با بحران  ــامانه مديريت بحران كش 5 ـ اقدام قانوني الزم جهت تصويب س

متناسب با شرايط بحران در مجلس شوراي اسالمي.
ــازمان صدا و  ــاني از طريق س ــي، تبليغاتي و اطالع رس ــتهاي آموزش 6 ـ اقدام قانوني الزم جهت تصويب سياس

سيماي جمهوري اسالمي ايران و ساير رسانه هاي گروهي در مجلس شوراي اسالمي.
ــات احتياطي پس از دريافت  ــتورالعملهاي الزم درباره اقدام ــي الزم جهت تصويب ضوابط و دس ــدام قانون 7ـ اق

اطالعات مبني بر احتمال وقوع حوادث پيش بيني نشده در كشور.
8 ـ اقدام قانوني الزم جهت تصويب ساختار، تشكيالت تفصيلي سازمان و رده هاي سازماني متناسب در استانها 

و شهرستانها به پيشنهاد سازمان.
9ـ اقدام قانوني الزم جهت تصويب ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط با اين قانون.

ماده5 ـ شوراي عالي به رياست رئيس جمهور و با عضويت وزراي اطالعات، كشور، اموراقتصادي و دارايي، 
ــازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رفاه و تامين اجتماعي، راه و ترابري، بهداشت، درمان و  ــكن و شهرس مس
آموزش پزشكي، نيرو، جهادكشاورزي، ارتباطات و فناوري اطالعات، علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، 
ــلح، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، فرمانده كل  ــهردار تهران، رئيس ستاد كل نيروهاي مس ش
ــداران، فرمانده كل ارتش، فرمانده نيروي مقاومت بسيج، يكي از نواب رئيس مجلس شوراي اسالمي،  ــپاه پاس س
معاون اول قوه قضائيه، روساي سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي كشور و صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، 
ــت كميته امداد امام خميني (ره)، رياست سازمان  ــالمي ايران، سرپرس رئيس جمعيت هالل احمر جمهوري اس

هواشناسي كشور، رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي ايران و رئيس سازمان تشكيل مي گردد.
ــات شوراي عالي در غياب رئيس جمهور به رياست وزير كشور (به عنوان قائم مقام) تشكيل  تبصره1ـ جلس

مي گردد و مصوبات اين شورا پس از تاييد رئيس جمهور الزم االجراء است.
ــر آئين نامه اي خواهد بود كه به  ــوراي عالي براب تبصـره2ـ نحوه اداره، اتخاذ تصميمات و ابالغ مصوبات ش
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تصويب هيات وزيران مي رسد.
ــتقر بوده و دبير آن مطابق تبصره (2) اين ماده انتخاب  ــازمان مس ــوراي عالي در س تبصره3ـ دبيرخانه ش

خواهد شد.

فصل سومـ  سازمان مديريت بحران كشور
ماده6 ـ سازمان مديريت بحران كشور كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي شود به منظور ايجاد 
مديريت يكپارچه در امر سياستگذاري، برنامه ريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينه هاي اجرائي و پژوهشي، 
ــاماندهي و بازسازي مناطق آسيب ديده و  ــاني متمركز و نظارت بر مراحل مختلف مديريت بحران و س اطالع رس
استفاده از همه امكانات و لوازم مورد نياز وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي و عمومي، بانكها و بيمه هاي 
دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، موسسات عمومي غيردولتي، شوراهاي اسالمي، شهرداريها، تشكلهاي مردمي، 
ــمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، دستگاههاي تحت امر مقام معظم رهبري و نيروهاي  ــاتي كه ش موسس
ــاي ملي منطقه اي و محلي در  ــار معظم له، جهت بهره مندي بهينه از توانمنديه ــلح در صورت تفويض اختي مس

مواجهه با حوادث طبيعي و سوانح پيش بيني نشده تشكيل مي گردد.
ــنهاد وزير كشور و تاييد شوراي عالي و  ــته به وزارت كشور بوده و رئيس آن به پيش ــازمان، وابس ماده7ـ س

حكم وزير كشور منصوب مي گردد.
رده هاي سازماني متناسب در استانها و شهرستانها به ترتيب زير نظر استاندار و فرماندار تشكيل مي گردد.

ماده8 ـ وظايف سازمان به شرح زير است:
1ـ تهيه خط مشي ها و سياستهاي اجرائي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران و برنامه ريزي جهت ايجاد 
ــلح در  ــات و توانمنديهاي مورد نياز اعم از دولتي، غيردولتي و نيروهاي مس ــتفاده از كليه امكان ــكان اس و ام

طول زمان عمليات آمادگي و مقابله با حادثه و ارائه آن جهت تصويب هيات وزيران.
2ـ ايجاد هماهنگي و انسجام ميان دستگاههاي مختلف كشور درخصوص مراحل چهارگانه مديريت بحران.

ــي، تدوين و پيشنهاد سياستها و برنامه هاي جامع فرهنگي، پژوهشي، آموزشي، تبليغاتي، اطالع رساني  3ـ بررس
و تمريني در مراحل چهارگانه مديريت بحران به شوراي عالي.

ــورها و  ــتفاده از تجربيات و دانش فني كش 4ـ تقويت زمينه همكاريهاي منطقه اي و بين المللي، تبادل نظر و اس
ــور در مجامع  ــوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران و نمايندگي كش ــات خارجي و بين المللي مرب موسس

بين المللي با هماهنگي و همكاري دستگاههاي ذي ربط.
5 ـ مستندسازي حوادث، اقدامات و تجزيه و تحليل آنها.

6 ـ برنامه ريزي و هماهنگي جهت سازماندهي و آموزش كليه تشكلهاي مردمي، نهادهاي غيردولتي و نيروهاي 
بسيجي و داوطلب مردمي در مراحل چهارگانه مديريت بحران.

7ـ پيگيري اجراء مصوبات و تصميمات شوراي عالي.
ــتمهاي موثر پيشگيري، مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي  ــترش سيس 8ـ  هماهنگي و نظارت در زمينه ايجاد و گس
ــازي و بهسازي بافتهاي فرسوده، روشهاي  ــاختمانها، زيرساختها و ابنيه و شريانهاي حياتي و مهم و بازس س
ــهيالت ويژه و  ــويقي، تس ــازوكارهاي تش ــارت نظير انواع بيمه ها، حمايتهاي مالي و س اتكائي و جبراني خس

صندوقهاي حمايتي با همكاري دستگاههاي ذي ربط.
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ــتفاده از همكاريهاي آنها به منظور  ــاوره اي فعال و اس ــات علمي و مش ــترش موسس ــعه و گس 9ـ كمك به توس
ــات زيربنايي  ــاختمانها و تاسيس ــازي و بهبود كيفيت ارتقاء و كنترل ايمني كاالها و خدمات، س استانداردس

كشور و نظارت بر رعايت استانداردهاي مصوب.
10ـ تدوين نظام تقسيم كار ملي براي ارتقاء فرهنگ ايمني براي آحاد جامعه با همكاري وزارتخانه ها، سازمانها، 

نهادها و موسسات مرتبط با امر مديريت بحران و ارائه آن به هيات وزيران جهت تصويب.
11ـ تدوين ضوابط مربوط به تعيين سطوح، حالت اضطرار و شيوه اعالم بحرانهاي ناشي از حوادث غيرمترقبه.

ــتورالعملهاي نحوه انجام اقدامات اضطراري و احتياطي در هنگام وقوع و يا احتمال وقوع حوادث  12ـ ابالغ دس
غيرمترقبه به دستگاههاي ذي ربط جهت اجراء.

ــات و توانمنديهاي مورد نياز مديريت بحران  ــاي الزم جهت دراختيار گرفتن كليه امكان ــام هماهنگي ه 13ـ انج
كشور اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان مقابله با بحران.

ــات دولتي در كليه  ــي و اهمال مقام ــه تخلفات و تخط ــيدگي ب ــررات و ضوابط مربوط به رس ــن مق 14ـ تدوي
دستگاههاي ذي ربط و موسسات عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي و كليه نهادها و دستگاههاي 
ــوراي عالي و سازمان در مواقع بروز بحران با  ــتورات و مصوبات ش تحت نظر مقام معظم رهبري در اجراء دس
ــلح و ارائه آن به هيات وزيران جهت تصويب و پيگيري اجراء  ــتاد كل نيروهاي مس همكاري قوه قضائيه و س

آنها.
ــتفاده كنندگان،  ــگيرانه و برخورد با سوءاس ــه اقدامات پيش ــررات مربوط ب ــنهاد ضوابط و مق ــن پيش 15ـ تدوي
ــتاد كل نيروهاي مسلح و ارائه آن به  ــوبگران و غارتگران در زمان بروز حوادث با همكاري قوه قضائيه و س آش

هيات وزيران جهت تصويب، پيگيري و نظارت بر اجراء آنها.
ــتفاده از كمكهاي مردمي،  ــي جذب، توزيع و اس ــاي مربوط به چگونگ ــتورالعملها و آئين نامه ه ــن دس 16ـ تدوي
ــه هيات وزيران جهت تصويب و پيگيري  ــتگاههاي ذي ربط و ارائه آن ب ــي و بين المللي با همكاري دس خارج

آنها.
ــي ـ تحقيقاتي ذي ربط و  ــبكه هاي اطالعاتي مراكز علم ــام مديريت جامع اطالعات به كمك ش ــاد نظ 17ـ ايج
ــازمانهاي اجرائي مسوول و تشكيل مركز مديريت اطالعات حوادث وابسته به سازمان به منظور هشدار به  س
ــووالن و  ــاني دقيق و به هنگام در زمان وقوع حادثه به مس ــل از وقوع حادثه احتمالي و اطالع رس ــع قب موق

مردم.
ــتگاههاي اجرائي ذي ربط درخصوص مراحل چهارگانه مديريت بحران  ــارت عاليه و ارزيابي اقدامات دس 18ـ نظ

(به ويژه آمادگي و مقابله) و ارائه گزارش به شوراي عالي.
ماده9ـ به منظور هماهنگي فعاليتهاي دستگاهها و نهادها در امر مديريت جامع بحران، به ويژه در مراحل 

آمادگي و مقابله، تدابير و اقدامات زير الزم و ضروري است:
الفـ  واحد سازماني مناسب در امر مديريت بحران در وزارتخانه ها و دستگاههاي ذي ربط بر حسب ضرورت 

و با تصويب هيات وزيران تشكيل خواهد شد.
ــازمان و با عضويت نمايندگان تام االختيار در  ــت رئيس س ــوراي هماهنگي مديريت بحران به رياس ب ـ ش
سطح معاونت دستگاهها و نهادهاي ذي ربط به منظور هماهنگي فعاليتهاي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت 

بحران تشكيل مي شود.
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ج ـ شوراي هماهنگي مديريت بحران در استانها به رياست استاندار و در شهرستانها به رياست فرماندار، با 
عضويت كليه دستگاههاي ذي ربط تشكيل مي شود.

دـ  با توجه به شرايط ويژه و اهميت شهر تهران به عنوان پايتخت جمهوري اسالمي ايران شوراي هماهنگي 
مديريت بحران شهر تهران به رياست شهردار تهران تشكيل مي گردد.

ــين استاندار و فرماندار در شوراي  ــتاندار و معاون فرماندار به ترتيب جانش تبصره1ـ معاون امور عمراني اس
هماهنگي مديريت بحران استان و شهرستان خواهند بود و جملگي موظف به هماهنگي و پاسخگويي به سازمان 

مي باشند.
ــوراي اسالمي به  ــكيالت در مجلس ش تبصره2ـ اقدام قانوني الزم در رابطه با تصويب اهداف، وظايف و تش
ــنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران  عمل آورده و آئين نامه هاي اجرائي مورد نياز جهت اجراء اين ماده به پيش

خواهد رسيد.

فصل چهارمـ  ساير مقررات
ماده10ـ كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
جمهوري اسالمي ايران مصوب 1383 و موسسات عمومي غيردولتي از جمله دستگاههاي تحت نظر مقام معظم 
ــلح (با اذن فرماندهي معظم كل قوا)، شهرداريها و واحدهاي سازماني زير نظر شهرداريها  رهبري و نيروهاي مس
ــكلها و بنگاههاي فعال در بخشهاي خصوصي و تعاوني، در مراحل مديريت جامع بحران (به  ــازمانها، تش و نيز س
ــه آمادگي) موظفند در چهارچوب وظايف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملكرد خود را از  ــژه در مرحل وي

طريق مراجع دولتي ذي ربط در مقاطع زماني كه تعيين خواهد شد به سازمان ارائه دهند.
تبصره1ـ در هنگام بروز بحران، تمامي دستگاههاي مذكور در اين ماده موظفند بنا به اعالم رياست شوراي 
ــركت نمايند و گزارش اقدامات خود را  ــده در عمليات مقابله با بحران ش عالي طبق برنامه هاي از پيش تعيين ش
ــانند. توقف و خاتمه عمليات مقابله، با اعالم رياست شوراي عالي صورت  ــازمان برس از طرق معمول به اطالع س

مي گيرد.
ــوي مراجع  ــده از س ــاس تكاليف تعيين ش تبصره2ـ در مواردي كه بخش خصوصي يا بخش تعاوني براس
قانوني خدماتي را ارائه مي نمايد، هزينه خدمات ارائه شده آنان براساس دستورالعملي كه از سوي سازمان ابالغ 

مي گردد پس از انجام ماموريت پرداخت خواهد شد.
ــگيرانه و افزايش آمادگي و ارتقاء توان  ماده11ـ با توجه به اهميت مطالعات، تمهيدات و اقدامات موثر پيش
ــاله درصدي از اعتبارات موضوع ماده (10) قانون تنظيم  ــود هر س ــازمان اجازه داده مي ش مقابله با حوادث به س

بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را در اين خصوص هزينه نمايد.
ــازمان به تصويب  ــده در س ــب نياز و برآورد انجام ش ــال برحس تبصرهـ  درصد مذكور در ماده (11) هر س

هيات وزيران خواهدرسيد.
ماده12ـ به دولت اجازه داده مي شود در صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش بيني نشده معادل يك 
و دو دهم درصد (1/2٪) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه گردان خزانه تامين كند تا به صورت 

اعتبارات خارج از شمول با پيشنهاد شوراي عالي و تاييد رئيس جمهور هزينه گردد.
ــالمي ايران) موظف است به منظور بازسازي و جبران خسارات  ماده13ـ دولت (بانك مركزي جمهوري اس
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ــوانح پيش بيني نشده مناطق آسيب ديده از محل منابع قرض الحسنه و ساير منابع  ــي از حوادث طبيعي و س ناش
بانكي، تسهيالت موردنياز آسيب ديدگان (به ويژه اقشار محروم) را با نرخهاي ترجيحي مصوب از طريق سيستم 
ــاالنه  ــار آنان قرار دهد و مابه التفاوت نرخهاي ترجيحي را جهت بازپرداخت به بانكها در لوايح س ــي در اختي بانك

بودجه كل كشور لحاظ نمايد.
ــوراي عالي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد،  ــنهادي ش ــت طبق آئين نامه پيش تبصره1ـ   دولت موظف اس
ــتايي را از طريق بانك  ــازي ساختمانهاي مسكوني شهري و روس ــهيالت بانكي موردنياز مقاوم س تس

مركزي جمهوري اسالمي ايران و سيستم بانكي با شرايط مناسب در اختيار متقاضيان قرار دهد.
ــن هماهنگي امور  ــن انجام امور به عهده معاوني ــازي و ُحس ــارت عاليه بر روند عمليات مقاوم س تبصـره2ـ نظ

عمراني استانداريها مي باشد و گزارش عملكرد بايد به صورت فصلي به سازمان ارسال گردد.
ماده14ـ اين قانون از زمان تصويب الزم االجراء مي باشد و قوانين و مقررات مغاير اين قانون ملغي االثر است.

ــور به تصويب هيات وزيران  ــنهاد وزارت كش ــه ماه با پيش ماده15ـ آئين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف س
مي رسد.

ــيون اجتماعي مجلس  ــه مورخ 1387/2/31 كميس ــتمل بر پانزده ماده و ده تبصره در جلس قانون فوق مش
ــالمي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء  ــوراي اس ش

آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ1387/3/20 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

آئين نامه اجرائى تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيرى از آلودگى هوا
فصل اول - كليات

فصل دوم - نوحه اعمال محدوديت و صدور مجوز و چگونگى نظارت بر اجراى محدوديتها
فصل سوم - ساماندهى حمل ونقل شهرى

فصل اول - كليات 
ماده 1: در اين آئين نامه عبارات و اصطالحات زير در معانى مشروح مربوط به كار مى روند: 

الف -   محدوده ممنوعه تردد: محدوده جغرافيائى داخل شهرى است كه عبور ومرور براى تمام يا برخى از 
وسايل نقليه در آن ممنوع است . 

ــت كه عبورومرور تمام يا برخى از وسايل نقليه در آن  ــبانه روز اس ــاعاتى از ش ب -  سـاعات ممنوع تردد: س
ساعات ممنوع است . 

ــايل نقليه اى كه در مالكيت يا در اختيار يا نظارت مراجع دولتى يا عمومى  ج - وسـايل نقليه عمومى : وس
بوده و در شبكه حمل و نقل عمومى شهرى به كار گرفته مى شود. 

ــند و  ــدون نياز به مجوز، مجاز به حركت در محدوده مى باش ــتند كه ب د- خودروهـاى آزاد: خودروهائى هس
شامل خوروهاى امداد (پليس، آتش نشانى، آمبوالنس و ... ) اتوبوسهاى شركت واحد اتوبوسران ، تاكسى هاى 

پالك نارنجى و تاكسى هاى خطى فقط در مسير تعيين شده مى باشند. 
ه - خوردوهاى مجاز: خودروهائى هستند كه در صورت داشتن مجوز، مجاز به حركت در محدوده مى باشند. 



كليات بهداشت محيط252

فصل دوم - نحوه اعمال محدوديت و صدور مجوز و چگونگى نظارت بر اجراى محدوديتها 
ماده 2:   شهرهاى مشمول محدوديتى ممنوعيت تردد وسايل نقليه موضوع اين آئين نامه در نقاطى كه بنا به 
ــى از تردد وسايل نقليه موتورى بيش از حد  ــت ، آلودگى هوا ناش ــازمان حفاظت محيط زيس اعالم س
ــهرى در آلودگى هواى آنها بيش از ساير منابع آلوده  ــايل نقليه موتورى و تردد ش ــهم وس مجاز و س
ــهردارى مربوط يا نيروى انتظامى  ــت يا ش ــنهاد سازمان حفاظت محيط زيس ــد، به پيش كننده باش

وتصويب شوراى هماهنگى ترافيك استان مربوط تعيين مى شوند. 
تبصره 1: وزير كشور به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهورى براى تعيين ساعات و محدوده ممنوعه تردد و نيز 

وسايل نقليه مجاز موضوع تبصره ماده (6) قانون جلوگيرى از آلودگى هوا تعيين مى شود 
ــاعات ممنوعيت ، تعداد و نوع  ــتگذارى و اتخاذ تصميم در خصوص تعيين محدوده ، س تبصره 2: هر گونه سياس
ــوراى عالى  ــنهاد ش خودروهاى آزاد ومجاز، اعتبار و نوع مجوز تردد و امثال آن در تهران بنا به پيش
ــهرهاى ديگر به پيشنهاد شوراى  ــور ودر ش ــور و تصويب وزير كش ــهرهاى كش هماهنگى ترافيك ش

هماهنگى ترافيك استان و تصويب وزير كشور، تعيين مى گردد. 
ــهيالت حمل ونقل  ــد همزمان ب پيش بينى تس ــت و محدوديت تردد باي ــال هرگونه ممنوعي تبصـره 3: اعم

عمومى الزم براى مردم آن محدوده باشد. 
ماده 3:    عبور و مرور وسايل نقليه مجاز در محدوده و ساعات ممنوعه كه مطابق تبصره هاى ماده (2) تعيين 

مى شود منوط به اخذمجوز تردد از شهردارى مربوط است . 
تبصره :   بهاى مجوزهاى صادره ، توسط سازمان حمل و نقل ترافيك تعيين مى شود. 

ــوا - مصوب 1372-  ــرى از آلودگى ه ــاده (7) قانون نحوه جلوگي ــراررى موضوع م ــع اضط مـاده 4:   در مواق
ــانه هاى همگانى به گونه اى كه اعالم خواهد  ــده پس از اطالع از طريق رس مجوزهاى تردد صادر ش

شد، به طورموقت از درجه اعتبار ساقط مى شوند. 
ــى ، مردم را از  ــانه هاى همگان ــار آگهى در رس ــتند از طريق انتش ــور مكلف هس ــهردارى هاى كش مـاده 5:   ش
ــاعات ممنوعه تردد آگاه نماينده و با نصب تابلوهاى ويژه با هماهنگى اداره راهنمائى  محدوده ها و س
ــدارهاى  ــالمى ايران در ميان ورودى محدوده ممنوعه ، هش ــى نيروى انتظامى جمهورى اس و رانندگ

الزم را به عموم افراد بدهند. 
ماده 6:   نيروى انتظامى موظف است با نصب تابلو عبور ممنوع در مبادى ورودى به محدوده ممنوعه ، از تردد 
ــدوده ممنوعه موردنظر  ــاعات و مح ــد مجوز موضوع ماده (3) اين آئين نامه در س ــايل نقليه فاق وس
ــتثناء را بر روى  ــن برابر مقررات مربوط رفتار نمايد، همچنين موارد اس ــرى كند و با متخلفي جلوگي

تابلوهاى نصب شده ، اعالم كند. 

فصل سوم - ساماندهى حمل ونقل شهرى 
ــتگاه هاى  ــهرى ،كاهش مراجعات حضورى به دس ــفرهاى روزانه ش مـاده 7:  به منظور كاهش تعداد و طول س
ــتفاده از وسايل حمل و نقل همگانى در  ــلوغى و تراكم ترافيك و ترويج فرهنگ اس اجرائى ، كاهش ش
ــور موظف است با همكارى  ــوراى عالى هماهنگى ترافيك شهرهاى كش ــور، ش ــهرهاى بزرگ كش ش
ــاير وزارتخانه ها و سازمانها به تناسب موضوع ، راهكارهاى  ــازمان مديريت و برنامه ريزى كشور وس س
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ــاعات  ــتادى ، توزيع س ــب را در جهت غيرمتمركز كردن خدمات ادارى و بانكى در امور غيرس مناس
شروع و اتمام كار(مدارس ، ادارات ، بانكها، بازار و غيره )، تفويض اختيار امور قابل واگذارى به ادارات 
تابعه ، هدايت شهردارى ها به ايجاد مجتمع هاى خدمات محله ومناطق شهرى و افزايش تعداد شعب 
ــهرها نظاير آن را تدوين و تصويب نمايد.  ــب نياز جمعيت ش ــفر به تناس ادارات و ارگانهاى جاذب س
ــفرهاى غير  ــايل نقليه موتورى و تقليل س ــى از تردد وس همچنين به منظور كاهش آلودگى هوا ناش
ــتگاههاى  ــراف و تلفن ترتيبى اتخاذ كند تا كليه دس ــت وتلگ ــهرى با هماهنگى وزارت پس ضرور ش
ــاالنه درصدى از  ــات عمومى ، به طور س ــه دهندگان خدم ــات عمومى به ويژه ارائ ــى و موسس دولت
ــبكه  ــت بانك ، مخابرات ، ش ــت ، پس ــبكه پس ــتفاده از ش مراجعات حضورى ارباب رجوع خود را با اس
ــه جاى مراجعه ،  ــيوه مكاتبه ب ــانى و به كارگيرى ش ــانى الكترونيك و جايگزين اطالع رس اطالع رس

پاسخگوئى كنند. 
تبصره :  ميزان كاهش مراجعات و فهرست انواع خدمات قابل ارائه از راههاى ياد شده ، در هر سال به پيشنهاد 
ــوراى عالى  ــتگاه هاى ذيربط تهيه و به تصويب ش ــوراى عالى هماهنگى ترافيك و باهماهنگى دس ش

ادارى مى رسد. 

ــهيالت مناسب را در  ــاالنه تس ــهرى ، دولت س ماده 8:   به منظور افزايش ظرفيت ناوگان حمل و نقل داخل ش
ــرانى و حمل ونقل ريلى شهرى ) قرار مى دهد تا با  ــركتها و سازمانهاى اتوبوس ــور (ش اختيار وزار كش
ــهيالت ، به ظرفيت موجود ناوگان اضافه شود. شهردارى هاى كشور مكلف هستند  ــتفاده از آن تس اس
ــن ناوگان موجود  ــل ده درصد (10٪) به مجموع ظرفي ــاالنه حداق ــيدن به ظرفين مطلوب س تا رس

اضافه نمايند. 
وزارت صنايع و معادن مكلف است به منظور پاسخگوئى به نياز ناوگان حمل و نقل شهرى ، افزايش ظرفيت 

توليدات خود را در زمينه وسايل نقليه عمومى در اولويت قرار دهد. 
ــوخت  ــى الزم ، هدايت و نظارت بر تغيير س ــتهاى هماهنگ ، تعيين خط مش ــه منظوراعمال سياس مـاده 9:   ب
خودروها از فرآورده هاى نفتى آالينده به گاز طبيعى و ديگر سوختهاى نوين ، شوراى عالى هماهنگى 

ترافيك شهرهاى كشور با همكارى ارگانهاى مرتبط اقدامهاى الزم را معمول خواهند نمود. 
ــوركه موضوع هدايت و نظارت بر تغيير  ــهرهاى كش ــوراى عالى هماهنگى ترافيك ش ــات ش تبصره:   در جلس
ــوختهاى نوين مطرح است  ــوخت خودروها از فرآورده هاى نفتى و آالينده به گاز طبيعى و ديگر س س

از نماينده وزارت نفت با حق راى دعوت به عمل آيد. 
ــتگاه هاى اجرائى ، شهردارى ها، نيروى  ــهرهاى بزرگ ، دس ماده10:   به منظور كاهش آلودگى هوا در تهران و ش
ــايل نقليه  ــوز نمودن (گازطبيعى ) تدريجى وس ــبت به تبديل به گازس نظامى و انتظامى موظفند نس
ــخص اقدام نمايند. سازمان حفاظت محيط زيست كشور  ــاس زمانبندى مش تحت اختيار خود، براس
موظف است گزارش ساالنه عملكرد دستگاهها را به دولت گزارش نمايد. اين اقدام در مورد نيروهاى 

مسلح با هماهنگى و موافقت ستاد كل نيروهاى مسلح انجام مى شود. 
ــاندن آلودگى ناشى از سوختهاى  فسيلى نسبت به  ــت به منظور به حداقل رس ماده 11:   وزارت نفت مكلف اس
ــر از MPP 500 (گوگرد)، در حد نياز اقدام  ــتاندارد بين المللى به كمت ــد و عرضه گازوئيل با اس تولي
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نمايد. 
تبصره:   سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور موظف است براى به اجرا درآمدن مفاد اين ماده اعتبارات الزم 

را در بودجه ساالنه كشور پيش بينى نمايد. 
ــيما مكلف است با همكارى دستگاه هاى ذيربط، برنامه هائى را در راستاى نماياندن  ــازمان صدا و س ماده 12:  س
ــوخت مصرفى وسايل نقليه از نظر اقتصادى و زيست محيطى ، همچنين برنامه هاى آموزشى  تغيير س
ــه عموم مردم ارائه  ــيما، ب ــدن را از طريق صدا و س ــوز ش متضمن مالحظات ايمنى مربوط به گازس

نمايد. 
ــورد تدوين  ــى هاى الزم در م ــت بررس ــتاندارهاى صنعتى ايران مكلف اس ــه تحقيقات و اس مـاده 13: موسس
ــايل نقليه را انجام و نتيجه جهت اجرا به مراجع ذيربط ارائه  ــوز كردن وس ــتاندارهاى ايمنى گازس اس
ــتاندارد  ــايل نقليه موظف به رعايت اس ــوخت وس ــتم س نمايد. مراجع ذيربط در توليد و اصالح سيس

مزبور مى باشند. 
ــعه واحدهاى  ــرمايه گذارى جديد و با توس ــدن اين تصويبنامه ، صدور مجوز س ماده 14:  از تاريخ الزم االجراش
ــت تمامى توليدكنندگان  ــوع و وزارت صنايع و معادن موظف اس ــاى دو زمانه ممن ــدى موتوره تولي
ــال از زمان الزم االجراشدن اين  ــده را مكلف نمايد حداكثر تادوس ــيكلت هاى ياد ش داخلى موتور س
ــت محيطى تطبيق و نوع موتور چهارزمانه راجايگزين  ــتاندارهاى زيس آئين نامه ، توليد خود را با اس

نمايند. 
ــهر بزرگ  ــدن اين تصويبنامه در هفت ش ــال الزم االجراء ش ــرددد موتورهاى دو زمانه پس از دو س تبصـره:  ت

كشور ممنوع است . 
ماده 15:  از تاريخ الزم االجراشدن اين آئين نامه ، واردات موتور سيكلتهاى دو زمانه ممنوع است . 

                               معاون اول رئيس جمهور- محمدرضاعارف
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فصل پنجم: حفظ محيط زيست  >  قانون برنامه چهارم توسعه  >  قوانين  >  صفحه اول

ماده 58 
ــور,  ــتي كش ــريع در اجراي برنامه عمل حفاظت و بهره برداري از تنوع زيس ــت، براي تس دولت موظف اس
هماهنگي الزم را بين دستگاه هاي ذي ربط ايجاد نمايد. شاخصهاي تنوع زيستي كشور مي بايست تا پايان برنامه 

چهارم به سطح استانداردهاي جهاني نزديك شود و وضعيت مناسب يابند.

ماده 59 
ــت و ساير  ــازمان حفاظت محيط زيس ــت، با همكاري س ــور مكلف اس ــازمان مديريت و برنامه ريزي كش س
ــت محيطي و هزينه هاي  ــي و زيس ــادي منابع طبيع ــهاي اقتص ــور برآورد ارزش ــط، به منظ ــتگاه هاي مرتب دس
ــابهاي ملّي, نسبت به تنظيم  ــت در فرايند توسعه و محاسبه آن در حس ــي از آلودگي و تخريب محيط زيس ناش
ــها و هزينه هاي موارد داراي اولويت از قبيل: جنگل, آب, خاك، انرژي, تنوع  ــبه ارزش ــتورالعمل هاي محاس دس
ــت  محيطي در نقاط حساس اقدام، و در مراجع ذي ربط به تصويب برساند. ارزشها و  ــتي و آلودگي هاي زيس زيس
ــيده، در امكان سنجي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در  ــتورالعمل آنها به تصويب رس هزينه هايي كه دس

نظر گرفته خواهد شد.

ماده 60 
ــازي ساختارهاي مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعي،  ــت، به منظور تقويت و توانمندس دولت موظف اس
ساز و كارهاي الزم را جهت گسترش آموزشهاي عمومي و تخصصي محيط زيست، در كليه واحدهاي آموزشي و 
مراكز آموزش عالي، حمايت از سرمايه گذاري در بخش محيط زيست و منابع طبيعي، ايجاد تقويت ساختارهاي 

مناسب براي فعاليتهاي زيست محيطي، در دستگاه هاي اثرگذار بر محيط زيست، تنظيم و برقرار نمايد.

ماده 61 
دولت مكلف است، كه در طول برنامه چهارم اقدامهاي ذيل را به عمل آورد: 

ــاي توليدي, خدماتي  ــده را آغاز نمايد. كليه واحده ــراي پايش منابع آلوده كنن الـف: طرح خوداظهاري ب
ــبت به نمونه برداري و اندازه گيري  ــازمان حفاظت محيط زيست نس ــتورالعمل س ــاس دس و زيربنايي بايد بر اس
ــد. واحدهايي كه تكاليف اين بند را  ــازمان مذكور ارائه دهن ــا و تخريبهاي خود اقدام و نتيجه را به س آلودگي ه

مراعات ننمايند، مشمول ماده (30) “قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب1374/2/3” خواهند بود. 
ب: به منظور جلوگيري از افزايش بي رويه مصرف سموم دفع آفات نباتي و كودهاي شيميايي، اتخاذ روشي 
ــود. ضوابط ورود,  ــت و مبارزه بيولوژيك، به تدريج فراهم ش ــتر از كود كمپوس ــتفاده بيش نمايد كه موجبات اس
ــموم دفع آفات نباتي از جهت تأثيرات زيست محيطي را  ــاخت, فرموالسيون و مصرف كودهاي شيميايي و س س
ــازمان حفاظت محيط زيست، و  ــاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، س ــط وزارتخانه هاي جهاد كش توس

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند. 
ج: ارائه برنامه مديريت پسماندهاي كشور و اتخاذ روشي كه با همكاري شهرداري ها, بخشداري ها، دهياري ها 
در وهله اول در سه استان مازندران, گيالن و گلستان اجرا شود، به طوري كه در پايان برنامه چهارم, جمع آوري, 
ــت محيطي و بهداشتي انجام شود. همچنين  ــهاي فني زيس ــماندها با روش حمل و نقل, بازيافت و دفع كليه پس
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ــات جمع آوري و تصفيه فاضالب در دست اجراي استانهاي  ــبكه ها و تأسيس ضمن تأمين اعتبارات الزم, كليه ش
خوزستان، گيالن, مازندران, گلستان و تهران و شهرهاي مراكز استانها را تكميل و به مرحله بهره برداري رسانده 

و مطالعات ساير شهرها را انجام و با توجه به اولويت به مرحله اجرا برساند.

ماده 62 
دولت مكلف است: 

الف: در طول برنامه چهارم، ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران, اهواز, اراك, تبريز, مشهد, شيراز, كرج و 
اصفهان را در حد استاندارد مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست كاهش دهد. 

ــازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و  ــط سازمان حفاظت محيط زيست, س آيين نامه اجرايي اين بند، توس
وزارتخانه هاي نفت, صنايع و معادن, بهداشت, درمان و آموزش پزشكي، راه و ترابري و كشور تهيه و به تصويب 

هيئت وزيران رسانده شود. 
ــور از  ــوده كش ــيكلت هاي فرس ب: در طول برنامه چهارم، تمهيداتي اتخاذ كند كه كليه خودروها و موتورس

رده خارج شوند.

ماده 63 
ــال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و  ــت حداكثر تا پايان س دولت موظف اس
ــاماندهي سواحل كه متضمن اقدامهاي ضروري همچون:  ــواحل، با اولويت درياي خزر, طرح جامع س تخريب س
تعيين و آزادسازي حريم, استقرار مديريت يكپارچه سواحل, ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي و دريانوردي, 
ــتگاه هاي  ــئوليت دس صيادي و آبزي پروري، بازبيني و اصالح و تكميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مس

ذي ربط در زمينه سياست گذاري, اجرا و نظارت، تدوين نمايد.
تبصره- دولت موظف است كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را به شكلي ساماندهي نمايد كه تا پايان 

برنامه چهارم، عقب نشيني شصت (60) متر حريم دريا صددرصد (100٪) انجام پذيرد. 
ــور, سازمان حفاظت محيط زيست,  ــازمان مديريت و برنامه ريزي كش ــط س آيين نامه اجرايي اين ماده توس
ــاورزي, راه و ترابري, نيرو و عنداللزوم ساير دستگاه هاي  ــازي, كشور, جهاد كش ــكن و شهرس وزارتخانه هاي مس

ذي ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 64 
سازمان حفاظت محيط زيست، مكلف است: 

ــتيابي به توسعه پايدار به منظور حفظ محيط زيست و با  ــتاي ارتقاي آگاهي هاي عمومي و دس الف: در راس
ــعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري  تأكيد بر گروههاي اثرگذار و اولويت دار از ابتداي برنامه چهارم توس
ــت به تصويب هيئت  ــوراي عالي حفاظت محيط زيس ــنهاد ش ــالمي ايران،آيين نامه اجرايي مربوط را با پيش اس
ــانه هاي دولتي و صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ملزم به  ــاند. كليه دستگاه هاي ذي ربط, رس وزيران برس

اجراي برنامه هاي آموزشي بدون دريافت وجه موضوع اين ماده قانوني مي باشند. 
ــتاني تا پايان سال اول برنامه  ــطوح منطقه اي، ملّي و اس ــور را در س ــت  محيطي كش ب: نظام اطالعات زيس
ــتگاه هاي ذي ربط  ــت محيطي فراهم گردد. دس ــاني و ارزيابي زيس چهارم ايجاد نمايد تا زمينه پايش، اطالع رس

مكلف اند، در تدوين و اجرايي نمودن اين نظام همكاري نمايند.
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ماده 65 
ــت نسبت به تدوين اصول توسعه پايدار بوم شناختي، به ويژه در الگوهاي توليد و مصرف و  دولت موظف اس
ــتورالعملهاي بهينه سازي مربوطه اقدام نمايد. دستگاه هاي مرتبط موظف به رعايت اصول و دستورالعملهاي  دس

مذكور در طرحها و برنامه هاي اجرايي خود مي باشند.

ماده 66 
ــد، جهت كاهش اعتبارات  ــاي عمومي غير دولتي موظف ان ــات و نهاده ــتگاه هاي اجرايي و مؤسس كليه دس
ــبز  ــت, براي اجراي برنامه مديريت س ــتهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيس هزينه اي دولت, اعمال سياس
ــامل كاغذ), كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها  ــامل: مديريت مصرف انرژي, آب, مواد اوليه و تجهيزات (ش ش
(در ساختمانها و وسايط نقليه)، طبق آيين نامه اي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان مديريت و 
برنامه ريزي كشور با همكاري دستگاه هاي ذي ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد, اقدام نمايند.

ماده 67 
ــت بومي در زيست بومهاي حساس، به ويژه درياچه اروميه، تهيه و به مرحله اجرا  الف: برنامه مديريت زيس
در مي آيد. سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي نيرو 

و جهاد كشاورزي، آيين نامه اجرايي اين ماده را تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسانند. 
ب: به منظور جلوگيري از شكار بي رويه و نابودي تنوع زيستي، دولت مكلف است با همكاري مراجع ذي ربط 
در نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا ضمن محدود كردن پروانه حمل اسلحه شكاري 
ــكاري را متناسب با جمعيت قابل برداشت از  ــالحهاي ش و بازنگري در ضوابط صدور پروانه هاي مذكور، تعداد س
ــازمان حفاظت محيط زيست برساند و نسبت به جمع آوري سالحهاي غيرمجاز تا  ــخيص س حيات وحش به تش

پايان برنامه چهارم اقدام نمايد.

ماده 68 
الف: دولت موظف است طرح حفاظت, احيا, بازسازي ذخاير و رفع آلودگي و شيوه هاي بهره برداري پايدار از 
محيطهاي دريايي كشور، تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 

ايران را تهيه و به مرحله اجرا گذارد. 
ــي جمهوري اسالمي ايران براي  ــود، با رعايت اصول (72) و (85) قانون اساس ب: به دولت اجازه داده مي ش
تقليل آالينده هاي وارد به محيط زيست و تخريب آن، "صندوق ملّي محيط زيست" وابسته به سازمان حفاظت 
محيط زيست را تأسيس كند. منابع مورد نياز صندوق ياد شده براي انجام فعاليتهاي مذكور از طريق كمكهاي 
بخش غير دولتي داخلي و خارجي تأمين مي گردد. اساسنامه صندوق ملّي محيط زيست مشتركاً توسط سازمان 
حفاظت محيط زيست، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب 

هيئت وزيران خواهد رسيد. 
ج: وزارت جهاد كشاورزي موظف است، به منظور تعيين تكليف نهايي و تثبيت مالكيت دولت بر عرصه هاي 
ــك منابع ملّي و دولتي از  ــبت به اتمام عمليات مميزي و تفكي ــي و دولتي, تا پايان برنامه چهارم، نس ــع ملّ مناب
مستثنائات و اشخاص اقدام كند. سازمان ثبت اسناد و امالك كشور بايد تا صدور اسناد, نقشه هاي اراضي منابع 

ملّي و دولتي را به عنوان اسناد رسمي پذيرفته و آنها را مالك عمل قرار دهد.
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ماده 69 
دولت مكلف است، برنامه حفظ، احيا، اصالح، توسعه و بهره برداري از منابع طبيعي تجديد شونده را باتوجه 

به اولويتهاي زير تنظيم و به مورد اجرا بگذارد: 
ــينان شمال تا پايان برنامه چهارم به ميزان هفتاد درصد  ــاماندهي جنگل نش الف: خروج دام از جنگل و س

(70٪) باقيمانده دام و جنگل نشينان در پايان سال 1383. 
ــن دام و مرتع و همچنين لغو و اصالح  ــاه درصد (50٪) دام مازاد از مراتع جهت تعادل بي ــش پنج ب: كاه

پروانه چراهاي مربوطه. 
ــت درصد (20٪) سطح حوزه هاي سدهاي در دست اجرا، تمام شده  ج: اجراي عمليات آبخيزداري در بيس

و ده درصد (10٪) حوزه هاي ساير مناطق. 
ــديد مبارزه با  ــعه زراعت چوب به ميزان حداقل يكصد هزار هكتار، حذف تعرفه واردات چوب و تش د: توس

قاچاق چوب. 
ــت به ميزان حداقل پانصد هزار هكتار، همچنين اجراي  ــت كاش ــبز و جنگلهاي دس ــعه فضاي س هـ : توس

عمليات كنترل كانونهاي بحراني بيابان زا به ميزان حداقل يك و نيم ميليون هكتار. 
و: اجراي عمليات پخش سيالب در حوزه هاي شهري، روستايي و ساير اراضي كشاورزي و منابع طبيعي به 
ميزان يك و نيم ميليون هكتار به منظور ايجاد مراتع مشجر، تبديل اراضي بياباني به زراعي و تعذيه آبخوانها. 

ز: پوشش كامل حفاظتي در جنگلهاي كشور (شمال، زاگرس، ارسباران، خليج عمان و ايراني- توراني) 
ح: پوشش كامل سوخت رساني به عشاير، جنگل نشينان و روستاييان. 

ــيج محلي در حفاظت از جنگلها و مراتع به ميزان پانزده  ــوراهاي روستايي و بس ــترش مشاركت ش ط: گس
درصد (15٪) از سطح عملياتي. 

ي: بهره برداري از جنگل صرفاً براساس تعديل اكولوژيك و ضروريات حفظ جنگل صورت مي گيرد. آيين نامه 
اجرايي اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيئت 

دولت خواهد رسيد.

ماده 70 
دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پايداري منابع طبيعي و تنظيم مديريت چراي مراتع 
و حفظ ذخاير ژنتيكي دامها (دام عشاير)، ترتيبي اتخاذ نمايد كه اجراي طرحهاي مرتع داري و مديريت مراتع از 
ــاير ذي حق انجام گيرد و در همين راستا واگذاري اراضي مستعد قلمرو عشاير به خانوارهاي كوچنده  طريق عش

در چارچوب طرح ساماندهي اسكان عشاير با حفظ حقوق آنها صورت گيرد. 
ــازمان مديريت و برنامه ريزي  ــترك وزارت جهاد كشاورزي و س ــنهاد مش آيين نامه اجرايي اين ماده به پيش

كشور حداكثر ظرف شش ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 71 
ــعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري  ــوم توس ماده (105) و بند «ج» ماده (104) “قانون برنامه س

اسالمي ايران مصوب1379/1/17واصالحيه هاي آن” براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي گردد.
ماده 105 برنامه سوم 



259ضمائم

ماده 105 
كليه طرحها و پروژه هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان سنجي 
ــت و مصوب هيئت وزيران مورد  ــوراي عالي حفاظت محيط زيس ــنهادي ش ــاس ضوابط پيش و مكان يابي، بر اس
ــط مجريان طرحها و پروژه هاي مذكور الزامي است.  ــت محيطي قرار گيرد. رعايت نتايج ارزيابي توس ارزيابي زيس

نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه مي باشد. 
ــت راهكارهاي عملي و اجرايي پروژه هاي عمراني و  ــت موظف اس ــازمان حفاظت محيط زيس تبصره ـ س
اشتغالزائي در مناطق حفاظت شده را به طريقي فراهم نمايد كه ضمن رعايت مسائل زيست محيطي، طرحهاي 

توسعه عمراني متوقف نگردد
بند ج ماده 104 برنامه سوم 

بند ج ماده 104 
ج ـ به منظور كاهش عوامل آلوده كننده محيط زيست، باالخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب كشور، 
ــخصات فني خود با ضوابط محيط زيست و كاهش آلودگيها اقدام  واحدهاي توليدي موظف اند براي تطبيق مش

كنند. هزينه هاي انجام شده در اين مورد به عنوان هزينه هاي قابل قبول واحدها منظور مي گردد. 
ــت  از واحدهائي كه از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليتهاي آنها باعث آلودگي و تخريب محيط زيس
گردد، جريمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومي واريز مي گردد تا در قالب لوايح بودجه سنواتي 
ــازي محيط زيست هزينه شود. آيين نامه اين بند مشتمل بر مبلغ و چگونگي اخذ  براي اجراي طرحهاي سالم س

جرايم و نحوه هزينه آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

قانون نحوه جلوگيرى از آلودگى هوا 
فصل اول - كليات

فصل دوم - وسائل نقليه موتورى 
فصل سوم - كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه ها 

فصل چهارم - منابع تجارى ، خانگى و منابع متفرقه 
فصل پنجم - مجازات ها 

اصالحيه مبالغ ريالى مربوط به جرايم فصول مندرج در قانون نحوه جلوگيرى از آلودگى هوا
فصل اول - كليات 

ماده 1:     جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران و به منظور پاكسازى و حفاظت هوا 
ــى موظفند مقررات و  ــخاص حقيقى و حقوق ــات و كليه اش ــتگاه ها و موسس ــا كليه دس از آلودگى ه

سياست هاى مقرر در اين قانون را رعايت نمايند. 
ــور از آلودگى هوا  ــت . منظ ــات آلودگى هوا را فراهم نمايد ممنوع اس ــر عملى كه موجب ــدام به ه مـاده 2:   اق
ــع پرتوزا و غير  ــت از وجود و پخش يك يا چند آلوده كننده اعم از جامد، مايع ، گاز، تشعش عبارتس
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ــاير  ــان و يا س پرتوزا در هواى آزاد به مقدار و مدتى كه كيفيت آن را به طورى كه زيان آور براى انس
موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد. 

ماده 3:  منابع آلوده كننده هوا كه تحت مقررات اين قانون قرار دارند به سه دسته زير طبقه بندى مى شوند. 
الف - وسائل نقليه موتورى 

ب - كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه ها 
ج - منابع تجارى و خانگى و منابع متفرقه 

فصل دوم - وسائل نقليه موتورى 
ــايل نقليه موتورى كه بيش از حد مجاز مقرر دود و آلوده كننده هاى ديگر وارد هواى  ــتفاده از وس ماده 4:    اس
ــازمان حفاظت محيط  ــايل نقليه موتورى توسط س ــت حد مجاز خروجى وس آزاد نمايند ممنوع اس

زيست با همكارى وزارت صنايع تعيين و به تصويب شوراى عالى حفاظت محيط زيست مى رسد. 
ــود بايد داراى گواهينامه مخصوصى مبنى بر رعايت  ــيله نقليه موتورى كه به كار گرفته مى ش ماده 5:    هر وس

حد مجاز خروجى آلوده كننده هاى هوا باشد. 
دارندگان وسايل نقليه موتورى مكلفند همه ساله وسايل نقليه خود را در مراكز مورد تاييد سازمان حفاظت 
محيط زيست كه توسط شهرداريها ايجاد مى گردد تحت آزمايش و معاينه قرار داده و گواهينامه مبنى بر رعايت 
ــايل نقليه فاقد گواهينامه مذكور به ترتيبى  حد مجاز آلودگى را دريافت نمايند. در غير اين صورت از تردد وس

كه در آيين نامه اجرايى اين قانون تعيين مى شود جلوگيرى خواهد شد. 
ــايل نقليه مذكور طبق تعرفه اى  ــايل نقليه موتورى از دارندگان وس تبصره 1: هزينه انجام آزمايش و معاينه وس

كه توسط وزارت كشور و سازمان 
حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران مى رسد اخذ خواهد شد. 

ــال پس از تصويب اين قانون تعيين  ــروع اجراى اين ماده و تبصره هاى آن حداكثر يك س تبصره 2:  تاريخ ش
ــتگاه هاى ذيربط موظفند ظرف  ــهردارى و ساير دس ــازمان حفاظت محيط زيست و ش ــود و س مى ش

مدت مذكور امكانات الزم جهت اجراى اين ماده را فراهم كنند. 
ــازمان هاى ذيربط موظفند  ــالمى ايران ، وزارتخانه ها و س ــهردارى ها، نيروى انتظامى جمهورى اس ماده 6:     ش
ــتم حمل و نقل شهرى را به صورتى طراحى و سامان دهند  ــايل نقليه موتورى و سيس نحوه تردد وس

كه ضمن كاهش آلودگى هوا جوابگوى سفرهاى روزانه شهرى باشد. 
تبصره:    آيين نامه اجرائى اين ماده كه در برگيرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهرى ، پيش بينى استفاده 
ــور (شهرداريها) و  ــد توسط وزارت كش ــايل نقليه عمومى و امثال آن مى باش ــتر از وس مطلوب و بيش
ــورت لزوم با  ــت و در ص ــازمان حفاظت محيط زيس ــالمى ايران و س ــروى انتظامى جمهورى اس ني

همكارى سازمان هاى ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. 
ــد كه به  ــهرها به حدى برس ــرارى كه به علت كيفيت خاص جوى ، آلودگى هواى ش ــع اضط مـاده 7:  در مواق
ــت را شديدا به  ــكى سالمت انسان و محيط زيس ــت ، درمان و آموزش پزش ــخيص وزارت بهداش تش
ــهرداريها و نيروى  ــور (ش ــت با همكارى وزارت كش ــازمان حفاظت محيط زيس مخاطره بياندازد، س
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انتظامى جمهورى اسالمى ايران ) 
ــده برقرار نموده و  ــى را براى منابع آلوده كنن ــت زمانى ، مكانى و نوع ــا محدوديت هاى موق ــا ي ممنوعيت ه

بالفاصله مراتب را از طريق رسانه هاى همگانى به اطالع عموم خواهد رسانيد. 
ــبت به رفع ممنوعيت و محدوديت  ــازمان نس ــدن وضعيت اضطرارى و كاهش آلودگى هوا، س با برطرف ش

برقرار شده اقدام و مراتب را به نحو مقتضى به اطالع عموم خواهد رسانيد. 
ــات مرتبط با احتراق  ــاير قطع ــايل نقليه موتورى و همچنين موتور و س ــاخت و توليد و ورود وس مـاده 8:   س
ــت  ــتانداردهاى حفاظت محيط زيس ــتلزم رعايت اس ــل كاربراتور و فيلتر مس ــه از قبي ــايل نقلي وس

مى باشد. 
ــت ها و برنامه هاى توليدى واحدها و شركت هاى تابعه توليد وسايل  ــت سياس ماده 9:    وزارت صنايع موظف اس
ــايل نقليه با موتورها و قطعات غير  ــورى خود را به نحوى تنظيم نمايد كه اوال» توليد وس ــه موت نقلي
استاندارد صورت نپذيرد ثانيا در برنامه ريزى ساخت خودرو برنامه توليد وسايل نقليه و حمل و نقل 
ــوى صورت گيرد كه حتى  ــاخت اتومبيل ها به نح ــت قرار دهد ثالثا طراحى و س ــى را در اولوي عموم

المقدور امكان استفاده از گاز هم وجود داشته باشد. 
ــيله نقليه موتورى مستلزم رعايت استانداردهاى موضوع ماده 8 اين قانون  ــماره گذارى هر نوع وس ماده 10:   ش

مى باشد. 
ماده 11:   استانداردهاى موضوع مواد 8 و 9 اين قانون توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكارى وزارت 

صنايع ، وزارت نفت و موسسات تحقيقاتى ذيصالح تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. 

فصل سوم - كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه ها 
ــد كارخانجات و  ــل و يا خط تولي ــعه و تغيير مح ــاى جديد و توس ــات و كارگاه ه ــداث كارخانج مـاده 12: اح

كارگاه هاى موجود مستلزم رعايت ضوابط و معيارهاى سازمان حفاظت محيط زيست مى باشد. 
ــيس  ــازندگى هنگام صدور جواز تاس ــاورزى و جهاد س ــاى صنايع ، معادن و فلزات ، كش مـاده 13: وزارتخانه ه

رونوشتى از جواز تاسيس مربوط را به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال خواهند نمود. 
ــتقرار واحدهاى صنعتى و يا توليدى خود را طبق ضوابط  ــيس مذكور مكلفند محل اس دارندگان جواز تاس

استقرار موضوع ماده 12 اين قانون تعيين نمايند. 
ــاس  ــتقرار با رعايت ضوابط موضوع ماده 12 فوق بر اس صدور پروانه بهره بردارى موكول به تاييد محل اس

اعالم سازمان حفاظت محيط زيست مى باشد. 
ــع نظامى ، فرودگاه ها و  ــيمى ، كارخانجات صناي ــگاه ها، كارخانجات پتروش تبصـره 1: احداث نيروگاه ها، پااليش
ــازمان حفاظت محيط زيست از لحاظ  ترمينال هاى بارگيرى موكول به رعايت ضوابط و معيارهاى س

محل استقرار مى باشد. 
ــازمان با مشاركت وزارتخانه هاى مذكور در اين  ــط س تبصره 2: ضوابط و معيارهاى موضوع مواد 12 و 13 توس

ماده تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. 
ــت محيطى الزم را از طريق  ــت موظف است ضوابط و معيارهاى زيس ــازمان حفاظت محيط زيس تبصره 3: س

وزارتخانه هاى ذيربط به دارندگان جواز تاسيس اعالن نمايد. 
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ــات و كارگاه هاى جديدى كه ضوابط و معيارهاى موضوع ماده 12 را رعايت ننمايند  مـاده 14: فعاليت كارخانج
ــى كه بيش از حد مجاز  ــردارى از كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه هائ ــت و بهره ب ــن فعالي و همچني

موجبات آلودگى هوا را فراهم آورند، ممنوع است . 
ــه آلودگى آنها بيش از حد  ــت كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه هائى ك ــازمان حفاظت محيط زيس ماده 15: س
ــت باشد را مشخص نموده و مراتب را با تعيين نوع و ميزان آلودگى  ــتانداردهاى محيط زيس مجاز اس
ــا ابالغ خواهد كرد تا در مهلت معينى  ــئوالن كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه ه به صاحبان و يا مس
ــازمان با همكارى و مشاركت دستگاه هاى ذيربط تعيين مى شود نسبت به رفع آلودگى  ــط س كه توس

يا تعطيل كار و فعاليت خود تا رفع آلودگى اقدام نمايند. 
ــات آلودگى هوا را فراهم مى نمايد با  ــئول كارخانه و كارگاهى كه موجب تبصـره 1: در صورتى كه صاحب يا مس
ــد  ــده رفع آلودگى عملى نمى باش ــازمان اثبات نمايد كه ظرف مهلت تعيين ش داليل قابل قبول س
ــب و در مورد اين گونه كارخانجات و كارگاه ها قائل  ــازمان مى تواند براى يكبار مهلت اضافى مناس س

شود. 
ــتانداردهاى آلوده  ــواى پاك و اس ــتانداردهاى ه ــت اس ــت موظف اس ــازمان حفاظت محيط زيس تبصره 2: س
ــواى آزاد مى گردند را براى هر  ــه بهر طريق وارد ه ــل از كارخانجات و كارگاه ها ك ــاى حاص كننده ه
ــوده و در اختيار  ــت محيطى آن مناطق تهيه نم ــبات زيس ــه و با توجه به كيفيت هوا و مناس منطق

متقاضيان و صاحبان كارخانجات و كارگاه ها قرار دهد. 
حد مجاز (استانداردهاى محيط زيست ) اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب 

هيات وزيران خواهد رسيد. 
ــا و نيروگاه هاى آلوده كننده ظرف مهلت  ــئوالن كارخانجات و كارگاه ه مـاده 16: در صورتى كه صاحبان و مس
ــده مبادرت به رفع آلودگى يا ممانعت از كار و فعاليت كارخانه و كارگاه مربوط ننمايند، در  تعيين ش
ــازمان حفاظت محيط زيست و دستور مرجع قضائى ذيربط محل  ــت س پايان مهلت مقرر به درخواس
ــود از كار و فعاليت كارخانجات و  ــته مى ش ــط مامورين انتظامى به مورد اجرا گذاش كه بالفاصله توس

كارگاه هاى آلوده كننده جلوگيرى به عمل خواهد آمد. 
ادامه كار يا فعاليت كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه هاى مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محيط 

زيست و يا راى دادگاه صالحيتدار خواهد بود. 
ــوده كننده پس از ابالغ  ــئوالن كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه هاى آل ــى كه صاحبان و مس تبصـره: در صورت
ــت از فعاليت و ادامه كار كارخانجات و كارگاه هاى مربوط ممانعت به  ــازمان حفاظت محيط زيس س
ــب اجازه از  ــا و بدون كس ــل كارخانجات و كارگاه هاى مذكور راس ــا پس از تعطي ــل نياورده و ي عم
ــه فعاليت آن ها بنمايند بر  ــائى و ادام ــا بدون صدور راى دادگاه صالحه ، مبادرت به بازگش ــازمان ي س
ــتورات  ــاير مقررات مربوط به عدم رعايت دس ــه مجازات هاى مقرر در اين قانون و س ــب مورد ب حس
ــور اداره و تصدى  ــئوالن مذك ــد و چنانچه مديران و مس ــع قانونى و قضائى محكوم خواهند ش مراج
ــند موضوع در هيات هاى  ــته باش ــته به دولت را برعهده داش كارخانجات و كارگاه هاى دولتى يا وابس
ــتگاه متبوع مدير يا مسئوالن نيز مطرح و حكم مقتضى  ــيدگى به تخلفات ادارى وزارتخانه يا دس رس

صادر خواهد گرديد. 
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ــت مى تواند  ــازمان حفاظت محيط زيس ــب ، رئيس س ــرايط جوى نامناس مـاده 17: در مواقع اضطرارى و يا ش
ــريع  ــد با اخطار س ــته باش ــى را كه فعاليت آن ها خطرات فورى در برداش ــات و كارگاه هائ كارخانج
خواستار توقف فعاليت آن ها گردد و در صورت استنكاف به حكم رئيس دادگاه محل تا رفع موجبات 

خطر تعطيل نمايد. 
ــات و يا كارگاه ها از طريق  ــى از فعاليت كارخانج ــواردى كه كاهش يا از بين بردن آلودگى ناش مـاده 18: در م
ــب امكان پذير نبوده و يا فعاليت كارخانجات و  ديگر بجز انتقال يك يا برخى از آن ها به نقاط مناس
ــازمان  ــاكنان آن مناطق را به خطر بياندازد س ــالمت س ــكونى س كارگاه هاى مذكور در مناطق مس
ــرح انتقال  ــتگاه هاى دولتى ذيربط ط ــا و ديگر دس ــا همكارى وزارتخانه ه ــت ب حفظت محيط زيس
ــب (ترجيحا شهرك ها و قطب هاى صنعتى ) تهيه و  كارخانجات و كارگاه هاى مذكور را به نقاط مناس
به هيات وزيران ارائه مى نمايد. دولت درصورت صالحديد و موافقت حسب مورد اقدام خواهدنمود. 

ماده 19: قطب ها و شهرك ها و مجتمع هاى صنعتى و نيروگاه ها و واحدهاى توليدى مكلفند حداقل 10 درصد 
ــاى توليدى و  ــده جهت احداث واحده ــه فضاى تخصيص داده ش ــهرك ها و يا مجموع ــاى ش از فض

خدماتى را به ايجاد فضاى سبز و مشجر و كشت درختان مناسب منطقه اختصاص دهند. 
ــب  ــبز مناس بهره بردارى از واحدهاى صنعتى و توليدى مذكور منوط به رعايت اين ماده و ايجاد فضاى س

مى باشد. وزارتخانه هاى صنعتى موظف به نظارت بر حسن اجراى اين ماده مى باشند. 
ــوخت و  ــتفاده از س ماده 20: كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه ها و كوره هاى آجرپزى و آهك پزى موظف به اس
ــى به نحوى كه موجبات كاهش آلودگى هوا را فراهم  ــب قابل دسترس ــتم هاى احتراقى مناس سيس

نمايد، هستند. 
ــانى خود تامين سوخت مناطق  ــوخت رس ــانى و س ــت در برنامه ريزى گازرس تبصره:   وزارت نفت موظف اس
ــهرهاى بزرگ را در  ــتقرار كارخانجات و كارگاه ها و كوره هاى آجرپزى مجاور ش ــى و مراكز اس صنعت

اولويت قرار دهد. 
ــتقرار صنايع در مجاورت  ــط مربوط به محدوديت اس ــه اجرائى اين فصل و همچنين ضواب ــن نام مـاده 21: آيي
ــاركت وزارتخانه هاى ذيربط تهيه و به تصويب  ــازمان حفاظت محيط زيست با مش ــهرها توسط س ش

هيات وزيران خواهد رسيد. 

فصل چهارم - منابع تجارى ، خانگى و منابع متفرقه 
ــار هر نوع مواد آلوده كننده هوا بيش از حد مجاز از منابع تجارى ، خانگى و متفرقه در  ماده 22: پخش و انتش

هواى آزاد ممنوع است . 
منابع تجارى ، خانگى و متفرقه از جهت نوع و ميزان آلودگى توسط سازمان حفاظت محيط زيست مشخص 
ــده و حد مجاز موضوع اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات  و طبقه بندى ش

وزيران خواهد رسيد. 
ــتوران ها و غير مكلفند ضمن اتخاذ  ماده 23: كليه منابع آلوده كننده از قبيل حمام ها، نانوائى ها، هتل ها، و رس
تدابير الزم جهت جلوگيرى از انتشار دود و دوده و ساير موارد آلوده كننده در هواى آزاد، از سوخت 

مناسب ترجيحا گاز شهرى كه موجب كاهش آلودگى هوا مى شود استفاده نمايند. 
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وزارت نفت موظف است در برنامه سوخت رسانى شهرهاى بزرگ ، تامين سوخت مناسب و گازرسانى منابع 
تجارى و واحدهاى خدمات عمومى را در اولويت قرار دهد. 

ــتن زباله هاى شهرى و خانگى و هر گونه نخاله در معابر عمومى و فضاى باز ممنوع  ــوزاندن و انباش ماده 24: س
مى باشد. 

ــازى و كشور موظفند هنگام تهيه طرح هاى هادى و جامع و بهسازى شهرها  ــكن و شهرس ماده 25: وزارتين مس
ــت  ــائل زيس ــى مس به نحوى برنامه ريزى نمايند كه فصل جداگانه اى از مطالعات طرح را به بررس
ــهرك ها و مجتمع هاى مسكونى از نظر  ــهرها و ش محيطى اختصاص دهند به گونه اى كه طراحى ش
ــبكه معابر و حمل و نقل ، ضوابط تراكم ساختمانى و غيره  ــبز و باز، همجوارى كاربرى ها، ش فضاى س

با معيارهاى زيست محيطى مورد تاييد سازمان متناسب باشد. 
تبصره:   نقشه هاى شهرها، شهرك هاى مسكونى ، قطب ها و شهرك ها و مجتمع هاى صنعتى ، ادارى ، كشاورزى 

و غيره موكول به رعايت ضوابط و مقررات حفاظت محيط زيست مى باشد. 
ماده 26: آيين نامه اجرائى موضوع ماده 25 اين قانون مشتركا توسط وزارت مسكن و شهرساز، وزارت كشور و 

سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. 
ــه جلوگيرى از آلودگى  ــد. آيين نام ــاد هر گونه آلودگى صوتى بيش از حد مجاز ممنوع مى باش مـاده 27: ايج

صوتى توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. 

فصل پنجم - مجازات ها 
ــانى كه  ــورى آلوده كننده غير مجاز تردد مى نمايند و همچنين كس ــايل نقليه موت مـاده 28: افرادى كه با وس
ــون را رعايت ننمايند به حكم دادگاه صالح به  ــا و ممنوعيت هاى موضوع ماده 7 اين قان محدوديت ه
ــيلندر حجم موتور ميزان آلودگى و  جزاى نقدى از پنج هزار ريال تا يكصد هزار ريال بنا بر تعداد س
ــده مذكور تا رفع  ــايل نقليه آلوده كنن ــا از تردد وس ــد ضمن ــرار جرم محكوم خواهند ش ــات تك دفع

موجبات آلودگى جلوگيرى به عمل خواهد آمد. 
ــواد 14 و 16 و 17 اين  ــات و كارگاه هاى آلوده كننده كه برخالف م ــئولين كارخانج مـاده 29: صاحبان و مس
ــل نمايند براى بار اول به جزاى نقدى از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال و در صورت  ــون عم قان
ــش ماه و جزاى نقدى از هفتصد هزار ريال تا دو ميليون ريال  تكرار به حبس تعزيرى از دو ماه تا ش

محكوم مى شوند. 
ــالوه بر محكوميت مذكور  ــات و كارگاه هاى آلوده كننده ع ــئوالن اين گونه كارخانج تبصـره 1: صاحبان و مس
ــخاص حقيقى و حقوقى به حكم دادگاه  ــت و اش مكلف به پرداخت ضرر و زيان وارده به محيط زيس

صالحه مى باشند. 
تبصره 2: در مورد جرائم مقرر در اين قانون عالوه بر اشخاص حقيقى و حقوق سازمان حفاظت محيط زيست 

بر حسب مورد شاكى يا مدعى خصوصى در زمينه خسارات وارده به محيط زيست مى باشد. 
ــت براى نمونه بردارى و تعيين  ــازمان حفاظت محيط زيس ــى ماموران س ــانى كه از انجام بازرس ماده 30: كس
ــتى و خدمات و اماكن  ــت كارخانجات و كارگاه ها منابع تجارى بهداش ــى از فعالي ميزان آلودگى ناش
ــناد و مدارك و اطالعات مورد نياز سازمان را در اختيار ايشان  عمومى ممانعت به عمل آورده و يا اس
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ــب مورد و اهميت موضوع به  ــناد و مدارك و اطالعات خالف واقع ارائه نمايند بر حس نگذارند و يا اس
ــدى از پانصد هزار ريال تا پنج ميليون ريال و در صورت تكرار به حبس تعزيرى از يك ماه  ــزاى نق ج

تا 3 ماه و جزاى نقدى مذكور محكوم خواهند شد. 
ــاده همكارى يا  ــت در جرائم موضوع اين م ــازمان حفاظت محيط زيس ــه ماموران س ــى ك تبصـره :  در صورت
ــيدگى به  ــته يا گزارش خالف واقع ارائه نمايند عالوه بر محكوميت در هيات هاى رس ــاركت داش مش

تخلفات ادارى به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد. 
ــئوالن منابع تجارى و اماكن عمومى كه برخالف ماده 24 اين قانون موجبات آلودگى  ماده 31:  صاحبان و مس
ــرر به جزاى نقدى از يكصد هزار ريال تا  ــم نمايند پس از هر بار اخطار و پايان مهلت مق ــوا را فراه ه
ــال جزاى نقدى محكوم  ــزار ريال تا دو ميليون ري ــيصد ه ــد هزار ريال و در صورت تكرار از س پانص

خواهند شد. 
ــن آلودگى صوتى به  ــه و منابع خانگى و همچنين عاملي ــئولين آلودگى حاصل از منابع متفرق مـاده 32:  مس
ــد هزار ريال تا يك  ــال و در صورت تكرار از يكص ــيصد هزار ري ــى هزار ريال تا س ــزاى نقدى از س ج

ميليون ريال محكوم خواهند شد. 

فصل ششم - مقررات مختلف 
ــازمان حفاظت محيط  ــالمى ايران موظف است با همكارى س ــيماى جمهورى اس ــازمان صدا و س ماده 33: س
ــائل حفاظت  ــب جهت تنوير افكار عمومى ، آموزش و قوانين و مقررات مس ــت ، برنامه هاى مناس زيس

محيط زيست را تنظيم و به مورد اجرا بگذارد. 
ــاب خزانه واريز گرديده و معادل  مـاده 34: درآمدهاى حاصل از اجراى اين قانون پس وصول بالفاصله به حس
پنجاه درصد (50٪) وجوه واريزى در هر سال و حداكثر تا سقف يك ميليارد ريال جهت اجراى اين 
قانون به صورت رديف جداگانه در اليحه بودجه هر سال منظور و در اختيار سازمان حفاظت محيط 
ــار نيروى انتظامى  ــقف چهارصد ميليون ريال در اختي ــت درصد (20٪) تا س ــت و معادل بيس زيس

جمهورى اسالمى ايران قرار مى گيرد. 
ــبت به آن تعيين  ــن نامه هاى اجرائى اين قانون عالوه بر مواردى كه در هر يك از مواد قانون نس مـاده 35: آيي
ــه ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان حفاظت محيط  ــت حداكثر ظرف س ــده اس تكليف ش
ــب مورد با مشاركت يا همكارى دستگاه هاى ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران  ــت و بر حس زيس

خواهد رسيد. 
ــه جلوگيرى از آلودگى هوا لغو  ــالغ اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن در زمين ــخ اب مـاده 36: از تاري

مى گردد. 

اصالحيه مبالغ ريالى مربوط به جرايم فصول مندرج در قانون نحوه جلوگيرى از آلودگى هوا
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سازمان حفاظت محيط زيستـ  سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور
ــه مورخ 1383/2/13 بنا به پيشنهاد شماره 18670ـ82 مورخ 1381/2/23 سازمان  هيئت وزيران در جلس
مديريت و برنامه ريزى كشور و به استناد ماده (68) قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت ـ مصوب1380 

ـ تصويب نمود:
ــرح  ــغ ريالى مربوط به جرايم فصول مندرج در قانون نحوه جلوگيرى از آلودگى هوا ـ مصوب1374 ـ به ش مبال

زير اصالح مى گردد:
ــاز براى تردد  ــايل نقليه آلوده كننده غيرمج ــتفاده از وس ــده براى اس ــزان جرائم ماده (28) قانون يادش 1ـ مي

«پانصدهزار ريال» تعيين مى شود.
ــا و ممنوعيت هاى موضوع ماده (7)  ــده بابت عدم رعايت محدوديت ه ــم ماده (28) قانون يادش ــزان جرائ 2ـ مي

قانون يادشده «از بيست و پنج هزار ريال تا يكصد هزار ريال» تعيين مى شود.
ــهركها و مجتمعهاى صنعتى كه  ــا، كارگاهها و ش ــده براى كارخانه ه ــم ماده (29) قانون يادش ــزان جرائ 3ـ مي
ــى هوا را فراهم نمايند براى بار اول از دو ميليون ريال تا پنج ميليون ريال و درصورت تكرار  ــات آلودگ موجب

از پنج ميليون ريال تا ده ميليون ريال با رعايت ديگر ضوابط قانونى ذى ربط تعيين مى شود.
4ـ ميزان جرائم ماده (31) قانون يادشده براى ايجاد آلودگى هوا موضوع ماده (24) قانون يادشده از پانصدهزار 

ريال تا پنج ميليون ريال و در صورت تكرار از دوميليون ريال تا ده ميليون ريال تعيين مى شود.
ــا پانصدهزار ريال و در  ــى صوتى، از پنجاه هزار ريال ت ــده براى آلودگ ــم ماده (32) قانون يادش ــزان جرائ 5ـ مي

صورت تكرار از يكصدهزار ريال تا يك ميليون ريال تعيين مى شود.
ــه و منابع خانگى از يكصدهزار  ــده براى آلودگى حاصل از منابع متفرق ــزان جرائم ماده (32) قانون يادش 6ـ مي

ريال تا يك ميليون ريال و در صورت تكرار از دويست هزار ريال تا دو ميليون ريال تعيين مى شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف

 




