
ل از   الب حا ع   ض د   
فاضالب ناشی از شستشو،بخشی از فاضالب خانگی     
است که مواد مدفوعی ویا فاضالب مـستراح در آن     
وجود نـدارد فاضـالب ناشـی از شستـشو ،حـاوي             
تعدادي عوامل بیماري زا است که تماس مستقیم یـا        
غیر مستقیم آن با انسان ممکن است ایجـاد بیمـاري          

این فاضالب را باید به وسیله چاهـک هـاي      . نماید  
جذبی و یا اینکه توسط شبکه جمع آوري فاضـالب     

روستاها یا مناطقی که آب زیر زمینی  در. دفع نمود 
باال است و یا منطقه سنگالخی و صخره اي اسـت ،           
توسط کانالهایی با شیب مناسب ،فاضالب منازل را         

. میکنند  جمع آوري و به داخل سپتیک تانک هدایت
 .براي انجام این کار همکاري مردم ضرورت دارد 

 

 

الب ی   ھد ع  ب  ن روش د ضنا ا         
ــالب           ــتی فاض ــع بهداش ــرین روش دف ــب ت مناس
درروستاهاي فاقد شبکه جمع آوري فاضـالب دفـع         

فاصله افقی مناسب بین چـاه آب        . درچاه جاذب است  
 5/7وچاه فاضالب باتوجه به جنس زمین باید حداقل

 .مترباشد30متروگاهی اوقات تا15تا

الب ی   ھد ر  ع  ی د و ضعات   ا            
هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شـناخته        
شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب 
آشامیدنی آلوده ، دفع غیر بهداشتی فضوالت انسانی 
و دامی و مواد زائد ، ریختن مواد مسموم کننـده در     
رودخانه ها ،زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام   
استفاده غیر  مجاز فاضالب خام یا پـس آب تـصفیه      
خانه هاي فاضالبی براي مصارف کشاورزي ممنـوع    
می باشد و مرتکبین چنانچـه طبـق قـوانین خـاص             
مشمول مجازات شدیدتر نباشد به حبس تا یک سال    

 .محکوم خواهند شد 

 

ی    ھد ر  ع  ا  خا ت د       ا
الب       ض    

 

 

 

 مرکز بهداشت شهرستان مرودشت

واحد بهداشت محیط وحرفه اي,  
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الب ض   
فاضالب عبارت است از هر آبی که در مصارف     

استفاده شـود و    ...)  خانگی ، صنعتی و  ( مختلف  
به علت اضافه شدن مواد آلـوده کننـده کیفیـت        

 .خود را براي مصرف از دست داده باشد 

ع  ی از د ماری  ی    ک    الت و     
الب ی   ھد ضر ا       

اهمیت بهداشت در زندگی فردي واجتماعی برکسی 
بهداشت آنقدر اهمیت یافته که مبناي .پوشیده نیست

رعایـت  .رشد وتوسعه کشورها قلمـداد مـی شـود         
بهداشت نـشانه اي از رشـد شخـصیت اجتماعـی            

درعبـور از نقـاط     .     فرهنگی هر جامعه مـی باشـد      
شهري وروستائی،چهره ظاهري مناطق معموالً مـی      
تواند معرف سطح فرهنگ مردمـی باشـدکه درآن          

 .محدوده زندگی می کنند

فرهنگی که دربرخورد بـا مـسایل جامعـه ازجملـه         
نظافت وبهداشت کوچه هـا وخیابانهـا بـه نمایـش          

 .گذاشته میشود

یکی از بزرگـترین مـشکالت بهداشـتی بخـصوص بـافرا             
رسیدن فصل گرما مسئله دفع غیر بهداشتی یا رهـا نمـودن        
فاضالب حاصل از شستشوي البـسه،ظروف،حیاط منـازل         

 .به کوچه وخیابان ومعابر است...و

فاضالبها همیشه حاوي عوامل بیماریزاي متعدد می باشـند        
وعالوه بربد منظره کردن کوچه وخیابـان،محیطی مناسـب         
جهــت تغذیــه وتکثــیر پــشه،مگس ومــوش فــراهم مــی         

پشه خاکی سبب انتقال بیماري سالک ومگس باعـث         . کنند
انتقــــال امراضــــی همچــــون اســــهالهاي آمیبــــی         
وباسیلی،تراخم،حصبه،وبا،سل،جذام،سیاه زخم وبیماریهـاي     

مـوش نیزسـبب انتقـال بیماریهـاي         . مـی گـردد   . . . انگلی و 
 .می شود...طاعون،یرقان و

با خشک شدن فاضالب وتبدیل آن به گـرد وغبار،عوامـل      
بیماریزاي موجود درفاضـالب وارد هـوا شـده وازطریـق            
دستگاه تنفسی مـی تواننـد باعـث بـسیاري ازبیماریهـاي            

 .ریوي وتنفسی شوند

باید توجه داشتـــــه باشید که بیـشـتـــــــــریـن              
خطرمتوجه   کـودکـانـی اسـت کـه درحـیـــــن                   
بـــــــــازي درکوچــــه وخیابان بااین آلودگیـهـا     

 بـــــــــــراي آنکه .درتمــــــــاس می باشند

باید توجه داشـته باشـید کـه بیـشترین خطرمتوجـه             
کودکانی است که درحین بازي درکوچه وخیابان بااین 

براي آنکه محیطی تمیـز     .آلودگیها درتماس می باشند 
وعاري ازآلودگی وبخصوص کودکانی سـالم داشـته        
باشیم الزم است تا دست به دست هم داده واین مشکل 

رادر کوچه )دفع غیر بهداشتی فاضالب(بهداشتی یعنی 
وخیابان با حفر چاه فاضالب درمنـازل وهـدایت ایـن          

 .فاضالبها به درون آن حل نمائیم

 

 

 : منابع 

  ٢ و١ت منزوی  جلد . تصفیه  فاضالب  م  

 تصفیه فاضالب  ترجمه دکتر احمد رضا یزدان بخش 
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