
هدف های رفتاری : از فراگير انتظار مى رود پس از پايان اين فصل بتواند :
ـ ويژگى های آب سالم را به طور مختصر توضيح دهد.

ـ گردش آب در طبيعت را توضيح دهد.
ـ ناخالصى ها و آلودگى های متداول آب را توضيح دهد.

ـ شکل های مختلف آب های زير زمينى را توضيح دهد.
ـ بيماری های مرتبط با آب را شرح دهد.

ـ روش های تصفيه آب را توضيح دهد.
ـ اثرات فاضالب بر محيط زيست را توضيح دهد.

ـ چگونگى انتقال بيماری ها در اثر دفع غيربهداشتى مدفوع را با رسم طرحى نشان 
دهد.

ـ مراحل جمع آوری ، حمل و دفع بهداشتى زباله را به طورخالصه شرح دهد.
ـ چگونگى انتقال بيماری از طريق خاک آلوده را توضيح دهد.

ـ انواع آلوده کننده  های هوا را شرح دهد.
ـ اثرات آلودگى هوا بر انسان و محيط انسانى را توضيح دهد.

ـ هدف های مبارزه با آلودگى هوا را توضيح دهد.
ـ نکات بهداشتى اماکن عمومى را توضيح دهد.

بهداشت محيط زيست
9
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مقدمه
محيط عبارت از مجموعٔه شرايط و عوامل خارجى است که بر زندگى و تکامل (پرورش) فرد يا 
جامعه تأثير مى گذارد. مانند: آب، حيوانات، گيا هان، آداب و رسوم، اقتصاد و… چنانچه قبالً گفته شد 

عوامل و شرايط محيطى به سه صورت در بهداشت عمومى مورد بررسى قرار مى گيرند:
محيط فيزيکى، محيط زنده (بيولوژيک) و محيط اجتماعى

ديگر  عبارت  به  دارند.  متقابل  اثر  يکديگر  بر  مى کند،  زيست  آن  در  که  محيطى  و  زنده  موجود 
موجودات زنده همواره بر محيط زيست اثر مى گذارند و نيز از آن متأثر مى گردند. مثالً وقتى انسان آب را 
آلوده مى کند، بر محيط اثر گذاشته است و بر عکس موقعى که آلودگى آب يک رودخانه موجب بيمارى 

انسان مى شود، محيط بر انسان تأثير کرده است.
ساختمان بدن موجودات زنده چنان است که مى تواند تغييرات محيط را تا حد معينى تحمل کند 

و در شرايط گوناگون خود را با آن سازش دهد. اين عمل را سازش با محيط١ مى گويند.
محيط زيست فيزيکى شامل آب، حرارت، نور، هوا و… است که آلودگى و نامناسب بودن آنها، 
به خصوص آلودگى هايى که بشر به محيط فيزيکى مى افزايد، مانند زباله، فاضالب و عوامل آلوده کننده 

هوا مى تواند بيمارى زا باشد.
با توجه به گستردگى مطالب در بهداشت محيط ما تنها به چند موضوع بهداشت آب، فاضالب، 

دفع بهداشتى مدفوع و زباله و کنترل آلودگى خاک و هوا اکتفا مى کنيم.
بهداشت محيط زيست عبارت است از «کنترل عواملى از محيط زندگى که به نحوى در رفاه و 

سالمت بدنى، روانى و اجتماعى انسان تأثير دارند و يا خواهند داشت.»

۱ـ۹ـ بهداشت آب۲
مهم ترين عاملى که مى تواند نقش بسيار مهمى بر محيط و سالمتى افراد جامعه داشته باشد، آب 
است. آب مايعى است که قسمت اعظم کرٔه زمين را فراگرفته و عامل مهم بقاى زندگى است. مصداق 
آئه شريفٔه « َوَجَعلْنا ِمنَ الماء کلَّ شئ حىّ ٌ  » زيباترين بيان است که اهميت آب را به عنوان مايعى حياتى 

بيان می کند.
آب، نخستين نياز زندگى است و موجودات زنده، بدون آب، بيش از چند ساعت يا چند روز 

٢ــ بهتر است در صورت امکان مدرس ترتيب بازديد از تصفيه خانه و تهيه نمونه آب از منابع مختلف را تدارک ببيند.
ـ ۱   Adaptation ـ



١٠٠

می
مو
و ع

ی 
فرد

ت 
داش
به

نمى توانند زنده بمانند. تقريباً بيش از نيمى از وزن بدن ما را آب تشکيل داده است و علت عمدٔه خاصيت 
انعطاف پذيرى ماهيچه  ها و ساير قسمت هاى بدن به واسطٔه وجود آن است. 

ميزان آب مورد نياز، با توجه به سن افراد متفاوت است و با افزايش سن، نياز به آب پايين مى آيد. 
البته شرايطى مانند تب، تعريق بيش از حد، درجه حرارت محيط، نياز به آب را باال مى برند. گسترش 
بهداشت در سراسر گيتى، به طور تغييرناپذيرى با فراهم بودن آب، همراه است. زيرا هرچه آب بيشتر و 

کيفيت آن بهتر باشد، بهداشت همگانى، پيشرفته تر و گسترده تر خواهد بود.
الف) مصارف آب: آشاميدن، تنها مصرف آب را تشکيل نمى دهد. مصارف ديگر آب عبارت 
و  تفريحى  ماهى،  پرورش  کشاورزى،  صنعتى،  بهداشتى،  مصارف  شستشو،  پز،  و  پخت  از:  است 

کشتيرانى.
ب) تعريف آب سالم و خصوصيات آن: آب سالم آبى است که آلوده نباشد، مصرف کننده را 
به بيمارى هاى منتقل شونده از آب، مبتال نکند، عارى از مواد سمى باشد و مواد معدنى و آلى موجود 

در آن بيشتر از حد مجاز نباشد. چنين آبى داراى کيفيت زير است:
۱ــ کامالً زالل، شفاف و گواراست و به مقدار کافى هوا در آن وجود دارد.
۲ــ امالح معدنى به مقدار کم (حداکثر نيم گرم در ليتر) در آن محلول است.

۳ــ در آزمايش ميکروب شناسى عارى از ميکروب بيمارى زاى بيش از حد مجاز است.
۴ــ سخت نيست، به طورى که در آن سبزى کامالً پخته مى شود و صابون به خوبى کف مى کند. 

در دسترس نبودن آب سالم به مقدار کافى، مردم را مجبور مى کند که از منابع آب آلوده و تصفيه 
نشده براى آشاميدن، پخت و پز، شستشو، استحمام و ... استفاده کنند. 

در برنامه ريزى تأمين آب، چه در شهر و چه در روستا، دو هدف اساسى بايد مورد توجه قرار گيرد:
الف) تهئه آب سالم و گوارا (کيفيت مطلوب)

ب) در دسترس قرار دادن آب به مقدار کافى (کمّيت مطلوب)
درياچه  ها،  دريا ها،  آب  خورشيد  انرژى  آب :  طبيعى  منابع  و  طبيعت  در  آب  گردش  ج) 

رودخانه  ها، رطوبت زمين و… را بخار مى کند.
اين بخار وارد جّو اطراف زمين مى شود و پس از آن به صورت باران و برف و تگرگ دوباره به 
زمين فرو مى ريزد. در سطح زمين، قسمتى از آب بخار مى شود. بخشى جارى مى شود و باالخره قسمتى 
از آن در زمين فرو رفته و از طبقات نفوذپذير خاک مى گذرد و در زيرزمين ذخيره مى شود (آب هاى 

سطحى يا زيرزمينى). همٔه مراحل و تغييرات فوق را گردش آب در طبيعت مى گويند (شکل ۱ــ۹) .
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با  و  است  تجديد  و  تغيير  حال  در  دائماً  آب  مختلف  منابع  کميت  و  کيفيت  گردش،  اين  ضمن 
مواد معدنى، آلى و به خصوص ميکروب ها و سموم ممکن است ترکيب يا مخلوط شده و آلوده شود. 

بنابراين گردش فوق منابع آب به طور کلى عبارتند از:
۱ــ آب باران (باران، برف، تگرگ)

۲ــ آب هاى سطحى (رودخانه، نهر، دريا)
۳ــ آب هاى زيرزمينى (چشمه، قنات، چاه)

د) ناخالصى ها و آلودگى هاى متداول آب: آب صددرصد خالص در طبيعت يافت نمى شود. 
در آب ممکن است ناخالصى ها و آلودگى هاى زير ديده شود:

۱ــ گاز ها، نظير انيدريدکربنيک، هيدروژن سولفوره، متان، اکسيژن، ازت و … 
۲ــ ترکيبات معدنى، مانند کلسيم، سديم، فلوئور، آهن، يد، سولفات ها، بى کربنات ها و …

۳ــ مواد معلّق غيرزنده، مانند ذرات رس و ذرات زنده (باکترى ها، قارچ ها، جلبک ها). در آب 
ممکن است ميکروب هاى بى شمارى وجود داشته باشد که با روش هاى جديد ميکروب شناسى مى توان 
آنها را تشخيص داد، ليکن جدا کردن و مطالعٔه همٔه ميکروب ها از نمونه آب مورد مصرف، احتياج به 
وقت زيادى دارد و هزينٔه زيادى را نيز در بر مى گيرد. به طور معمول باکترى هاى عادى روده در بررسى 

شکل ۱ــ۹ــ گردش آب در طبيعت
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آزمايش هاى  بودن آب از  مدفوعى  منشأ  تشخيص  براى  قرار مى گيرند.  عمل  مالک  آب،  آلودگى هاى 
تشخيص طبى استفاده مى شود.

تعيين آلودگى هاى آب به مواد  عادى براى  شرايط  نتيجه مى گيريم که تحت  گذشت  از آنچه که 
مدفوعى، روش تشخيص آسان و عملى، جستجوى باکترى هاى گروه «اشرشياکلى١» و «کلى فرم» در 

نمونه آب است.
هـ) آب هاى زيرزمينى:

۱ــ چشمه: چشمه محل ظاهر شدن آب زيرزمينى در سطح زمين است. در واقع چشمه چاهى 
است سطحى که آب آن از شکاف زمين به خارج جارى مى شود. مناسبترين آب در روستا، چشمه سار هايى 
است که در باال دست ده قرار دارد و آب آن به راحتى به روستا وارد مى شود. آب چشمه نيازى به تصفيه 

ندارد در صورتى که نکات بهداشتى در موقع استفاده از آن رعايت شود.
۲ــ قنات: قنات که ما ايرانيان آشنايى کامل با آن داريم، شکل ديگرى از آب هاى زيرزمينى است 
که با حفر چاه (مادر چاه) به آن مى رسند و به وسيله تونل هاى زيرزمينى افقى، آب آن را به سطح زمين 
هدايت مى کنند و در سر راه تونل، به فواصل معّين، چاه هاى هواکش حفر مى کنند. انتهاى تونل يعنى 
ظاهر شدن آب قنات در سطح زمين «مظهر قنات» ناميده مى شود. آبى که از مظهر قنات خارج مى شود 
قابل اطمينان نيست، زيرا تمام عواملى که آب چاه دستى را آلوده مى کند، موجب آلودگى آب  قنات نيز 

مى شود (شکل۲ ــ ۹).

ـ  ۹ــ نحوه استفاده از آب قنات پس از ظاهر شدن شکل ۲ـ

هواکش

سطح زمين
مظهر قنات 

محل برداشت براى مصارف خانگى

قنات 

۱ــ اشرشياکلى و گروه کلى فرم، باکترى هاى ساکن روده انسان هستند که بعضى از آنها در شرايطى بيمارى زا مى شوند.
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۳ــ چاه: حفر چاه، يکى از ساده ترين و عملى ترين راه هاى استفاده از آب زيرزمينى است. چاه 
اگر به طرز صحيح محافظت نشود، در معرض خطر آلودگى قرار مى گيرد، به اين ترتيب:

۱ ــ نفوذ آب هاى سطحى آلوده از طريق طبقات خاک اطراف د هانه چاه
۲ ــ ورود آب هاى سطحى آلوده از د هانٔه باز چاه

۳ ــ نفوذ گرد و غبار و ورود آشغال، حشرات و پرندگان از د هانٔه چاه
۴ ــ نفوذ آلودگى از چاه مستراح نزديک و امثال آن

بايد توجه کرد چاه آب مشروب حداقل ۱۰ متر از لوله فاضالب، جوى ها و چاه هاى فاضالب 
فاصله داشته باشد و شيب زمين طورى باشد که آب باران به طرف چاه جارى نشود. بررسى هاى مختلف 
نشان مى دهد که عوامل بيمارى زا مى توانند به طور عمودى يا افقى در زمين حرکت کنند.اين تغيير مکان 
فرج دار  خلل و  خاک هاى  در  که  معنا  بود.بدين  خواهد  متفاوت  خاک  جنس  شيب زمين و  به  توجه  با 
اين مسافت بيشتر و در خاک هاى سفت تر کم تر خواهد بود.هم چنين شيب زمين باعث افزايش حرکت 

عوامل بيمارى زا مى شود (شکل٣ ــ ۹).

ـ  ۹ــ موقعيت چاه آب و فاضالب در محيط مسکونى شکل ۳ـ

گندگاهخانه

منطقه جذب فاضالب

انبار

شيب
۵۰ متر

۵۰ متر يا بيشتر

۵۰ متر

چاه آب

حيوانات

آغل

و) بيماری های مرتبط با آب: مهم ترين بيمارى هايى که از طريق آشاميدن و مصرف آب آلوده 
ممکن است به انسان سرايت کند، عبارتند از: بيمارى هاى عفونى مانند حصبه، وبا، اسهال خونى و 
بيمارى هاى انگلى نظير بيالرزيوز يا پيوک، اسکاريدوز. علت انتشار آنها، آلوده شدن آب به مواد دفعى 
(استفراغ، مدفوع و ادرار) بيماران است. در کشور هاى رو به رشد، ضايعات و مرگ و مير حاصل از 



١٠٤

می
مو
و ع

ی 
فرد

ت 
داش
به

اين بيمارى ها هنوز رقم قابل توجهى را تشکيل مى دهد.
ناخالصى هاى ناشى از ترکيبات شيميايى نيز باعث بعضى بيمارى ها مى شود. مثالً وجود مقاديرى 
از فلوئور براى جلوگيرى از پوسيدگى الزم است، اما فلوئور بيش از حد مجاز (۳ ميلى گرم در يک 
ليتر) (حد مجاز ۰/۸ تا ١/٧ ميلى گرم در يک ليتر آب است) به ميناى دندان آسيب مى رساند و سبب تغيير 
رنگ آن مى شود. وجود نيترات زياد نيز در آب آشاميدنى (حد مناسب ۴۵ ميلى گرم در ليتر) ايجاد بيمارى 
خونى١ خاصى در کودکان مى کند که در کودکان شيرخوار ممکن است کشنده باشد. معموالً گذشتن آب 
از زمين هاى زراعتى که کود شيميايى به آن اضافه شده است سبب اضافه شدن نيترات به آب مى شود.

ز) تصفيۀ آب و روش هاى تصفيۀ آب در مقياس کوچک: با اطالع از منابع طبيعى آب و 
کيفيت آن نتيجه مى گيريم که هيچ گونه آبى را نمى توان قبل از تصفيه و يا اطمينان از سالم بودن آن مصرف 
کرد. هميشه عمل تصفيه در مورد هر نوع آب آشاميدنى بايد انجام شود. بنابراين، هدف از تصفيه آب 

عبارت است از:
ــ جدا کردن مواد شناور در آب (آشغال، مواد غير محلول و…)

ــ عارى کردن آب از عوامل بيمارى زا (ميکروب  ها، امالح زيان آور)
ــ برطرف کردن رنگ، بو، طعم نامطبوع آب تا آن جا که مورد قبول مصرف کننده قرار گيرد.

وجود  کلى  روش  سه  خانگى)،  يا  و  فردى  مصرف  (يعنى  کوچک  مقياس  در  آب  تصفئه  براى 
دارد:

 ۱ــ جوشاندن
 ۲ــ صاف کردن

 ۳ــ گندزدايى توسط مواد شيميايى
هريک از اين سه روش را مى توان به تنهايى و يا همراه دو روش ديگر به کار برد.

ح) تصفيۀ آب به روش جوشاندن، صاف کردن، گندزدايى با مواد شيميايى
۱ ــ جوشاندن: روش رضايت بخشى براى نابودى عناصر بيمارى زا است. بسيارى از عوامل 

بيمارى زا نظير باکترى، اسپور، کيست و تخم ها با جوشاندن صحيح آب از بين مى روند. 
جوشاندن آب بايد پس از صاف کردن در ظرف مناسب در حرارت ۱۰۰ درجه سانتى گراد و به 
مدت ۲۰ دقيقه انجام شود. بهتر است آب جوشانده شده را براى سرد شدن و نگهدارى در همان ظرف 

۱ــ يک نوع بيمارى که در آن هموگلوبين خون تبديل به متهموگلوبينمى مى شود.
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با سرپوش مناسب نگهدارى کرد. براى اين که طعم جوشيدگى به تدريج از بين برود، آب را تا نيمه در 
ظرف پر کنيد.

۲ــ صاف کردن: صافى هايى که براى صاف کردن آب در مصارف خانگى به کار مى رود بر دو نوع 
است: صافى شنى که بستر آن از طبقات شن درشت تشکيل شده است (صافى تند) و صافى سفالى که 
بستر صافى از طبقات شن ريزتر تشکيل شده است (صافى کند). طبقات صافى شنى کند يا سفالى که 
يک بشکه فلزى) به طرف باال عبارت  در روستا مى تواند مورد استفاده قرار گيرد از کف صافى (مثالً 
است از: سنگ ريزه (به قطر ۱۰ سانتى متر)، شن درشت (به قطر ۱۰ سانتى متر)، شن ريز (به    قطر ۱۰ 

ـ  ۹).  سانتى متر) و ماسٔه نرم (۴۵ سانتى متر) ، (شکل۴  ـ
پس از صاف کردن آب، آب صاف شده را مى جوشانند يا با مواد شيميايى گندزدايى مى کنند تا 
ميکروب هاى آن از بين برود. صافى ها هرچند وقت يکبار بايد پاک شود تا ميزان آب صاف شده تقليل 

پيدا نکند.

ـ  ۹ــ صافى شنى کند جهت روستا شکل ۴ـ

ماسۀ نرم ۴۵ سانتى متر
  

شن ريز۱۰سانتى متر

شن درشت۱۰سانتى متر
  

قلوه سنگ۱۰سانتى متر

لوله  سرريز

جهت ورود آب

خروجى آب
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۳ــ گندزدايى با مواد شيميايى: کلر، باکترى کشى قوى و گندزدايى مفيد براى آب آشاميدنى است 
با بيمارى هاى منتقل شونده توسط آب ارتباط دارند، مؤثر است؛ حتى در  و بر باکترى هايى که عمدتاً 

مقادير معمولى، روى بعضى ميکروب ها که در داخل ذرات معلّق محصور شده باشند نيز اثر مى کند.
کلر، بالفاصله پس از اضافه شدن به آب با مواد آلى موجود در آب ترکيب مى شود. اضافه کردن 
کلر به آب بايد کافى باشد تا به صورت آزاد در آب باقى بماند. همين کلر آزاد است که خاصيت باکترى 

کشى قوى دارد و سبب گندزدايى آب مى شود.
ط) تهيه محلول يک درصد کلر: براى تهئه يک ليتر محلول يک درصد کلر، چهل(۴۰)  گرم 
کلرورآهک (٢/٥ قاشق چايخورى) و يا پانزده گرم هيپوکلرات پرقدرت (يک قاشق چايخورى) را در 
يک ظرف مناسب ريخته، آنقدر آب اضافه مى کنيم تا حجم محلول به يک ليتر برسد. چنين محلولى يک 
درصد کلر قابل استفاده خواهد داشت. آهک بى اثر پس از چند ساعت ته نشين مى شود و کلر   خالص 

در محلول صاف باقى مى ماند.
سه قطره از اين محلول يک درصد، براى گندزدايى يک ليتر آب کافى است. اگر آب صاف ولى 
رنگين باشد (نظير چاى کم رنگ) و يا اگر بوى مخصوص داشته باشد، مقدار کلر را بايد دوبرابر کرد 

(شش قطره براى هر ليتر).
براى خوب انجام شدن عمل گندزدايى و سرعت عمل کلرزنى بايد به نکات زير توجه کرد:

۱ــ پس از اضافه کردن کلر به آب، آن را به هم زد تا کلر در تمام قسمت ها حل شود. حداقل 
کلر بايد نيم ساعت با آب تماس داشته باشد تا باکترى ها از بين بروند و مقدارى کلر آزاد نيز در آب باقى 

بماند تا با اطمينان براى آشاميدن مورد مصرف قرار گيرد.
۲ــ به طور کلّى آب هاى بسيار آلوده که محتوى مقادير زيادى مواد آلى هستند و يا آب هاى تيره 

براى کلرزنى مناسب نيستند. ابتدا بايد آنها را صاف کرده، سپس کلر به آن اضافه کرد. 
۳ــ کلر، يک ماده سمى است. در به کار بردن آن بايد احتياط کرد تا خطرى متوجه مصرف  کننده 
و مسئول کلرزنى نشود. محلول آماده شده کلر را بايد در بطرى هاى تيره رنگ در محل تاريک نگهدارى 

کرد و قوطى هاى گرد هيپوکلريت را نيز حتى المقدور در جاى خنک نگهداشت.

۲ـ۹ـ فاضالب
الف) تعريف فاضالب: آب مصرف شده در خانه، صنعت، شهر، کشاورزى و… را فاضالب 

مى گويند.
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آب با کيفيت استاندارد و شفاف و زالل وارد بدن مى شود و به صورت ادرار و مدفوع خارج 
مى شود. در آشپزخانه، بقاياى مواد غذايى و مايع ظرف شويى، در حمام چرک بدن و لباس، صابون و 
شامپو به آن اضافه مى شود و به داخل چاه دفع مى شود. در صنايع، امالح شيميايى مختلف به آن اضافه 
مى شوند. در کشاورزى، کود، حشره کش و علف کش اضافه مى شود و يا فاضالب سطح شهر که غبار 
مواد نفتى و… را با خود مى برد. از آنجا که فاضالب اعم از فاضالب خانگى و صنعتى شهرى توسط 
مصرف  به  يا  و  شده  رودخانه  وارد  تصفيه  بدون  گاهى  و  مى شود  هدايت  شهر  از  خارج  به  بزرگى  لولٔه 
آبيارى سبزى ها مى رسد و در کشاورزى مورد مصرف قرار مى گيرد مى تواند بر روى سالمت محيط 

زيست تأثيراتى بگذارد.
ب  ) اثرات فاضالب بر محيط زيست: فاضالب ها مى توانند اثرات منفى مهمى در محيط  زيست 

بگذارند، که به بعضى از آنها اشاره مى شود: 
۱ــ اضافه کردن موجودات بيمارى زا به محيط مثل ميکروب ها، ويروس ها و انگل ها

۲ــ مرگ زودرس رودخانه  ها و يا مرداب ها. به دليل اين که در فاضالب، مقدار زيادى ازت و فسفر 
وجود دارد و اين مواد سبب رشد بيش از حد جلبک ها شده، در نتيجه رشد سريع و تنگ شدن فضا، 

جلبک ها مى ميرند و رسوب گذارى مى کنند و باعث مرگ زودرس رودخانه  ها و مرداب ها مى شوند.
۳ــ افزودن مواد شيميايى محلول به محيط. مواد شيميايى موجود در فاضالب ها دو دسته هستند:

الف) مواد شيميايى آشنا براى تجزيه کننده  هاى طبيعى که مشکلى به وجود نمى آورند. 
ب) مواد شيميايى مصنوعى يا ساخته شده توسط بشر مثل حشره کش ها و علف کش ها. اين مواد 
براى تجزيه کننده  هاى طبيعى ناآشنا هستند و بدون تجزيه در محيط باقى مى مانند و حالت تجمعى پيدا 
مى کنند و چون وارد زنجيرٔه غذايى مى شوند، براى کل موجودات و از آن جمله انسان، عوارضى را 
به وجود مى آورند. به اين صورت که وقتى فاضالب به دريا ريخته مى شود، اين مواد شيميايى توسط 
جلبک ها خورده مى شوند. جلبک مورد مصرف کروستاسه (موجوداتى که از جلبک ها استفاده مى کنند) 
قرار مى گيرد و ماهى، کروستاسه را مى خورد و انسان، ماهى را مى خورد و صد ها برابر آن ماده اصلى 
که در محيط آب بود به بدن ما مى رسد و خواص سرطان زايى يا عوارض ديگر مواد، اين گونه به انسان 

سرايت مى کند.
۴ــ افزودن مواد نفتى و روغنى به محيط. فاضالب هايى که حاوى مواد نفتى و روغنى هستند 
مشکالتى را ايجاد مى کنند بدين صورت که مواد نفتى اوالً داراى مواد آلى و معدنى محلولى هستند که 

هرچند انحالل آنها کم است، ولى سمى هستند و مى توانند باعث مرگ موجودات آبزى شوند.
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نفت روى آب اليه اى تشکيل مى دهد. اين الئه نفتى، انتقال اکسيژن را قطع مى کند و در  ثانياً 
اکسيژن و وجود  اکسيژن انجام نمى شود و موجودات هوازى بخاطر کمبود  عمق آب، ديگر تبادالت 

مواد شيميايى خفه مى شوند و هزاران ماهى مرده در ساحل، مشاهده مى شود.
۵ ــ آلودگى حرارتى. فاضالب نيروگاه ها، پااليشگاه ها و کلئه برج هاى خنک کننده که وارد آب 
دريا مى شود، درجه حرارت آب را باال مى برد و باعث کم شدن اکسيژن آب مى شود١. و اين کمى اکسيژن 
باعث خفگى موجودات آبزى مى شود. هم چنين موجودات آبزى که خونسردند، نمى توانند افزايش ناگهانى 

درجه حرارت آب را تحمل کنند و باعث مرگ آنها مى شود.
حال چه بايد کرد:

وظيفٔه همگان است که با توجه به کمبود منابع آب شيرين در سطح کره زمين و مشکالت و هزينه  هاى 
مربوط به تهيه و تصفيه آب، در مصرف آن نهايت اعتدال و صرفه جويى را رعايت کنند. ما بايد آب را 
طورى مصرف کنيم که باعث آلودگى آن نشود و تشکيالت تصفيه فاضالب ها نيز بايد به  درستى طراحى 

شوند تا باعث آلودگى منابع آب و محيط زيست نشوند.

۳ ـ  ۹ ـ دفع بهداشتى مدفوع
الف) اهميت مسئله: در بسيارى از نقاط محروم دنيا بيمارى هايى که از طريق فضوالت انسانى به 
ديگران سرايت مى کند، بزرگترين رقم بيمارى هاى واگيردار را تشکيل مى دهد. وبا، حصبه، اسهال خونى، 
اسهال کودکان و بعضى از بيمارى هاى انگلى و آميبى، بيمارى هايى هستند که مستقيماً با دفع نادرست 
فضوالت انسان، ارتباط دارند، به خصوص کشاورزان و خانواده  هاى آنها را بيمار و ناتوان مى کنند و 

قدرت انجام کار و توليد آنان را کاهش مى دهند.
در مدفوع شخص بيمار و يا بيمار به ظاهر سالم، عوامل بيمارى زا و تخم انگل وجود دارد. اين 
عوامل با مدفوع در محيط پراکنده شده، ممکن است آب مشروب، شير و سبزى ها را آلوده کند و مردم 

سالم با خوردن آنها بيمار شوند (شکل۵  ــ ۹).
براى مبارزه و پيشگيرى از انتشار اين بيمارى ها و جلوگيرى از پراکنده شدن فضوالت، قدم 
اساسى جمع آورى و دفع صحيح مدفوع است. براى نيل به اين هدف ساده ترين راه، ساختن مستراح 

بهداشتى است.

۱ــ ميزان اکسيژن محلول در آب، با درجه حرارت  ،   نسبت عکس دارد.
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ب) شرايط دفع بهداشتى فضوالت انسان: فضوالت انسان بايد به نحوى دفع و جمع آورى 
شوند که:

۱ــ موجب آلودگى سطح خاک نشوند. بدين معنى که توالت بايد داراى چاله باشد تا مدفوع در 
آن قرار گيرد و به سطح خاک نرسد.

۲ــ موجب آلودگى آب هاى زيرزمينى نشود.
۳ــ باعث آلودگى آب هاى سطحى نشود.

۴ــ مگس و ساير حشرات و حيوانات به آن دسترسى پيدا نکنند.
۵  ــ فضوالت پس از دفع از بدن، بايد حدود ۶ ماه داخل چاه بمانند تا مراحل تجزيه و فساد در 
فضوالت پايان پذيرد و ميکروب ها و تخم انگل هاى بيمارى زاى آن نابود شوند. آن وقت مى توان از آن 

به عنوان کود در کار هاى کشاورزى استفاده کرد.

ـ  ۹ــ انتقال بيمارى ها به وسيله مدفوع شکل ۵ ـ

منشأ بيمارى

يط
مح

ت 
داش

دّ  به
س

آب

دست

غذا

ميزبان 
واسطه

ناتوانى

ميزبان 
واسطه

مرگ
آب

دست

حشره 

خاک

مدفوع منشأ 
بيمارى

غذا و شير و 
سبزى
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۶  ــ مستراح ساده بوده، متعفن و بدنما نباشد.
از آن جا که سرعت حرکت آلودگى هاى شيميايى در طبقات خاک دوبرابر سرعت باکترى هاست، 
بر اين اساس بايد در انتخاب محل مناسب براى چاه مستراح دقت کافى مبذول داشت. چاه مستراح 
نبايد در باال دست چاه آب در زمين هاى شيب دار احداث شود. محل احداث چاه مستراح بايد در طرف 
راست يا چپ چاه آب باشد. اين کار تا حد زيادى از امکان انتقال آلودگى مى کاهد. اگر چنين کارى 

امکان نداشت، بايد دو چاه را در فاصله پانزده مترى يکديگر احداث کرد.

۴ـ ۹ ـ دفع بهداشتى زباله 
الف) تعريف زباله: به پس مانده  هاى غذايى، آشغال، خاکستر، خاک خيابان ها و ساختمان ها، 

زباله گفته مى شود.
پس مانده  هاى مواد غذايى شامل بقاياى سبزى ها، ميوه  ها، مواد گوشتى و… که قابل تخمير هستند، 
در صورتى که چندروزى پس از توليد، از منزل خارج نشوند، متعفن شده و حشرات را نيز به خود 
جلب مى کنند. اين مواد محيط مناسبى براى رشد انواع عوامل بيمارى زا هستند که آلودگى و انتشار 
آنها در محيط، بسيار خطرناک است و مى توانند سالمت و بهداشت جامعه را به خطر بيندازند. دفع 
غيربهداشتى زباله، باعث جلب موش ها، سگ ها و گربه  ها مى شود که اين موارد نيز مى توانند مشکالتى 
با  مردم  همکارى  بدون  امر  اين  و  شود  دفع  و  حمل  جمع آورى،  درستى  به  بايد  زباله،  کنند.  ايجاد  را 

شهردارى ها امکان پذير نخواهد بود.
ظروف  در  بايد  و…  بيمارستان  کارخانه،  خانه،  در  زباله  جمع آورى  زباله:  جمع آورى  ب) 
ليتر   ۱۲۰ تا   ۱۱۰ از  نبايد  ظروف  نوع  اين  حجم  گيرد.  انجام  نزن  زنگ  و  شستشو  قابل  سرپوش دار 
تجاوز کند. دو طرف آن بايد مجهز به دو دستگيره باشد تا حمل آن را آسان کند و حمل کننده را آلوده 
نکند. در صورتى که کيسٔه نايلونى مناسب براى اين منظور به کار رود، موجب تسهيل در حمل زباله 

نيز خواهد شد.
فاصلٔه بين دو تخليه ظرف زباله نبايد بيش از ۲۴ ساعت باشد، زيرا دراثر تخمير، پس مانده  هاى 
مواد غذايى بوى تعفن گرفته، مگس و ساير حشرات در آن تخم ريزى مى کنند. همچنين زباله را فقط 
هنگامى که رفتگران براى جمع آورى مراجعه مى کنند بايد به طور دربسته به خارج خانه آورد. گذاشتن و 

ماندن زباله  ها در معابر عمومى باعث پراکندگى و اشاعه عوامل بيمارى زا، و ازدياد مگس مى شود.
زباله  هاى بخش عفونى بيمارستان ها بايد سوزانيده شوند، براى اين منظور معموالً از کوره  هاى 
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زباله سوز استفاده مى شود. سوزانيدن زباله به  خصوص وقتى که عموميت پيدا کند موجب آلودگى هوا 
مى شود. بايد از اين عمل ممانعت شود.

بازيابى مواد از داخل زباله  ها که در بعضى موارد ديده مى شود، عملى غيربهداشتى است و موجب 
به خطرانداختن سالمتى مردم مى شود. مگر آنکه مردم بعضى مواد قابل استفاده مثل شيشه، پالستيک، 
کاغذ و… را جداگانه به رفتگران تحويل دهند. در روستا ها با آموزش به روستاييان بايد آنان را تشويق 
کرد تا زباله  ها را در کيسه و در صورت عدم امکان در سطل هاى سرپوش دار جمع آورى کنند و با گذاشتن 
بشکه  هاى مناسب در گذرگاه ها مردم را عادت داد که زباله  ها را بايد در بشکه  ها جمع آورى کرده و از 

ريختن آن در معابر پرهيز کرد.
ماشين هاى  مى شود.  حمل  شهردارى  ماشين هاى  توسط  زباله  شهر ها،  در  زباله:  حمل  ج   ) 
مخصوص زباله کش به صورتى است که بشکه  ها مستقيماً به درون آن خالى مى شوند، اما اگر از وانت ها 
زباله  ها در معابر پراکنده مى شود. استفاده از  و کاميون هاى روباز براى اين منظور استفاده شود عمالً 

دستکش و لباس کار براى رفتگران الزامى است.
د) دفع زباله به طرق زير انجام مى گيرد:

ــ سوزانيدن: چنان که گفته شد سوزانيدن موجب آلودگى هوا مى شود و خطرات آتش سوزى را 
به دنبال خواهد داشت و فقط در مورد دفع زباله  هاى آلوده به عوامل بيمارى زا مانند زباله  هاى بيمارستانى 

توصيه مى شود.
ــ انباشته کردن: انباشته کردن، ابتدايى ترين شکل دفع زباله است، غيربهداشتى بوده و نبايد به 

اين طريق زباله را دفع کرد.
ــ دفن بهداشتى زباله: زباله را در گودال ريخته و روى آن را با خاک مى پوشانند. پس از مدتى 

زباله  ها تخمير و تبديل به کود خواهد شد. محل دفن زباله بايد از شهر و روستا کامالً دور باشد.
در صورتى که گودال در محل وجود نداشت مى توان براى اين منظور شيار هاى مناسب حفر 

کرد.
زباله را درون گودال مى ريزند و آن را فشرده مى سازند. سپس با قشرى از خاک با ضخامتى 
در حدود ۲۰ سانتى متر آن را مى پوشانند. اين عمل را تکرار مى کنند. يعنى هربار پس از ريختن زباله 
آن را با يک طبقٔه جديد قشر خاک پوشانده، و اين کار را آنقدر ادامه مى دهند تا گودال هم سطح زمين 

اطراف شود.
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ــ کمپوست: تبديل زباله به کود را کمپوست١ مى گويند (شکل۶ ــ ۹). در طى اين روش موادى 
مثل حلبى، پالستيک و شيشه و سفال را از زباله جدا کرده و باقيمانده را بعد از خرد کردن وارد مخزن 
و براى تجزيه آماده مى سازند. پس از تخمير و تجزيه آن را خشک کرده، خرد مى کنند. کود تهيه شده 

را با بسته بندى مناسب به بازار عرضه مى کنند.

۵   ـ     ـ  ۹ ـ آلودگى خاک ـ آلودگى خاک
آن  از  استفاده  و  انسان  مدفوع  غيربهداشتى  بردن  بين  از  نتايج  از  يکى  معموالً  خاک،  آلودگى 

به عنوان کود در کشاورزى است.
در کشور هاى در حال توسعه، آلودگى خاک به عوامل بيمارى زا داراى اهميت زيادى است. 
در اين کشور ها، انگل هاى روده اى مهم ترين مسأله آلودگى خاک را تشکيل مى دهند که به علت دفع 
غيربهداشتى مدفوع، فاضالب غيربهداشتى و خانگى و مصرف مدفوع انسانى به عنوان کود در کشاورزى 

است.

ـ  ۹ــ دفن بهداشتى زباله  شکل ۶ ـ

 Compostــ۱
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عوامل بيمارى زا که خاک را آلوده مى کنند و از اين طريق موجب بيمارى در انسان مى گردند به 
سه گروه تقسيم مى شوند:

۱ــ عوامل بيمارى زاى دفع شده از انسان که مستقيماً خاک را آلوده مى کنند و يا از راه مصرف 
سبزى هاى گندزدايى نشده اى که با کود انسانى تغذيه شده اند، به انسان منتقل مى شوند.

محصوالت  و  خاک  آلودگى  مى شود،  استفاده  کود  عنوان  به  انسانى  مدفوع  از  که  نواحى  در 
کشاورزى حتمى است. در اين نواحى بيمارى هاى روده اى به صورت بومى درمى آيد و ميزان ابتالى به 
انگل هاى روده اى افزايش مى يابد. عوامل بيمارى زا مانند باسيل حصبه در جا هايى که با فاضالب آبيارى 
شده است، در شرايط مرطوب زمستان تا ۷۰ روز و در شرايط خشک تابستان تا حدود نصف اين مدت 

دوام مى آورند. تخم آسکاريس در خاک بيش از ۲ سال در نواحى معتدل زنده مى ماند.
۲ــ عوامل بيمارى زاى حيوانى، که از طريق تماس مستقيم با خاک هاى آلوده، از مدفوع حيوانى 

به انسان منتقل مى شوند (عامل بيمارى سياه زخم).
۳ــ عوامل بيمارى زايى که به طور طبيعى در خاک يافت مى شوند و انسان در اثر تماس مستقيم 

با اين گونه خاک هاى آلوده مبتال مى شود (عامل بيمارى کزاز).

۶   ـ ۹ـ بهداشت هوا
نيتروژن و اکسيژن به ضخامت تقريبى  اطراف کرٔه زمين را مخلوطى از گاز هاى مختلف مانند 
صدکيلومتر در بر گرفته است و به عنوان هوا مورد استفادٔه موجودات زنده قرار مى گيرد. مقدار اکسيژن 
موجود در هوا فقط در ۵ تا ۶ کيلومتر اوليه براى تنفس کافى و از آن قسمت باالتر به علت کم شدن 

اکسيژن مشکالت تنفسى ايجاد خواهد شد.
مقدار هوا، محدود بوده و باد که يک عامل مهم طبيعى است، عمالً آلودگى ها را از جايى به  جاى 

ديگر منتقل مى سازد و نمى توان هر مقدار و هر نوع آلودگى را وارد هواى کرٔه زمين کرد.
هوا، ضرورى ترين ماده براى ادامٔه زندگى و تندرستى است و اگر اين مادٔه اصلى و مهم حياتى، 
به مواد خارجى و مضر آلوده شود، بشر مجبور است در هربار تنفس مقدارى مواد خارجى و مسموم 
کننده همراه هواى تنفسى به درون ريه  ها فرستاده و از اين طريق در معرض خطر اثرات نامطلوب و گاه 

کشندٔه آن قرار گيرد.
الف) هواى آلوده: با توجه به ترکيب اصلى و طبيعى هوا، وقتى مواد زايد در جّو به حدى برسد 
که بر سالمتى انسان اثر سوء بگذارد و يا موجب ضرر هاى اقتصادى شود، مى گويند هوا آلوده است. 
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ضرر اقتصادى شامل اثرات نامطلوب آلودگى هوا برحيوانات، گيا هان، اشيا و حتى انسان هم مى شود. 
آلودگى هوا را به صورت هاى ديگر نيز تعريف کرده اند که جامع ترين آنها تعريف زير است:

هواى آلوده، «هوايى است که غلظت يک يا چند مادٔه زايد در آن از حد مجاز بيشتر باشد.»
مواد آتشفشانى، گوگرد آب هاى معدنى و همچنين گرد و غبار هاى حاصل از بيابان هاى بى علف 
بخصوص در مواقع طوفان مثال هاى خوبى براى معرفى آلوده کننده  هاى طبيعى است. بايد اضافه کرد 
که تا آن جا که دست انسان کمک به تشديد اين گونه آلودگى ها ننمايد، حجم آنها در حدى است که معموالً 
طبيعت از عهدٔه ترميم زيان هاى مربوط به آنها برآمده و مشکل چندانى برجاى نمى ماند. ولى متأسفانه با 
از بين رفتن جنگل ها و بوته زار ها هر روزه برحجم اين گونه آلودگى ها اضافه مى شود و اثرات بد آن به 
آلودگى بيشتر محيط کمک مى کند. به آلوده کننده  هاى طبيعى بايد ذرات فضايى حاصله از متالشى شدن 

سيارات، دود ناشى از حريق جنگل ها و گردٔه گيا هان را افزود.
ب) آلوده کننده  هاى مصنوعى: در زندگى روزمرهٔ ما آن چه از لحاظ بهداشت محيط زيست داراى 
هواست.  با  ارتباط  در  به خصوص  انسانى  فعاليت هاى  از  حاصل  آلودگى هاى  است،  بيشترى  اهميت 
مهم ترين اين آلوده کننده  ها در شهر هاى بزرگ دنيا عبارتند از: گاز منواکسيد کربن، گاز انيدريدسولفورو، 

اکسيد هاى نيتروژن و ذرات و مواد معلّق.
گاز منواکسيد کربن : گاز منواکسيد کربن که در اصطالح عاميانه آن را «گاز زغال» مى گويند، در 
درجٔه اول مولود سوخت بنزين در اتومبيل ها و ساير مواد نفتى است. اين گاز فاقد رنگ و بو بوده ولى 
داراى خاصيت شيميايى بسيار قوى و خطرناک است. مهم ترين اثر آن ترکيب سريعش با هموگلوبين 

خون و تشکيل «کربوکسى هموگلوبين» است که موجب خفگى مى شود.
انيدريد سولفورو بيشتر در جا هايى وجود دارد که از زغال سنگ  سولفورو : گاز  گاز انيدريد 
و محصوالت نفتى سنگين  نظير گازوئيل براى سوخت استفاده مى کنند. اين گاز داراى بوى زننده و 
خاصيت شيميايى بسيار قوى است. در هوا تحت شرايط خاصى با اکسيژن و سپس بخار آب موجود 
مصرف  چون  مى کند.  توليد  سولفوريک  اسيد  آن  از  پس  و  انيدريدسولفوريک  شده،  ترکيب  هوا  در 
زغال سنگ و مواد نفتى روزافزون است، افزايش اين گاز در هواى شهر به خصوص شهر هاى صنعتى 

نيز به همان نسبت باال مى رود.
اکسيد هاى نيتروژن: در نتيجٔه احتراق در موتور هاى بنزينى و در بعضى از کارخانه  ها برخى از 
گرماى  هرچه  هستند.  مسموم کننده  و  خطرناک  بسيار  گاز هاى  که  مى شوند  توليد  نيتروژن  اکسيد هاى 

موتور زيادتر باشد، مقدار بيشترى اکسيد نيتروژن توليد مى شود.
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ذرات و مواد معلق  : مهم ترين اين مواد عبارتند از: گرد و غبار، دود و دوده.
گرد  و غبار، ناشى از بخار مواد جامد، هريک به نوبٔه خود اثرات نامطلوب بهداشتى و اقتصادى 

در زندگى انسان دارد و در اندازه  هاى مختلف در فضا موجود است.
دود و دوده، از احتراق ناقص مواد آلى، چوب و زغال توليد مى شود. شکل ٧ ــ ٩ آلودگى هوا 

توسط دود کارخانه  ها و کوره  ها را نشان مى دهد.

ـ  ۹ــ گازهاى خطرناک و دودى که از دودکش کارخانجات متصاعد مى شود باعث آلودگى شديد هوا  شکل ۷ ـ
مى شوند و عوارض گوناگونى نه تنها در انسان بلکه در حيوانات و حتى گياهان نيز ايجاد مى کنند.
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ج) منابع آلودگى هوا: منابع آلودگى هوا؛ به سه بخش مهم زير تقسيم مى شود:
۱ــ صنايع. نظير کارخانه  هاى صنعتى، نيروگاه هاى برق، پااليشگاه ها، کارخانه  ها و کوره  هاى تهئه 

مصالح ساختمانى، کارخانه  هاى کاغذسازى و مواد شيميايى و نظاير اين ها
۲ــ سوخت خانگى و تجارى نظير بخارى و وسايل گرم کننده خانگى، تأسيسات حرارتى، نانوايى، 

حمام هاى عمومى و کارگاه هاى کوچک در سطح شهر
۳ــ وسايط نقليه بنزينى، ديزلى و گازى 

د) اثرات آلودگى هوا بر انسان و محيط انسانى
۱ــ اثر آلودگی بر انسان : چون بحث کامل جزئيات اثرات آلودگى هوا بر انسان در اين کتاب 
اثرات  دربارٔه  جامعى  نسبتاً  اطالعات  حاضر  حال  در  مى شود.  اکتفا  کلياتى  ذکر  به  فقط  نيست،  ميسر 
گوناگون ذرات، گاز ها و باکترى هاى موجود در هوا در دست است و مسلم شده است که آلودگى هوا 
موجب خمودگى، ناراحتى، سردرد، مستعد شدن بدن براى ابتال به بيمارى، تشديد بيمارى هاى تنفسى 
مانند برونشيت و بيمارى هاى قلبى مى شود. عده اى معتقدند که مواد آلى موجود در هوا موجب بروز 
«حّساسّيت» يا «آلرژى» مى شود. اثرات مربوط به سرطان زايى آلوده کننده  هاى هوا در دست مطالعه است 

و هنوز به طور قاطع روشن نشده است.
۲ــ اثر آلودگی  بر گيا هان: تعدادى از آلوده کننده  هاى هوا از قبيل انيدريدسولفورو موجب تقليل 

محصول، تضعيف و يا مرگ گيا هان مى شوند.
۳ــ اثر آلودگی بر حيوانات: آلودگى هوا در مناطق صنعتى، باعث تلف شدن رمه  هاى گوسفند و 
اسب مى شود و يا در اثر خوردن علوفه ذخيره شده که به فلورايد، آغشته شده است، بيمارى «فلورز» 

در حيوانات را سبب شده که منجر به رشد نامناسب استخوان هاى آنها مى شود.
به  ريال  ميليون ها  بر  بالغ  خسارتى  سال  هر  آلودگى هوا  شد  گفته  آلودگی:  اقتصادى  اثرات  ۴ــ 
محصوالت کشاورزى وارد مى سازد. عالوه بر آن، هواى آلوده به علت دارا بودن اسيد سولفوريک اثر 
تخريبى بر روى گيا هان، ساختمان ها و فلزات در شهر ها دارد. دوده و ذرات معلق در هوا سبب مى شوند 
کثيف شده و دفعات شست و شوى آنها  که البسه، نماى ساختمان ها، پرده و ساير وسايل زندگى سريعاً 

بيشتر گردد.
هـ) عوامل طبيعى و تأثير آن  ها در آلودگى هوا: عوامل طبيعى هريک به نحوى در وضع 
آلودگى هوا اثر داشته و موجب کاهش و يا تشديد آلودگى هوا مى شوند. مهم ترين اين عوامل عبارتند 
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از: باد، باران، گيا هان و مه. 
۱ــ باد : باد عامل بسيار مؤثرى در رقيق کردن غلظت آلودگى بوده و هرچه تالطم و شدت آن 
بيشتر باشد، اثرات مفيد آن از لحاظ رقيق کردن آلودگى زيادتر است. بايد به خاطر داشت که باد فقط 
عامل جابه جايى آلودگى است نه عامل برطرف کنندٔه آن. بنابراين، نبايد بهِ صرف وجود باد خود را مجاز 

به آلوده ساختن هوا بکنيم.
۲ــ باران : باران از لحاظ شست     و  شوى هوا و گرفتن ذرات محلول و غيرمحلول و هم چنين 
فوق  مواد  دادن  رسوب  و  هوا  شست  و شوى  است.  مفيدى  و  مؤثر  عامل  آن  در  موجود  باکترى هاى 
بيشتر در ساعات اول بارندگى صورت مى گيرد و به همين دليل در نقاطى که از آب باران براى آشاميدن 
استفاده مى شود، مقامات بهداشتى توصيه مى کنند که در ساعات اول بارندگى که آب باران آلوده است 

از جمع آورى آن در آب انبار ها خوددارى شود.
گيا هـان  است،  مـؤثر  بسيار  هوا  آلـودگـى  تقليل  در  کـه  ديگــرى  طبيعى  عـامل  گيا هان :  ۳ــ 
هستند. گيا هان مقدارى از گاز انيدريد سولفورو و گاز کربنيک هوا را مى گيرند و در عوض مقدار قابل 
مالحظه اى اکسيژن وارد هوا مى کنند. بنابراين، يکى از اعمال مهم گيا هان در طبيعت سالم کردن هوا 
است. تالش بيشتر در ايجاد فضاى سبز در شهر ها، به منظور افزايش اکسيژن و کاهش آلوده کننده  هاى 

هوا است.
۴ــ مه : مه همان طورى که گفته شد موجب پايدارى هواى آلوده و تشديد تأثير آن مى شود. ذرات 
مه که از مولکول هاى هوا سنگين ترند و از آنها پايدارتر هستند، به آلودگى هوا کمک مى کند. روى اين 
اصل در شهر هايى نظير لندن که رطوبت نسبى هوا زياد است، خطر آلودگى هوا در شرايط مساوى بيش 

از شهر هاى خشک است.
و) مبارزه با آلودگى هوا: منظور از مبارزه با آلودگى هوا، رسيدن به هدف هاى زير است:

ــ کمک به بهبود بهداشت عمومى، حفاظت شرايط مناسب جوى و به حداقل رساندن زيان هاى 
اقتصادى ناشى از آلودگى هوا

ــ تقليل تراکم مواد آلوده کننده هوا
ــ تقليل اثرات روانى نامطلوب و نارضايتى عمومى به علت تماس طوالنى با دود و کم شدن وسعت 

ديد در نتيجه غبار هاى ايجاد شده
ــ به حداقل رساندن زيان هاى اقتصادى ناشى از آلودگى هوا از طريق کاهش خساراتى که به 



١١٨

می
مو
و ع

ی 
فرد

ت 
داش
به

ساختمان ها و محصوالت کشاورزى وارد مى شود.
ــ کاهش هزينه  هاى مربوط به نظافت مداوم داخل منازل شخصى 

ــ کاهش احتمال عدم رشد و از بين رفتن درختان پر ارزش در مناطق شهرى که در نتيجٔه تماس 
طوالنى آنها با هواى آلوده اتفاق مى افتد.

ــ کاهش و جلوگيرى از بيمارى حيوانات و از بين رفتن آنها
براى نيل به هدف هاى باال بايد در انتخاب محل مناسب براى احداث کارخانه  هاى صنعتى، ازدياد 

فضاى سبز، کنترل وسايط نقليه و آگاهى مردم در جهت کنترل آلودگى وسايل خانگى اقدام نمود.

۷ـ۹ـ بهداشت اماکن عمومى
تعريف: اماکن عمومى به محل هايى گفته مى شود که ورود به آنها براى عموم آزاد است و به    منظور 
مکان هاى  هتل ها،  رستوران ها،  مانند  مى گيرند .  قرار  استفاده  مورد  اقامت  و  استراحت  غذا،  صرف 
ورزشى، استخر ها، سينما ها و…. از بين اماکن عمومى، به دليل اهميت مواد غذايى به بهداشت اماکنى 

که با مواد غذايى از توليد تا مصرف سر و کار دارند اشاره مى شود.
بهداشت مواد غذايى در اماکن عمومى: عرضٔه بهداشتى مواد غذايى در مراکز تهيه، توزيع 
و فروش مواد غذايى و اماکن عمومى از مسائل مهم بهداشت مواد غذايى محسوب مى شود. لذا رعايت 

نکات زير ضرورى است:
الف) بهداشت کارگران مواد غذايى

کليه کارگرانى که با مواد غذايى سر و کار دارند ملزوم به رعايت نکات زير مى باشند:
و  آميزشى  انگلى،  روده اى،  بيمارى هاى  نظر  از  آزمايشات  انجام  و  تندرستى  کارت  گرفتن  ۱ــ 

ريوى (حداقل يکبار در سال)
۲ــ رعايت بهداشت فردى و کوتاه نگاه داشتن موى سر، صورت و ناخن ها

۳ــ شستن مرتب دست ها با آب گرم و صابون به خصوص بعد از خارج شدن از توالت
۴ــ در صورت داشتن زخم در دست هاى کارگران، خوددارى از تماس با مواد غذايى تا بهبودى 

کامل
۵  ــ استفاده از دستکش و انبر هاى مخصوص براى برداشتن مواد غذايى

۶  ــ استفاده از روپوش و کاله مخصوص
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۷ــ استحمام مرتب و تعويض لباس هاى زير و استفاده از روپوش سفيد در موقع کار
ب ) بهداشت محيط مراکز تهيه، توليد، توزيع و فروش مواد غذايى

۱ــ آب مصرفى اين اماکن و سيستم دفع فاضالب آنها بايد بهداشتى باشد. آب مورد نياز بايد از 
شبکه آب شهر تأمين و در محل هاى خارج از شهر، از آب ضدعفونى شده استفاده شود. 

۲ــ کف و ديوار ها تا ارتفاع دو متر بايد قابل شستشو بوده، از جنسى پوشانده شود که آب به 
آن نفوذ نکند.

۳ــ بقيه ديوار ها و سقف بايد سالم و به رنگ روشن رنگ آميزى شود.
۴ــ کف، داراى شيب مناسب به طرف مجراى کف شو باشد.

۵   ــ نور و تهويه مراکز مزبور بايد مطابق با شرايط بهداشتى باشد.
۶  ــ سوراخ ها و راه هاى ورود جوندگان به محيط اين مراکز بايد مسدود شوند.

۷ــ در و پنجره بايد سالم و رنگ آميزى شده باشد. با نصب تورى بر روى در و پنجره  هاى بازشونده 
از ورود حشرات به اين مراکز جلوگيرى شود.

۸  ــ زباله بايد در ظروف سربسته و به طرق بهداشتى جمع آورى شود.
ج) بهداشت وسايل و تجهيزات مراکز تهيه، توليد، توزيع و فروش مواد غذايى

۱ ــ کليه ظروف مورد استفاده براى تهيه، نگهدارى و طبخ غذا و هم چنين وسايل و لوازم کار 
بايد از وسايل زنگ نزن بوده، از جنسى باشد که نظافت آنها به آسانى صورت پذيرد.

۲ــ جنس ديگ ها و وسايل طبخ بايد از مواد زنگ نزن بوده و از فلزاتى ساخته شده باشد که با 
مواد غذايى ايجاد ترکيبات سمى نکنند.

سفيد کرده و از به کار بردن ظروف  ۳ــ در صورت استفاده از ظروف مسى، بايد آنها را مرتباً 
مسى زنگ زده خوددارى کرد.

۴ــ ظروف مورد استفاده بايد به نحوى انتخاب شوند که بدون شکستگى و لب پريدگى بوده و از 
مصرف ظروفى که داراى لب پريدگى هستند، خوددارى شود.

۵  ــ وسايل کار از قبيل ديگ، آبکش، به هم زن، مالقه و سيخ هاى کباب را بايد پس از پايان کار 
کامالً شسته، تميز کرد و در جاى مناسب قرار داد.

۶  ــ در نظافت چرخ گوشت  بايد دقت کامل به عمل آيد. پس از پايان کار آن را شستشو داده و 
در محل محفوظى نگاهداشت و يا روى آن را با پارچه تميز پوشاند. 
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۷ــ ظروف و وسايل صرف غذا مثل بشقاب، ليوان، قاشق و چنگال اماکن عمومى، بايد پس از 
هربار مصرف کامالً شستشو و با مادٔه گندزدا، مثل پرکلرين ضدعفونى شود. 

در محل هايى که دسترسى به مادٔه گندزدا نيست ساده ترين روش استفاده از آب گرم با ۸۰   درجه 
سانتى گراد حرارت است. ظروف را پس از گرفتن چربى و نظافت، مى توان مدت ۵ الى ۲۰ دقيقه در 

آب گرم قرار داد.
۸  ــ از خشک کردن ظروف با حوله و وسايل پارچه اى بايد خوددارى شود. ظروف را پس از 

شستشو و ضدعفونى بايد به طور مورب در جاى مخصوص قرار داد تا خشک شود.
۹ــ براى نگهدارى مواد غذايى از يخچال و سردخانه استفاده شود.
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بهداشت مدارس  ،   حرفه ای و روانی

1010
هدف های رفتاری : از فراگير انتظار مى رود پس از پايان اين فصل بتواند :

ـ بهداشت در مدارس را تعريف کند.
ـ اهميت بهداشت مدارس را توضيح دهد.

ـ خدمات بهداشتى در مدارس را توضيح دهد.
ـ بهداشت حرفه ای را تعريف کند.

ـ هدف های بهداشت حرفه ای را توضيح دهد.
ـ عوامل ايجاد کننده بيماری های شغلى را توضيح دهد.

ـ بهداشت روانى را تعريف کند.
ـ اهميت بهداشت روانی را توضيح دهد.

۱ـ۱۰ـ بهداشت مدارس
الف) تعريف: مجموعٔه اقداماتى است که به منظور حفظ و نگهدارى و باال بردن سطح سالمت 

جسمى، روانى و اجتماعى دانش آموزان سراسر کشور انجام مى شود.
به  قدم  ۶   ــ  ۵ سالگى  از  پس  اطفال  که  دارد  اهميت  نظر  اين  از  مدارس  بهداشت  اهميت:  ب) 
مدرسه مى گذارند و قسمت مهمى از سال هاى زندگى خود را که مصادف با رشد جسمى، عاطفى و روانى 
آنهاست، در مدرسه مى گذرانند. بنابراين، سالمت اين سنين در کودکان، اهميت خاصى دارد. در واقع 
دانش آموزان از نظر جسمى و روانى آسيب پذيرند، زيرا کودکان به علت بيمارى هاى عفونى، حوادث و 
مسموميت ها در معرض خطرند. همچنين برخورد اين دورٔه سنى با زمان سريع و حّساس رشد و تکامل 



١٢٢

می
مو
و ع

ی 
فرد

ت 
داش
به

جسمى، روانى و عاطفى يعنى دوران بلوغ از داليل ديگر اهميت اين دوران مى باشد.
بسيارى از بيمارى ها خاص سنين کودکى است و در مدرسه به دليل تماس نزديک دانش آموزان 

به سرعت به صورت اپيدمى هاى وسيع ظاهر مى شود. مانند بيمارى هاى اوريون، آبله مرغان. 
دوران مدرسه، دوران سازندگى است و بيشتر عادات و طرز تلقى ها، براى تمام عمر در اين دوران 
کسب مى شود. همچنين دانش آموز به عنوان پذيرنده و انتقال دهندٔه مطالب آموزشى آنچه در مدرسه 
آموخته به خانٔه خود منتقل مى کند، که اين امر مى تواند تأثيرات مثبتى بر خانواده خود نيز داشته باشد.

ج) خدمات بهداشتى در مدارس: خدماتى که در بهداشت مدارس ارائه مى شود، حداقل به 
سه بخش اصلى تقسيم مى شود:

۱ــ ارائه خدمات بهداشتى 
۲ــ آموزش بهداشت

۳ــ نظارت بر بهداشت محيط مدارس
۱ــ ارائۀ خدمات بهداشتى: شامل بينايى سنجى، سنجش شنوايى، کنترل قد و وزن، بهداشت 

د هان و دندان به منظور ارزشيابى سطح سالمت کودکان.
ــ بررسى اختالالت رفتارى و عقب ماندگى هاى تحصيلى دانش آموزان.

ــ بررسى تغذيه و برنامه ريزى تغذيه اى در آموزشگاه ها
ــ توجه به بهداشت روانى و راهنمايى دانش آموزان، اوليا و آموزگاران

ــ پيش بينى مراقبت هاى فورى در صورت وقوع حادثه يا بيمارى ناگهانى
۲ــ آموزش بهداشت: آموزش بهداشت به دانش آموزان در جهت رعايت بهداشت فردى، در 
به  آموزش  نه تنها  مدرسه،  در  بهداشت  آموزش  برنامه  مى رسد.در  نظر  به  ضرورى  کامالً  آموزشگاه ها 

دانش آموزان بلکه به کارکنان مدرسه (مدير،معاونين، معلمان و مستخدمين) الزم است.
همچنين آگاه سازى معلمين و مربيان از بيمارى هاى شايع در مدارس در زمينٔه عالئم بيمارى ها، 
به  ضرورى  کنندٔه  پيشگيرى  اقدامات  از  و…  مدرسه  از  ممنوعيت  مدت  انتقال،  راه هاى  کمون،  دورٔه 

نظر مى رسد. 
۳ــ نظارت بر بهداشت محيط مدارس: شامل رسيدگى به وضع آب آشاميدنى، دفع فاضالب و 
زباله، تعداد دستشويى و توالت ها، آبخورى هاى مدرسه و رعايت نکات بهداشتى براى نظافت آنها و 
محيط فيزيکى کالس ها مثل ابعاد کالس، نور، رنگ، تهويه، وضعيت پله  ها، راهرو ها و نظاير آن نيز از 

خدمات بهداشت مدارس مى باشد.
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۲ـ۱۰ـ بهداشت حرفه ای
الف) تعريف: براى پيشرفت و رشد اقتصادى و صنعتى کشور، بايد از نيرو هاى سالم انسانى و 
مغز هاى طبيعى رشديافته استفاده کرد. زيرا استفاده از نيروى سالم جسمى و فکرى انسانى در باالبردن 
سطح توليد، تأثير به سزايى دارد و در همين رابطه است که بهداشت حرفه اى مطرح مى شود. بهداشت 

حرفه اى، علمى است که «  از رابطه انسان با کار و محيط کار گفتگو مى کند.»
ب) هدف هاى بهداشت حرفه اى عبارتند از: ارتقاى بهداشت جسمى، روانى و اجتماعى 
کارگران، جلوگيرى از حوادث و بيمارى هاى ناشى از کار، حمايت کارگران در برابر خطراتى که سالمتى 
آنها را تهديد مى کند، به کار گماردن کارگران در محيطى که برازندٔه قابليت جسمى و روانى آنها باشد. 
پس هدف بهداشت حرفه اى نه تنها حفظ سالمت کارگران است بلکه باال بردن سطح کارى و باال بردن 

سطح توليد در ارتباط با توانايى هاى کارگران مى باشد.
ج) بيمارى هاى شغلى: بيمارى شغلى، به آن دسته از بيمارى ها اطالق مى شود که «مستقيماً در 
رابطه با کار و محيط کارگرى به وجود مى آيد.» عواملى که سبب بيمارى کارگر خواهد شد به پنج دسته 

تقسيم مى شوند:
۱ــ عوامل فيزيکى محيط کار (حرارت، سر    و صدا، فشار، اشعٔه ايکس، آلودگى هاى هوا و …)

۲ــ عوامل شيميايى محيط کار (گرد   و غبارات ناشى از مواد شيميايى مختلف)
۳ــ عوامل بيولوژيکى محيط کار (ويروس ها، قارچ ها، باکترى ها)

۴ــ عوامل مکانيکى محيط کار (کار با ابزار و ادوات دستى)
۵  ــ عوامل روانى محيط کار (روابط کارگر و کارفرما و تنوع ساعات کار) 

اگر شرايط مطلوب و مناسب از نظر بهداشت و ايمنى در محيط  هاى کارى فراهم نباشد، بيمارى هاى 
شود  گمارده  کارى  به  کارگرى  اگر  مى شود.  سبب  را  مسموميت ها  و  حوادث  بروز  و  روانى  جسمى، 
الزم  مهارت  يا  و  بوده  بى عالقه  کار  آن  به  يا  نباشد،  منطبق  او  روانى  و  جسمى  وضع  با  مذکور  کار  که 
روانى  و  جسمى  سالمت  ديدن  صدمه  کار  اين  پى آمد  است  طبيعى  باشد  نداشته  کار  آن  انجام  براى  را 
کارگر و وقوع حوادث و مسموميت ها خواهد بود. بنابراين، مى توان بيمارى هايى را که بدين طريق پيدا 

مى شوند ، بيمارى هاى حرفه اى ناميد.
 راه هاى جلوگيرى از پيدايش بيمارى هاى حرفه اى:

ــ شناسايى عوامل مؤثر فيزيکى مانند حرارت، گرد و غبار، سر و صدا و وضع انطباق بدن با 
دستگاهى که کار مى کند و کنترل آلودگى هوا در داخل و خارج کارخانجات . توجه نکردن به هر کدام 
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از عوامل ياد شده سبب بيمارى به خصوص در کارگر شده، باعث از دست رفتن توان جسمى و روانى 
او خواهد شد.

ــ شناسايى عوامل مؤثر روانى مانند ظرفيت بدنى و روانى و ساعات کار و عوامل مولد فشار هاى 
روحى

ــ حفاظت کارگران در برابر بيمارى هاى واگير به کمک واکسيناسيون و مراقبت  هاى بهداشتى 
الزم از نظر تغذيه و بهداشت محل، وضع غذاخورى، نظافت محيط کارگاه، دست شويى، توالت، حمام 

و رخت کن
ــ حفاظت کارگران در برابر حوادث ناشى از کار با اقدامات الزم جهت پيشگيرى از تصادفات 
مانند نصب صحيح ماشين آالت، انجام کار به طريق صحيح از راه آموزش، حفاظت کارگران با وسايل 

حفاظت فردى و جلوگيرى از خطرات برق گرفتگى
از آنجا که رسيدگى به امر بهداشت محيط کار، از جمله وظايف بهداشت حرفه اى است نکات 

ياد شده به وسيله کارشناس بهداشت حرفه اى همراه با هميارى پزشک قابل کنترل خواهد بود.

۳ـ۱۰ـ بهداشت روانى
الف) تعريف: بهداشت روانى عبارت از «پيشگيرى از پيدايش بيمارى هاى روانى و سالم سازى 
محيط روانى اجتماعى است تا افراد جامعه بتوانند با برخوردارى از تعادل روانى با عوامل محيط خود 

رابطه و سازگارى صحيح برقرار کرده و بتوانند به هدف هاى اعالى تکامل انسانى برسند.»
بهداشت روانى به منظور پيشگيرى اوليه، شامل کليه اقدامات و تدابيرى است که از شيوع و 

بروز بيمارى هاى روانى جلوگيرى کرده و سالمت کليه افراد جامعه را تأمين مى کند.
بهداشت روانى، مفهومى عام دارد و شامل کليه افراد و گروه هاى جامعه است و تنها منحصر به 
بيماران روانى نيست. به عبارت ديگر بهداشت روانى يک امر همگانى است و مربوط به تمام طبقات و 

گروه ها اعم از پير و جوان و کودک و بزرگسال مى شود.
ب) اهميت: اساساً نبايد گذاشت بيمارى روانى به  وجود بيايد و اگر ناراحتى عصبى از فشار هاى 
درونى يا محيطى حادث گرديد بايد پيشگيرى کرد که تبديل به ناراحتى روانى نشود، آنچه که مسلم است 
جامعه نمى تواند و نبايد موضوع بيمارى هاى عصبى و روانى را امرى شوخى و سرسرى تلقى کند. جامعه 
نياز به انسان هايى دارد که نه تنها از سالمت جسمانى برخوردار باشند، بلکه از سالمت روانى نيز بهره مند 
باشند. از آنجا که منشأ بسيارى از ناراحتى هاى روانى، خانواده، مدرسه و اجتماع است و پيشگيرى از 
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عوارض بيمارگونه در اين سه عامل آسان تر از ديگر عوامل است بايد در فعاليت هاى بهداشت روانى به 
هر سه عامل فوق توجه الزم مبذول گردد و در ارائه چنين خدمت مردمى، مدارس، دانشگاه ها، مساجد، 
بازار، کوچه و خيابان بايد به مراکز آموزش متقابل و کمک اخالقى، معنوى و انسانى مبدل گردند و در 

ارتباط صحيح با مردم قرار گيرند.
توضيحات بيشتر در زمينٔه بهداشت روانى و دامنٔه فعاليت هاى آن را در کتاب جداگانه اى تحت 

همين عنوان در سال تحصيلی آينده خواهيد خواند.
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۱ــ هدف هاى آموزش بهداشت را شرح دهيد.
۲ــ مراحل آموزش بهداشت را نام ببريد.

۳ــ روش هاى آموزش بهداشت را با هم مقايسه کنيد.
۴ــ عوامل مؤثر در انتشار و اپيدمى بيمارى ها را شرح دهيد.

۵  ــ اصول کلى پيشگيرى و کنترل بيمارى هاى واگير را توضيح دهيد.
۶  ــ مصونيت را تعريف کنيد.

٧ــ انواع مصونيت را توضيح دهيد.
٨  ــ آب سالم را تعريف کنيد.

٩ــ خصوصيات آب سالم را شرح دهيد.
۱۰ــ گردش آب را در طبيعت توضيح دهيد.

۱١ــ بيمارى هاى منتقله از طريق آب را نام ببريد.
۱٢ــ هدف تصفيه آب را شرح دهيد.

١٣ــ روش هاى تصفيه آب را توضيح دهيد.
۱٤ــ اثرات فاضالب بر محيط زيست را شرح دهيد.
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۱٥ــ شرايط دفع بهداشتى فضوالت انسانى را توضيح دهيد.
۱٦ــ زباله را تعريف کنيد.

۱٧ــ روش های دفع زباله را توضيح دهيد.
۱٨ــ عوامل بيماری زای آلوده کننده خاک را توضيح دهيد.

۱۹ــ عوامل طبيعى کاهش و يا تشديد آلودگى هوا را شرح دهيد.
۲٠ــ هدف هاى مبارزه با آلودگى هوا را شرح دهيد.

۲١ــ بهداشت کارگران مواد غذايی را توضيح دهيد.
۲٢ــ اهميت بهداشت مدارس را توضيح دهيد.

۲٣ــ خدمات بهداشتى ارائه شده در مدارس را توضيح دهيد.
۲٤ــ اهداف بهداشت حرفه اى را توضيح دهيد.

۲٥ــ بيمارى شغلى را تعريف کنيد.
٢٦ــ عوامل بيماری های شغلی را با ذکر مثال نام ببريد.

۲۷ــ بهداشت روانى را تعريف کنيد.
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فهرست منابع

جامع  کتاب   ،(١٣٨٣) حسن  افتخار،  ــ  منصور  رضوی،  ــ  حسين  حاتمی،  ــ 
بهداشت عمومی، جلد اول، تهران، انتشارات ارجمند.

ــ خسروی، اردشير ــ نجفی، فريد ــ رهبر، محمدرضا ــ مطلق، محمداسماعيل 
ــ کبير، محمدجواد (خرداد ١٣٨٨)، شاخص های سيمای سالمت در جمهوری اسالمی 
ايران، معاونت سالمت ــ مرکز توسعه شبکه و ارتقاء سالمت ــ گروه فن آوری و مديريت 
اطالعات و دبيرخانه تحقيقات کاربردی ــ مرکز تحقيقات سالمت دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی ــ درمانی کرمانشاه
ــ بهداشت عمومی و فردی، سال دوم هنرستان، آموزش حرفه ای ــ بهداشتی.

ــ درسنامٔه پزشکی پيشگيری و اجتماعی (١٣٧٢)، ترجمه حسين شجاعی تهرانی، 
جلد دوم.

ــ صادقی حسن آبادی، علی (١٣٦٤)، کليات بهداشت عمومی
ــ نيلفروشان، م ــ ضرابی، ج ــ سيدفتاحی، م، بهداشت برای حوزه های علميه، 

انتشارات وزارت بهداشت
ابوالفضل  ترجمه   ،(١٣٥٧ ) آموزان  دانش  و  ها  آموزشگاه  بهداشت  ــ 

هشتروديان.
ــ غفرانی پور، فضل الله (١٣٦٩)، پرستاری بهداشت جامعه
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ــ موسوی، م و دکتر گ. ثمر (١٣٦٢)، بهداشت همگانی.
ــ بهداشت عمومی (١٣٧١)، دوره کاردانی تربيت معلم.

ــ بهداشت سال سوم (١٣٦٧) سال سوم آموزش متوسطه عمومی (کاد دختران).
ــ خوشه مهری، گيتی و همکاران (١٣٧٣) مجموعه سالم باشيم (بهداشت فردی)، تهران، 

انتشارات مدرسه.
ــ راهنمای بهداشت در مدارس (١٣٦٩)، معاونت پرورش وزارت آموزش و پرورش.

ــ فصلنامه علمی اجتماعی سالمتی ــ آب و سالمتی، شماره های ٤ــ٣.
ــ امينی، حيدر، جزوه اپيدميولوژی عمومی، انتشارات دانشکده بهداشت.

ــ نشريه وزارت بهداشت و درمان (١٣٦٥)، جزؤه کنفرانس آلماتا (١٣٦٤).
ــ طرح توسعه شبکه های بهداری (١٣٥٧)، انتشارات دانشکده بهداشت.

ــ پيک شبکه (١٣٦٩)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ــ پيله وردی، سيروس (١٣٧٨)، نظام شبکه های بهداشت و درمان، انتشارات وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت  انتشارات  بهداشتی،  اوليه  مراقبت های  شبکه های   ،(١٣٧٣) کامل  شادپور،  ــ 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- Annual report of the Regional Director, 2010
- Memmler cohen wood (1992), The Human body in Health and 

Diease, J.B. Lippincott company.


