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 کرديو دفع بهداشتی فاضالب در زلزله در شهرستان ايرانشهر: رو یآور جمع
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 مقدمه:
دفن فاضالب بدون  که نیاامروزه با توجه به 

را به  یادیز داتیتهد یطیمح ستیزمسائل  تیرعا

، انتخاب مکان مناسب و کند یموارد  میو اقل ستیز طیمح

(. کنترل 1است ) یاضالب ضرورف یدفن بهداشت

از  یجامد، بخش مهم زائدمواد  ازجمله طیمح یآلودگ

که با توجه  دهد یم لیرا تشک یبهداشت زانیبرنامه ر فهیوظ

را  یا ژهیو گاهیجا یاقتصاد یبهداشت نیبه اصول و مواز

(. 2به خود اختصاص داده است ) دیدر علوم و فنون جد

 تیهمچون اهم یموارد تا حد امکان به دیلحاظ با نیبد

و  یآور جمع یها ستمیمواد، س یبند مسئله شناخت و طبقه

 چکیده:
فاضالب شهري از سابقه طوالنی و  هاي خانه تصفيهخاص  طور بهتأسيسات شهري و  یابی مکان زمينه و هدف:

زمينه  تواند میشهري  تأسيساتو  ها کاربريینی هاي نامناسب ي برخوردار است و مکان گزا العاده فوقاهميت 
 نييو تع یبررس باهدفمهاجرت، جدایی گزینی و افزایش جرم و جنایت، در محالت ناپایدار گردد. مطالعه حاضر 

 انجام گرفت. 1394در سال  رانشهریفاضالب در زلزله در شهرستان ا یو دفع بهداشت آوري جمع يمنطقه برا نیبهتر
محل  یابی مکان منظور بهو با استفاده از پنل خبرگان بود که  یمقطع صورت بهمطالعه حاضر  :یبررس وشر

و بلوچستان انجام گرفت. در ابتدا  ستانياستان س رانشهریو دفع زباله در شهرستان ا آوري جمع يمناسب برا
در  تیریمد نظران صاحبنفر از  20و  دیاقدام گرد موردنيازو ثبت اطالعات  آوري جمعنسبت به مشاهده و 

جامعه وارد پژوهش شدند. با استفاده از  عنوان به طيو مسئوالن بهداشت مح رعامليپدافند غ ا،یحوادث و بال
 نیا تي، وضعشده تعدیل یو با روش دلف قرارگرفتهجامعه پژوهش  اريدر اخت هياطالعات اول ت،يوضع یبررس

 منظور بهقرار گرفت.  یابیمورد ارز یبهداشت خانه تصفيه قرارگيري رازنظمناطق و نقاط قوت و ضعف هر منطقه 
 .دیاستفاده گرد Excel افزار نرماز  ها داده ليتحل

از اولویت برخوردار نبودند. گزینه  شتريبه دليل معایب و مشکالت ب آباد کریمهاي بافت بلوچ و  گزینه :ها افتهی
روش دفع  نیمنطقه انتخاب و بهتر نیبهتر ،بررسی مورد يفاکتورهاسرهنگ با توجه به  آباد نوکمنطقه  هاي زمين

 .باشد می درازمدت يبرا یتانک و چاه جذب کيفاضالب در منطقه استفاده از سپت
 نيتأم ح،يصح تیریبا اقدامات مناسب، مد یمطلوب نبوده ول رانشهریگرچه دفع فاضالب شهرستان ا :يريگ جهينت

 نهيو از فاضالب استفاده مجدد و به ريياز مخاطرات آن جلوگ توان میدرست  نشيبالزم و  یآگاه جادیاعتبار و ا
 یمناطق نیشود و بهتر جادیشهر ا نیا در خانه تصفيه کی گردد می شنهاديپ رانشهریا یکنون تينمود. با توجه به وضع

وگرافی زمين در ابتداي است که توجه به شيب توپ ها اردوگاهمحل  گانه پنجاست، همان مناطق  شنهاديکه مورد پ
 در نظر گرفته شود. گيري تصميمسنجش و در  دیبا خانه تصفيه

 
 .تانک کيسپت ،یزلزله، دفع فاضالب، چاه جذب ،یعيطب يایبال کليدي: يها واژه
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دفع و دفن فاضالب و عدم  یها و روش ونقل حمل

 توجه موردمنطقه  یمیو اقل یشهر ستیز طیمح یآلودگ

 یمبادرت به ارائه راهکارها یستیبا نی. همچنردیقرار گ

 یتکنولوژ یساز نهیو به طیدر جهت بهبود شرا یاساس

در حد  شده یآور جمعفاضالب  تیریموجود در مد

 ریکالن اقدام نمود که در صورت اعمال، بازتاب آن تأث

جامعه و  ستیز طیمحدر حفظ بهداشت و سالمت  یاساس

 (.3منطقه ما خواهد داشت ) میاقل

و دفع فاضالب  ونقل حملو  آوری و جمع انباشت

را  طیمح ت،یپرجمع یها در مکان یراصولیغ صورت به

 لیقب خطرناک از یها یماریب وعیآلوده ساخته و باعث ش

(. 4) شود یم ها تیو انواع مسموم ای روده یها یماریب

روزمره که  یدر زندگ ییایمیماده ش 48000استفاده از 

نوع آن به اثبات  500 ییزا سرطان تیخاص نهاتاکنون ت

و سالمت  ستیز طیمح یبرا یجد دیتهد ینوع دهیرس

 یفاضالب و دفع بهداشت مسئله(. 5) رود یاره مانسان به شم

پرداختن به  وجود باکه بشر امروز  ستین یا مسئلهآن 

از کنار آن بگذرد.  یراحت بهموضوعات مختلف بتواند 

مرجع و  یسازمان عنوان بهملل  زمانسا یاز سو 2008سال 

« فاضالب یدفع بهداشت»مورد اتفاق تمام جهان به نام سال 

 (.6) شد یگذار نام

 سمینامیبه د دیدر هنگام احداث شهرها با نیبنابرا

موارد  ریها و سا زلزله، باد، گسل ل،یمثل س یعیطب طیمح

 ندهیصورت شهر در آ نیا ریداشت، در غ یتوجه کاف

دچار مشکل خواهد شد. لذا قبل از وقوع حوادث تلخ، 

در هنگام احداث شهرها نسبت به  نه،یدردناک و پرهز

 تیدغدغه الزم را داشته و بر اهم عیاع وقوقو ینیب شیپ

داشت. عالوه بر  دیتأکشهر  یرساختیزدادن به مطالعات 

در  زین ییایمطالعات جغراف ریسا ،یرساختیزمطالعات 

 تیاهم یشهر یزیر برنامهشهرها و  ینیمکان گز

خسارات  ها آنبه  یتوجه یبدارند و  یا العاده فوق

  (.7خواهد آورد ) دجوبه و ندهیرا در آ یریناپذ جبران

در جهت کاهش  یاریبس های امروزه تالش یطرف از

مناطق  نییو تع یابی مربوط به مکان های نهیزمان و هز

 یدر نواح آوری جمع های کیتکن یمعرف یبالقوه برا

 ی(. برا8است ) گرفته انجاماست،  ندیافر نیا ازمندیکه ن

 مختلف های برنامه یمشخص کردن مکان مناسب اجرا

هر برنامه توجه شود و  یبرا ازین مورد طیاست به شرا مالز

کرد تا مکان مناسب  قیتلف هم بامختلف را  یها سپس نقشه

 یابی مکان حال نیباا. (9) شود مشخص ها طرح یاجرا

فاضالب  یها خانه هیتصفخاص  طور بهتأسیسات شهری و 

برخوردار  یا العاده فوقشهری از سابقه طوالنی و اهمیت 

به  یذاکر در پژوهش زاده یحاجفرد و  ینی(. حس10ت )اس

 یایفاضالب چالوس به در هیروش آتفال در تخل یبررس

پژوهش عنوان کردند که  نیخزر پرداختند و در ا

از دریا و  یبردار بهرهشهرهای ساحلی به دلیل امکان 

برخوردارند. یافتن  یا ژهیوجذب گردشگران از موقعیت 

با هزینه کمتر و بازده بیشتر،  بالمفید دفع فاض یها روش

ظرفیتی در شهرهای ساحلی  لحاظ ازهمچنین قابل ارتقا 

 مهمنظر  نی(. پژوهش حاضر از ا11اهمیت باالیی دارد )

در حال حاضر مطالعات جامعی در  متأسفانهاست که 

 فاضالب  یها خانه هیتصفو طراحی  نشده  انجامکشور 

گیرد  کشور انجام می زمنابع اطالعاتی خارج ا بر اساس

های  که لزوماً با شرایط ایران منطبق نبوده و لذا هزینه

 ها  اضافه، مشکالت و خطاهایی از این بابت در طراحی

شهرستان  تیوضع که ییازآنجا(. 12آید ) به وجود می

دفع فاضالب  ازنظرو بلوچستان  ستانیدر استان س رانشهریا

حوادث  مانو نبود برنامه مناسب جهت دفع در ز

وجود نداشته، مطالعه  ینامناسب و برنامه جامع رمترقبهیغ

و  یآور جمع یمنطقه برا نیبهتر یابی مکان هدف باحاضر 

 رانشهریفاضالب در زلزله در شهرستان ا یدفع بهداشت

 انجام گرفت.

 

 بررسی: روش
 منظور بهکه  یمقطع صورت بهحاضر  مطالعه

دفع زباله در  و یآور جمع یمحل مناسب برا یابی مکان

و بلوچستان در سال  ستانیاستان س رانشهریشهرستان ا

پژوهش نسبت به  نیانجام گرفت. در فاز اول ا 1394

اقدام  ازیموردنو ثبت اطالعات  یآور جمعمشاهده و 

پژوهش  نظران صاحب اریختدر ا هیاول یها دادهو  دیگرد
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 جامعه پژوهش وارد مطالعه شدند قرار گرفت. عنوان بهکه 

پدافند  ،رمترقبهیغحوادث  نظران صاحبنفر از  20

جامعه پژوهش  عنوان بهو بهداشت شهرستان  رعاملیغ

پنل خبرگان و با استفاده  صورت بهو  دندیوارد مطالعه گرد

مطرح  اخود ر یها دگاهید، شده لیتعد یاز روش دلف

در این طرح شهر ایرانشهر  مطالعه موردنمودند. محدوده 

ایرانشهر از استان سیستان و بلوچستان مرکز شهرستان 

این شهرستان در جنوب شرقی ایران و در جنوب  .است

 1381تقسیمات کشوری در سال  ازنظرو  شده واقعزاهدان 

 دهستان بوده است.  10شهر و  4بخش و  4شامل 

 نمونه پژوهش  عنوان به رانشهریا هرستانعلت انتخاب ش

خاص  تیلحاظ موقعشهرستان به  نیگونه بود که ا نیبد

و  افتهین یتوجه قابلمنطقه توسعه  تیو محروم ییایجغراف

است و دفع  یفاضالب شهر خانه هیتصف ستمیفاقد س یحت

. شود یمانجام  یجذب یها چاهفاضالب فقط با حفر 

شهرستان  ییایغرافو ج یشناخت تیجمع یها یژگیو

 یمختلف یها روشپژوهش به همراه  نیدر ا رانشهریا

تانک جهت  کیو سپت یترانشه ا ،یچاه جذب ازجمله

 یموردبررسو دفع بهداشتی فاضالب در زلزله  یآور جمع

 قرار گرفت. سهیو مقا

منطقه در اطراف  5با توجه به نظر خبرگان  ابتدا

مناطق شامل  نیشدند. ا دهیبرگز رانشهریشهر ا

 یها نیزمآباد،  موجود در منطقه حاجی یها نیزم

موجود  یها نیزمسرهنگ،  آباد نوکموجود در منطقه 

موجود در منطقه بافت  یها نیزم، هول آباددر منطقه 

بودند.  آباد میکر هموجود در منطق یها نیزمبلوچ و 

 نیا تیوضع ،شده لیتعد یسپس با استفاده از روش دلف

 یریقرارگ ازنظرنقاط قوت و ضعف هر منطقه  مناطق و

 کیگرفت. تکنقرار  یابیمورد ارز یبهداشت خانه هیتصف

 نظران صاحبنفر  20 ینوبت به نظرخواه کیدر  یدلف

. ددر نظر گرفته ش %70پرداخته شد و سطح توافق 

و از  تیوضع لیاز روش تحل ها داده لیتحل منظور به

 .دیاستفاده گرد Excel افزار نرم

 

 :ها افتهي
نفوس و مسکن سال  یعموم یسرشمار بر اساس

خانوار و  51023 یدارا رانشهری، شهرستان ا1390

 %54تعداد  نیبوده است که از ا تینفر جمع 219796

در  تیجمع %45و  یشهر یها حوزهدر  تیجمع

 تیجمع %70ساکن بودند. حدود  ییروستا یها حوزه

آن کودکان  %5/12سال سن دارند و  30 ریشهرستان ز

و  رانشهریشهر ا تی. اطالعات جمعباشد یمسال  6 ریز

در  رانیمرکز آمار ا یها دادهاساس  بر تیجمع ینیب شیپ

 است. شده  دادهنشان  1 شماره جدول

 

 جمعيت شهر ایرانشهر )گزینه پيشنهادي( ینيب شيپ :1جدول شماره 

 1415 1410 1405 1400 1395 1390 1385 سال

 220155 193228 169595 148852 130646 118690 100642 جمعیت

 

 نیدر ا دگاهیبا ارائه د نظران صاحبنفر از  8

 ازنظرهر منطقه  بیو معا ایپژوهش شرکت نمودند و مزا

نموده که  نییمحل مناسب جهت انتخاب را تع یریقرارگ

های  آورده شده است. گزینه 3و  2شماره ول ادر جد

به دلیل معایب و مشکالت  آباد میکربافت بلوچ و 

نبوده و در انتخاب گزینه  برخورداراز اولویت  ذکرشده

اقتصادی و  -محل احداث اردوگاه مورد مقایسه فنیبرتر 

 آباد نوک یها نهیگز نیبنابرا؛ گیرد قرار نمی یطیمح ستیز

 سه،یمورد مقا یستیو هول آباد با آباد یحاجسرهنگ، 

انتخاب واقع گردند. با توجه به موارد  تاًینهاو  یبررس

در خصوص محل احداث اردوگاه و با توجه  شده مطرح

منطقه  یها نیزمگزینه  آمده دست به یا سهیمقابه نتایج 

 نیو بهتر باشد یمگزینه برتر  عنوان به سرهنگ آباد نوک

تانک و  کیروش دفع فاضالب در منطقه استفاده از سپت
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، مدت کوتاهاما در ؛ باشد یم درازمدت یبرا یچاه جذب

( به سبب سهولت دهچاهک دار سامنفرد ) یتوالت گودال

 ها روش نیاز بهتر یکینصب ساخت و  یو سرعت نسب

ماهه تا کمتر از  نیچند ودیو موقت )پر عیمقابله سر یبرا

( با یاضطرار طیپس از زمان وقوع شرا سال کی

 تیریمدفوع و مد یراصولیغاز دفع  یمشکالت ناش

 یدر زلزله بم تجربه موفق طیمح یاقدمات بهساز حیصح

 است. گذاشته یرا بر جا

 

 فاضالب سيستم یابی مکان جهت شده  برگزیده گانه 5 مناطق هاي ينزم مزایا: 2 شماره جدول

 مزایا منطقه
با توجه به فاصله مناسب از مناطق مسکونی امکان طراحی و استقرار ؛ توجه به موقعيت محل اردوگاه امکان انتقال ثقلی فاضالب وجود دارد با سرهنگ آباد نوک

؛ ي روان در موقعيت مناسبی قرار داردها شنوجود  لحاظ از؛ شود ي سطحی ایجاد نمیها روانابجهت در این ناحيه مشکلی از ؛ اردوگاه وجود دارد

ي ها آبدر کشاورزي منطقه، نزدیکی به رودخانه بمپور باعث سهولت در امر تخليه پساب به  شده هيتصفعالوه بر امکان استفاده از پساب فاضالب 

ی به ده سیسروامکان ؛ باشد انتشار بوهاي آزاردهنده در منطقه کمتر می احتمال ي غالب،با توجه به جهت وزش بادها؛ سطحی خواهد شد

جاده جهت دسترسی به اردوگاه ؛ مساحت جهت انواع فرآیندهاي تصفيه وجود دارد ازنظرميزان زمين کافی ؛ روستاهاي اطراف نيز وجود دارد.

 باشد. موجود می
 سطحی يها آب حرکت و روان يها شن وجود لحاظ از؛ باشد می کمتر منطقه در آزاردهنده بوهاي انتشار احتمال قهمنط غالب باد جهت به توجه با آباد حاجی

 امر در سهولت باعث بمپور رودخانه به نزدیکی منطقه، کشاورزي در خانه تصفيه پساب از استفاده امکان بر عالوه؛ دارد قرار مناسبی موقعيت در

 اردوگاه محل نزدیکی تا دسترسی جاده؛ دارد وجود ثقلی صورت به فاضالب انتقال جهت مناسب شيب؛ شد خواهد سطحی يها آب به پساب تخليه

 .است موجود
 انتقال امکان خانه، تصفيه محل موقعيت به توجه با؛ باشد می کمتر منطقه در آزاردهنده بوهاي انتشار احتمال منطقه در غالب باد جهت به توجه با آباد هول

 احداث جهت زمين هندسی شکل و مناسب مساحت دليل به؛ دارد مناسبی فاصله مسکونی مناطق به نسبت محل این؛ دارد وجود اضالبف ثقلی

 .ندارد وجود محدودیتی مختلف يها روش به فاضالب انتقال و اردوگاه
 سهولت دارد. ي این منطقه به دليل بایر بودن آنها نيزمتملک  بافت بلوچ

 ه دسترسی به این محل موجود است.جاد آباد کریم

 

 سيستم فاضالب یابی مکانجهت  شده برگزیدهگانه  5مناطق  هاي زمينمعایب  :3 شماره جدول

 مزایا منطقه
 تري همراه است. تملک اراضی منطقه به دليل کشاورزي با شرایط سخت آباد سرهنگ نوک

 این در زمین تملك؛ باشد نمي موجود مختلف فرآیندهاي با اردوگاه احداث جهت مساحت ازنظر ناسبم زمین منطقه این در ها نخلستان وجود علت به آباد حاجی

 و باالبر ایستگاه به نیاز اردوگاه فاضالب انتقال براي؛ بود خواهد نیآفر مشكل شخصي مالكان وجود و( نخلستان كشاورزي) آن كاربري علت به منطقه

 .باشد مي انرژي مصرف

 مصرف و باالبر ایستگاه به نیاز فاضالب انتقال جهت اردوگاه ابتداي در؛ است همراه يتر سخت شرایط با كشاورزي دلیل به منطقه این يها نیزم تملك هول آباد

 .دارد همراه به اجرایي مشكالت كه بوده رودخانه از عبور به نیاز فاضالب انتقال جهت؛ باشد مي قبل هاي گزینه به نسبت بیشتري انرژي

 زمین و داشته قرار ارتفاعات در ناحیه این؛ باشد يم مسكوني مناطق از نامناسب فاصله؛ باشد مي پمپاژ ایستگاه به نیاز منطقه این از فاضالب انتقال جهت ت بلوچباف

 برداري بهره مشكالت بر عالوه پاژپم ایستگاه احداث؛ باشد مي بیشتر آزاردهنده بوهاي انتشار احتمال منطقه در غالب باد جهت به توجه با؛ باشد مي سنگي

 .باشد مي دسترسي جاده به نیاز محل این در اردوگاه احداث جهت؛ بردارد در نیز محیطي زیست مشكالت نگهداري و

نیاز به ایستگاه پمپاژ با توجه به موقعیت محل اردوگاه، امكان انتقال ثقلي فاضالب از این محل وجود نداشته و جهت انتقال فاضالب از این منطقه  آباد کریم

 فاصله زیادي از مناطق مسكوني دارد.؛ باشد مي
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 :بحث
است که  یا شده استفادهگنداب، آب  ای فاضالب

 آن برای مصرف خاص  تیفیبودن ک نییبه علت پا

 ریی. ضمناً حاوی مقادستیمجدد ن استفاده قابلخود 

 رینظ یانسان یها تیفعالاست که از  عیفضوالت جامد و ما

و کشاورزی  عی، صناها کارخانه ،یبهداشت یها سیسرو

 یبیترک ای یخانگ تاست. فاضالب ممکن اس شده حاصل

(. 13،14و کشاورزی باشد ) عیصنا ،یاز فاضالب خانگ

 یها روش سهیو مقا یبررس هدف باپژوهش حاضر 

تانک  کیو سپت یترانشه ا ،یچاه جذب ازجمله یمختلف

اضالب در زلزله در و دفع بهداشتی ف یآور جمعجهت 

 طیو شرا ییایجغراف تیبا توجه به موقع رانشهریشهرستان ا

 بیو معا ایمزا سهیو مقا نیو جنس زم ییایو جغراف یمیلاق

، آباد یحاجشامل  رانشهریاطراف ا گانه پنجمناطق 

 آباد میکربلوچ و  بافت سرهنگ، هول آباد، آباد نوک

 انجام گرفت.

منطقه  یها نیزمعه، حاصل از مطال جیاساس نتا بر

محل  منظور بهگزینه برتر  عنوان بهسرهنگ  آباد نوک

روش دفع فاضالب در  نیاحداث اردوگاه بوده و بهتر

 یبرا یتانک و چاه جذب کیمنطقه استفاده از سپت

 ی، توالت گودالمدت کوتاهاما در ؛ باشد یم درازمدت

 یسهولت و سرعت نسب سببچاهک دار ساده( به منفرد )

 عیمقابله سر یبرا ها روش نیاز بهتر یکیو نصب  ساخت

مدفوع و  یراصولیغاز دفع  یو موقت با مشکالت ناش

باشد. گر چه  یم طیمح یاقدمات بهساز حیصح تیریمد

با  یمطلوب نبوده ول رانشهریدفع فاضالب شهرستان ا

جاد یاعتبار و ا نیتأم ح،یصح تیریاقدامات مناسب، مد

از مخاطرات آن  توان یمدرست  نشیالزم و ب یآگاه

نمود؛ لذا  نهیو از فاضالب استفاده مجدد و به رییجلوگ

نگرش  جادی، ادست  نیا از تر یتخصص قاتیانجام تحق

اعتبار الزم جهت  نیو تأم زانیو برنامه ر رانیمثبت در مد

مشخص  انیمتول نییفاضالب در شهرستان، تع هیتصف

موزش آب و فاضالب و آ ساتیتأس ازجهت نگهداری 

فاضالب، رفع  هیتصف یها ستمیس شیآنان، نظارت و پا

 فاضالب موجود، استفاده از هیتصف ساتیمشکل تأس

 ییکه دارا ییفاضالب در شهرها تیریمد اتیتجرب

 ،بوده رانشهریمشابه ا یشناخت نیو زم یتیجمع یها یژگیو

 تواند موثر باشد. یم

 توان از آن  یکه م یبهداشت یجمله جنبه ها از

در  طیعامل در کنترل بهداشت مح نیتر عنوان مهم به

آب و  تیفیو کنترل ک تیریاضطرار نام برد، مد طیشرا

 نیفاضالب است. آب و فاضالب مساعدتر یدفع بهداشت

و  باشند یم ها آنها و گسترش  رشد پاتوژن یبرا طیمح

با نحوه  ییلزوم آشنا تفاوتم طیشرا رمترقبهیغدر حوادث 

 واقع  ثروم تواند یم نهیگز نیبهترعملکرد و انتخاب 

است که در  شده انیبمطالعه  نیدر ا درواقع(. 15گردد )

 یها سیسرولزوم توجه به مسائل  ،یمواقع اضطرار

است.  تیحائز اهم اریاز آن بس یو فاضالب ناش یبهداشت

شده  گرفته انجامهدف  نیکه با ا زیدر مطالعه حاضر ن

ر گرفت. در مطالعه قرا یبررس موردموضوع  نیاست، ا

است که در نظر گرفتن  شده انیب زیو همکاران ن یدهقان

به کار  یها طرح ی، در اثربخشکنندگان استفاده دگاهید

 شنهادیپ نی(. بنابرا16باشد ) مؤثر تواند یم شده گرفته

و  ابجنبه در انتخ نیبه ا ندهیدر مطالعات آ ،گردد یم

دفع  حیصح وهیفاضالب و ش هیتوجه گردد. تصف یطراح

و  یبودجه کاف ،ازیموردن زاتیعدم وجود تجه لیآن به دل

امکانات موجود از  یمتخصص، فرسودگ یانسان یروین

 نیتأمممکن است برخوردار نباشد و  یمناسب تیوضع

شرایط بهداشتی، جلوگیری از آلودگی منابع آب و نیاز 

کند  های شهری اقتضا می از فاضالب جددبـه اسـتفاده م

و  یآور جمعهای  ی شهرهای ایران شـبکهکه برا

های فاضالب ایجاد شود. با توجه به شهرهای  خانه تصفیه

 ساتیتأسها دارای  موجود که فقط تعداد کمی از آن

باشند و با احتساب  آوری و تصفیه فاضالب می جمع

توان  توسعه آینده این جوامع و ایجاد شهرهای جدید می

خانه  تصفیه 800حدود  1400انتظار داشت که تا سال 

مالی و  یگذار هیسرمافاضالب شهری به وجود آید کـه 
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 یگذار هیسرما نیداشت. چن بر خواهدانسانی عظیمی را در 

اقدام که تعیین پارامترهای طراحی  نیبه اول کند یم جابیا

 اقعیمنطبق با شرایط آب و هوایی مختلف و مشخصات و

 (.12ای گردد ) اسـت، توجه ویژه ها فاضالب

 ساله 20 یآب و فاضالب کشور در افق صنعت

کرده است که  فیمطلوب خود را تعر یاندازها چشم

 %100 یو برخوردار یرئوس آن، دسترس نیتر مهم

 ،یکشور به آب شرب بهداشت ییروستاو  یشهر تیجمع

 %30و  یشهر تیجمع %60 یو برخوردار یدسترس

 هیو تصف یآور جمع یها سامانهبه  ییروستا تیجمع

 ازمندین انداز چشم نیبه ا ی. مسلماً دسترسباشد یم ضالبفا

به  لین یها روشکردن  یمدون جهت راهبرد یا برنامه

آن توجه به  تیر اولوکه د باشد یم شده نییتعاهداف 

در  ینگر جامعمنابع آب و  تیبا محور داریتوسعه پا

 (. 17آب و فاضالب قرار دارد ) ساتیاز تأس یبردار بهره

 کی گردد یم شنهادیپ رانشهریا یکنون تیبا توجه به وضع

که  یمناطق نیشود و بهتر جادیشهر ا نیدر ا خانه هیتصف

 ها اردوگاهمحل  نهگا پنجاست، همان مناطق  شنهادیمورد پ

است که توجه به شیب توپوگرافی زمین در ابتدای 

در نظر گرفته  یریگ میتصمسنجش و در  دیبا خانه هیتصف

 کیمناسب مواد معلق در سپت ینینش تهشود. با توجه به 

ساعت  24حداقل  دیتانک، زمان ماندن فاضالب با

 رهیذخ یبرا معموالًحجم تانک  سوم کیانتخاب شود. 

در شروع زمان ماندن  نی، بنابراشود یمدر نظر گرفته لجن 

 شیپروز باشد. حال با توجه به موارد  3بر اساس  دیبا

 مورد یها تانک کیتعداد سپت گردد یم شنهادیپ ،گفت

 هرکه در  شود یمدر نظر گرفته  یتریل 500تانک  6 ازین

 یبار فاضالب خواهد بود و خروج ریتانک ز 2 روز

به  تواند یم ییروز با گندزدا 3ز پس ا زیفاضالب ن

 سبز منطقه برسد. یمصرف فضا

به توالت،  یتیجمع یازهایبا توجه به ن نیهمچن

. گردد یم شنهادیپو حوضچه شستشو  خانه یرختشوحمام، 

و  پارامترهانقاط قوت پژوهش حاضر توجه به  ازجمله

فاضالب و نحوه  ستمیس یاست که در طراح ییارهایمع

. در صـورت انجـام باشد یمآن  یارافز نرم یاجرا

محیطـی و  یها دادهو ثبت  یا منطقهتحقیقات محلی و 

توان پارامترهای طراحی  می ها خانه هیتصفعملیاتی در 

های مختلـف تعیـین کرد.  و ملی را بـرای سیـستم یا منطقه

این پارامترهای طراحی با حجم و سایر مشخصات 

 یها خانه هیتصفبهبـود طرح  در ارتباط بوده و در خانه هیتصف

 مورد تواند یممشابه  یها خانه هیتصفموجود و یا طراحی 

 .قرار گیرد استفاده

 ها آنبر  ثرومهمچنین این پارامترها و شرایط 

در  ها خانه تواند مالک عمل برای مبانی طراحی تصفیه می

مناطق مختلف ایران شده و با حفظ و افزایش راندمان 

نیاز توسط  ازحد شیب یها تیظرفمطلوب از ایجاد 

 یها سامانهطراحان، مهندسین مشاور و متخصصان طراحی 

های اضافی  آوری و تـصفیه فاضالب و صرف هزینـه جمع

 هیهمچون بن یعوامل که نیا رغم یعلکند.  ریجلوگی

 یمحل طیو دفع منطبق با شرا هیتصف یها روش ،یمال

و کارکنان  زاتیبه تجه ی، دسترسوهوا آبمناسب مانند 

 حینحوه دفع صح ینیب شیپدر  یخاص تیماهر از اهم

، تر ساده یها روشفاضالب برخوردار است اما امروزه 

و استخرها  نهرها، ها برکه رینظ تر نهیهز کمو  دتریجد

که عمل  اند دهیگرد یفاضالب معرف حیجهت دفع صح

باال انجام  تیفیک باو  اعتماد قابل صورت بهرا  هیتصف

به  عنوان چیه به ها روش نیاز ا یبردار بهرهو  ددهن یم

 (.18) ستین نییپا تیفیباکفاضالب  هیصفت یمعنا

 عمـده فاضالب واحدهای مسکونی  بخش

که طبیعتاً بیشتر  شوند یمجذبی دفع  یها چاهاز طریق 

خشک و کـویری کـشور است که  یها استانشامل 

ان بیشتر ملموس است. است ها آناهمیت وجود آب در 

 تیوضع نیا زین رانشهریو بلوچستان و شهرستان ا ستانیس

از  جذبی یها چاهرا داراست. دفع فاضالب از طریق 

و از  شود یمزیرزمینی  یها آبباعث آلودگی  سو کی

 یها دههدر  یآب کمسـوی دیگـر بـا توجـه بـه مشکل 

از فاضـالب قابـل  یتوجه قابلاخیر منجر به کاهش درصد 

 . در صورت وجود شبکهشود یمستفاده مجدد بازیافت و ا

عمومی فاضالب مناسـب و تصفیه فاضالب جدا از مسائل 

سـهم مهمـی در  تواند یم دشدهیتولفاضالب  تی،بهداش
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در بخش  ژهیو بهبرطرف کردن نیازهای آبی کشور 

 .کشاورزی داشته باشد

 

 :یریگ جهینت
و  یدر صورت طراح عیسر یابیارز کیتکن

در  یانکار  قابل ریغنقش  تواند یم مناسب یاجرا

 ریاقدامات پس از وقوع زلزله و سا حیصح تیریمد

داشته باشد و  طیاز جنبه بهداشت مح ژهیو به ها بحران

جامعه  یها یازمندیناز تبعات حادثه و  ییایگو ریتصو

اعتبار  نیأمت ح،یصح تیری. مددیارائه نما دهید بیآس

از  توان یم درست نشیالزم و ب یآگاه جادیو ا

و از فاضالب استفاده مجدد  رییمخاطرات آن جلوگ

نمود. اقدامات الزم در سه مرحله قبل از وقوع  نهیو به

زلزله، مرحله امداد و مرحله بازسازی و نوسازی 

و  یطراح دیبا جهینت نیبه بهتر یابیدست منظور به

شود تا بتوان  آورده به دستالزم  یها یآمادگ

را در  رمترقبهیدر حوادث غ طیبهداشت مح تیوضع

 حفظ نمود. قبول قابلو  داریپا نسبت یتیوضع

 

 :و قدردانی تشکر
ارشد  یکارشناس نامه انیپاحاضر برگرفته از  مقاله

آب و فاضالب دانشگاه آزاد  شیگرا ستیز طیمحرشته 

و  5864/ص /4/94واحد تهران غرب به شماره  یاسالم

 .باشد یم 94بهمن  بیتصو خیتار
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Background and aims: Locating for urban plants and especially for wastewater has had a 

historical background and outstanding importance, choosing unsuitable location may lead to 

emigration, leaving and increase crimes in unstable location. This study was aimed to investigate 

and find the best geographical place for collection and health sanitation of wastewater after 

earthquake in Iranshahr in 2015.  

Methods: This current study was a cross sectional study using expert panel to find the proper 

place for collecting and sanitation of wastewater after earthquake in Iranshahr, Sistan and 

Baluchistan province. At first, procedures were performed for observation, collection and record 

of data, and 20 experts in disaster management, passive defense and environment health officials 

were included in the study. Using the status, basic information were put in access of research 

community. By modified Delphi method, the status of these areas and the strengths and 

weaknesses of each area about location of health refinery was examined. Excel software was 

used to analyze data. 

Results: Options of Baft-Baluch and Karim Abad due to disadvantage and more problems were 

not in priority. Nook-abad Sarhang based on assessed factors was the best location for collection 

and sanitation of wastewater and the best way was using Septic tank and absorption wells in long 

time period. 

Conclusion: Although wastewater sanitation in Iranshahr was not in favorite manner, but using 

proper proceedings, good management, budget allocation, awareness and correct attitude can 

prevent hazards and reuse and optimize wastewater. Considering the current statutes of 

Iranshahr, it was suggested constructing a new refinery and the best places in this regard are 

those 5 areas which according to steep topography must be assessed at first and then considered 

in make decision. 

 
Key words: Natural Disasters, Earthquake, Wastewater sanitation, Absorption wells, Septic 

Tank. 


