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 خالصه 
از شهرهاي كشور در    %    50سيل يك بالي طبيعي است كه با توجه به شرايط اقليمي و آب وهوايي                   

 اهميت آمادگي سيستم بهداشتي بعلت آسيب پذيري جامعه از           لذا.  معرض خطر وقوع سيل قرار دارند       
 .بهم خوردن زير ساختهاي بهداشتي  در اثر سيل محرز مي باشد 

در اين بررسي اطالعات مربوط به اقدامات انجام شده توسط پرسنل بهداشت محيط در مناطق سيل زده                 
راج شده است كه مجموعه فعاليتها      از چكليستهاي ارزيابي  سريع و فرمتهاي گزارش دهي روزانه استخ           

 ي دو شهرستان نيك شهر و كاشان  در يك فرمت خاص تخليص گرديده است 

 خانوار  2835 خانوار در نيك شهر و       36500نتايج حاصل ازبررسي انجام شده نشان مي دهد كه تعداد            
ه توزيع  بوده كه     در كاشان متاثر از سيل بوده و بيشترين آسيب هاي زير ساختي  به منابع آب و شبك                   

دچار آب گرفتگي شده    %  51 چاه   3450آب گرفته و در نيكشهر از       %  62چاه آب   13در منطقه كاشان از     
همچنين نتايج  .  شبكه  توزيع آب تخريب شده است           %    47و نيك شهر     %  55و در منطقه كاشان      

مي باشد  %  14شهر  و در نيك    %  4/22ميكروبي آب نشان مي دهد  كه مبزان موارد نا مطلوب د ركاشان               
مورد و در   25كه اين موضوع باعث افزايش تعداد موارد بيماريهاي اسهالي پس از سيل در نيك شهر                    

 . مورد گرديده است 64كاشان 

با توجه به اقدامات بهداشتي صورت گرفته و وسعت آسيب مي توان به ضرورت توجه به مسئله توزيع                     
همچنين . ،دفن اجساد و سمپاشي محيط اشاره نمود          آب ، كنترل و نظارت بر مواد غذايي توزيعي            

درمقايسه عملكرد پرسنل بهداشت محيط دو منطقه مي توان به نكته قابل توجه ميزان آمادگي سيستم                 
بهداشتي و وجود نيروهاي آموزش ديده در منطقه نيك شهر اشاره نمود كه با ساماندهي و مديريت                      

منفي سيل جلوگيري بعمل آمده و در مقابل نظارت            صحيح كادر بهداشت محيطي از وقوع  تبعات            
مستمر همراه با اقدامات سريع كادر بهداشتي منطقه كاشان نيز از بروز اپيدمي هاي بعد از سيل                         

ه ی، د ید  ی  وم زپ ه  ان، د ط ا ت  ھد ی  ش  ما ن  زد ادو ا شا عم ا ھ هھ ی، د ید  ی  وم زپ ه  ان، د ط ا ت  ھد ی  ش  ما ن  زد ادو ا شا عم ا ھ هھ ی، د ید  ی  وم زپ ه  ان، د ط ا ت  ھد ی  ش  ما ن  زد ادو ا شا عم ا ھ ت، آبان ماه ھ ھد ت، آبان ماه ا  ھد ت، آبان ماه ا  ھد    ١٣٨٨١٣٨٨١٣٨٨ا 
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 .پيشگيري گرديد 

Title: comparison of influence of environmental health 
personals preparation level to control epidemics after 

flood in two cities NICKSHAHR and KASHAN IN 1386 
ABSTLACT: 
INTRODUCTION: 
Flood is one of the natural events that with regards to climate condition ، at least 50% of 

cities in the country expose to danger of flood  ،  therefore the important of health system 

preparation because of society from destroying health foundation by flood is clear. 
 
PROCEDURE: 
In this study ، the information related to carried out actions by environmental health 

personals  
In flooded areas have derivated from quick estimation checklist and daily explanation and 
finally total activities have summarized in special format in two cities: Kashan and 
Nickshahr. 
Findings: 
The results from carried out studies that 36500 family in Nickshahr and 2835 family in 
Kashan  had suffered from flood and the most base damages had been for water resources 
and distribution network that in Kashan area ، it has taken from 13 wells amount of 62% 

water and in Nickshahr this level had been 52% from 3450 well. Also in Kashan area 
55% and in Nickshahr 47% have destroyed  water distribution network ، on other hand  

، microbial results from test show that unfavorable cased level in Kashan are 23.4% and 

14% in Nickshahr .  This case has caused increases in a few diseases such as diarrhea 

after flood in Nickshahr area by 25 patients and in Kashan by 64 patients. 
 Discussion and conclusions:  
With regards to carried out actions in environmental health presence of healthy facilities 
and width of the damage ، we can point to need of attention to preparing and distributing 

healthy water problem ، controlling and observing on distributional food materials 

burying body’s ، sterilization and environmental decontamination. In comparison of 

environment health employees in two areas ، we can point to significant health system 

preparation levels and existence of trained forces in Nickshahr that has prevented by good 
management and organization of environmental health personals from flood negative 
effects ، in contrast ، permanent observation along with quick action of health personals in 

Kashan have also prevented from epidemics after flood.  
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 مقدمه 
طبيعي است  .  تامين ،حفظ و ارتقا سالمت آحاد جامعه اساسي ترين رسالت بخش بهداشت مي باشد                  

خاطره افتادن  اين مهم گردند اهميت ويژه اي دارند از جمله             مبارزه با عامل يا عواملي كه موجب به م         
است كه با بي خانمان شدن افراد و جابجايي ناگهاني            ...اين عوامل بالياي طبيعي مانند سيل ،زلزله و         

جمعيت همراه هستند و يكي از مهم ترين عواملي مي باشند كه موجب تهديد سالمت افراد آسيب ديده                  
 مي گردند

الياي طبيعي رخدادهايي هستند كه انسان دخالت مستقيم در وقوع آنها ندارد ولي به علت                 از اين رو ب   
گستردگي تاثير بر منابع مادي و انساني و قطع روند طبيعي حيات خارج از ظرفيت تطابق جوامع بوده و                   

: كه در تعريف سيل يكي از اين نوع باليا مي باشد   )  1.(پتانسيل ايجاد بحرانهاي بزرگ را دارا  مي باشند          
افزايش جريان يا باال آمدن سطح آب در يك رودخانه يا آبراه كه نسبت به شرايط عادي به طور                            
چشمگيري بيشتر باشد و نيز باال آمدن سطح آب كه منجر به زير آب رفتن زمينهاي پست مي گردد را                     

 .شامل مي شود

خسارات مالي ناشي از سيل      %  55 و   مورد سيل در قاره آسيا بوقوع پيوسته       36به طور متوسط ساالنه      
 )2.(مربوط به اين قاره بوده است

 هزار نفر در اثر سيل جان خود را از دست داده اند و از سوي                  9 سال گذشته بيش از      90در ايران طي    
 ). 1(شهرهاي ايران در معرض سيل هستند % 50ديگر به خاطر اقليم خشك و شرايط آب و هوايي 

يكي از راههاي كاهش خسارت ناشي از       .آمادگي در برابر سيل را نشان مي دهد          همه اينها اهميت ويژه     
باليا ايجاد محيط سالم و بهداشتي و فراهم آوردن امكانات اوليه بهداشتي جهت آسيب ديدگان مي باشد                 

ازجمله اين امكانات ميتوان به تامين آب سالم و بهداشتي ،دفن اجساد انساني ، دفن الشه حيوانات                     .  
در اين مطالعه سعي شده است نحوه        .  ع بهداشتي فاضالب و جمع آوري بهداشتي زباله اشاره نمود            ،دف

ارائه خدمات بهداشت محيطي در مناطق آسيب ديده از يسيل شهرستانهاي نيكشهر در استان سيستان                
ن و بلوچستان و شهرستان كاشان مورد بررسي قرار گرفته وضمن مقايسه اقدامات انجام شده در اي                     

مناطق فعاليتهاي الزم جهت كنترل عوارض ناشي از سيل و تقليل اين عوارض آموزشهاي الزم نيز                      
 .صورت پذيرد

 روش تحقيق
براي انجام اين بررسي اطالعات مربوط به اقدامات بهداشت محيطي انجام شده پس از سيل در مناطق                   

 شهر و شهرستان كاشان      سيل زده كه توسط واحد بهداشت محيط مركز بهداشت شهرستانهاي نيك             
 :منابع مورد استفاده جهت جمع آوري اطالعات به شرح زير بوده است . جمع آوري شده است 

وضعيت عمومي منطقه ، وضعيت منطقه      :   فرم ارزيابي سريع منطقه در بالياي طبيعي  كه شامل            –الف  
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 مشكل  زا و محدود كننده       از نظر مرگ و مجروحين ، بيماريها ، منابع موجود دربهداشت محيط ،عوامل             
اين فرم در روزهاي اوليه پس از سيل توسط كارشناس بهداشت محيط            .  و احتياجات ضرورري مي باشد      

تيمهاي اعزام شده به منطقه تكميل و درپايان روز تحويل كميته حوادث غير مترقبه مركز بهداشت شده                 
 .است 

كليه فعاليتهاي  :  در شرايط اضطرار كه شامل       فرم گزارش فعاليتهاي روزانه اكيپ بهداشت محيط          –ب  
بهداشت محيط در زمينه هاي كنترل و نظارت برآب ، دفن اجساد ،گندزدايي ، كنترل و نظارت برتهيه و                   

 .توزيع مواد غذايي ، فعاليتهاي بهسازي ، آموزشي ، دفع فاضالب و فضوالت مي باشد 

قابليت مصرف نمونه هاي مشكوك مواد غذايي         كه  :   جوابيه آزمايشگاه كنترل كيفي مواد غذايي          -ج
 .ارسال شده به آزمايشگاه را به واحد بهداشت محيط به صورت هفتگي اعالم نموده است 

 جوابيه آزمايشگاه آبشناسي كه تعداد كليفرمهاي مدفوعي و غير مدفوعي مربوط به نمونه هاي آب                  –د  
 .را اعالم مي نمايد برداشت شده از مخازن ، شبكه ها و تانكرهلي آبرساني 

اطالعات حاصل از فرمهاي مذكور طي يك ماه بعد از سيل جمع بندي شده و در يك فرم تحت عنوان                      
 دسته اطالعات عمومي ، اختصاصي و       3فرم جمع آوري  فعاليتهاي انجام شده در مناطق سيل زده د ر             

ه دو منطقه ذكر شده در       نمونه تكميل شده آن مربوط ب       2كه  .  مديريت بحران طبقه بندي شده است        
در بخش عمومي اطالعاتي مربوط به زمان و تاريخ وقوع سيل ، خصوصيات بارندگي ،                 .ادامه آمده است    

 .بافت خاك ،وضعيت جغرافيايي و تعداد خانوار سيل زده به همراه پوشش گياهي آورده شده است 

امكانات بهداشتي و تاثيرسيل    در بخش اطالعات اختصاصي اقدامات كنترلي و نظارتي بهداشت محيط ،            
بر اين امكانات مرقوم شده است و در قسمت مديريت بحران اقدامات مديريتي جهت مواجهه با سيل                     
مانند جلسات برگزار شده ،تيمهاي اعزامي ، تعداد فرمهاي تكميل شده به همراه تعداد نيروهاي آموزش                 

 .ديده قبل از سيل آمده است 

 نتايج 
 36500تحقيق نشان مي دهد كه تعداد خانوار در گير سيل در شهرستان نيك شهر                نتايج حاصل ازاين    

 منزل در كاشان 40 منزل در نيكشهر و 5241 خانوار بوده است و ازاين  تعداد خانوار        2895و در كاشان    
 .بر اثر سيل تخريب شده است 

دو منطقه پس ازسيل از     باتوجه به داده هاي جمع آوري شده وضعيت منابع آب و شبكه هاي آبرساني                 
 . مي باشد1نظر تعداد چاهها ، مخازن ، قنات و شبكه هاي سالم و آب گرفته مطابق جدول شماره 
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 1386 وضعيت منابع آب شهرستانهاي كاشان و نيك شهر پس از سيل سال –) 1(جدول

 كاشان نيك شهر

 فراواني در صد فراواني در صد

                              منطقه         
 منابع 

 كل 13 - 3450 -

 سالم 5 38 1708 49

 آب گرفته 8 62 1742 51

 چاه

 كل 17 - 421 -

 سالم 12 70 366 87

 آب گرفته 5 30 54 13

 مخزن

 كل 2 - 94 -

 سالم 1 50 18 19

 آب گرفته 1 50 76 81

قنات و چشمه 
 آب آشاميدني

 كل 11 - 175 -

 سالم 5 45 93 53

 آب گرفته 6 55 82 47

 رسانيشبكه آب

 فراواني كلر سنجي هاي صورت گرفته از شبكه ،تانكرهاي آبرساني و ساير موارد را نشان                2جدول شماره   
 . مي دهد كه با استفاده از كيتهاي كلر سنج آمكور اندازه گيري شده است

هاي كاشان ونيك شهر پس       فراواني كلر سنجي هاي انجام شده در شهرستان          –  2جدول  
 1386ازسيل

 
تانكر هاي  ساير موارد كل

 آبرساني

             محل  شبكه
سنجش              

 منطقه

 كاشان 363 129 151 643

 نيك شهر 12150 1270 510 12150
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نمودار شماره 1 - نتايج نمونه برداري ميگروبي آب صورت گرفته از شبكه و 
تانكرهاي آبرسان پس از سيل در سال 86
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 نشان دهنده تعداد جوابيه نمونه برداري ميكروبي آب صورت گرفته از شبكه و              1نمودار شماره   
 .انكرهاي آبرساني دو منطقه نيك شهر و كاشان به تفكيك مطلوب و نامطلوب مي باشد ت

 35تعدا تانكر هاي آبرسان  مورد استفاده د ر شهرستان نيك شهر جهت آبرساني به مناطق سيل زده                      
 متر مكعب آب توسط آنها جابجا شده است و تعداد اين تانكرها براي                 18900دستگاه بوده كه حدود      

 .  متر مكعب آّب توسط آنها جابجا شده است 11000 دستگاه بوده و 22ان كاشان شهرست

 درصد دسترسي خانوارهاي دو منطقه به حمام و توالت بهداشتي را قبل و بعد از سيل                   3جدول شماره   
 .نشان مي دهد 

 در صد دسترسي به توالت در صد دسترسي به حمام

 قبل از سيل ز سيلبعد ا قبل از سيل بعد از سيل
 نام  منطقه

 نيك شهر 62 53 38 29

 كاشان 74 72 63 61
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 مورد قابل   217 مورد بوده است كه از اين تعداد         263نمونه برداري مواد غذايي انجام شده در نيك شهر          
 مورد نامطلوب است و در كاشان يك مورد نمونه برداري شده است كه آن هم قابل مصرف                    46مصرف و 

 ليتر مايع ضد عفوني كننده كرئولين استفاده         25 گندزدايي محيط در نيك شهر        در زمينه  .بوده است   
 1750 ليتر كرئولين مصرف شده و        281اما در كاشان    .   متر مربع سمپاشي شده است      16000شده و   

 كيلوگرم آهك جهت دفن و گندزدايي يك ميليون قطعه          18293متر مربع سمپاشي شده است و مقدار        
 55 راس و در كاشان      856ه است همچنين دفن اجساد حيواني در نيك شهر          ماهي پرورشي مصرف شد   

 .راس دام تلف شده و دفن شده اند 

اقدامات انجام شده در جهت مديريت بحران شامل گزارشات ، جلسات ، آموزش نيروها و                  
 . نشان داده شده است 4اعزام تيمهاي امدادي به مناطق آسيب دبده در جدول شماره 

 فعاليت شانكا نيك شهر

 تعداد چكليست ارزيابي تكميل شده  15 146

 جلسات تشكيل شده  21 14

 تعداد فرم ثبت فعاليتهاي روزانه  52 146

 نيروهاي آموزش ديده قبل از بحران  30 462

 تيم هاي بهداشتي اعزام شده به مناطق سيل زده  33 18

 بحث و نتيجه گيري 
ات تخريبي سيل در شهرستان نيك شهر بيشتر از كاشان بوده است اين              با توجه به نتايج اعالم شده اثر      

امر را مي توان د رميزان آب گرفتگي  منابع آب آشاميدني و شبكه هاي آبرساني و تعداد منازل حادثه                      
كه دليل آن را مي توان مدت و وسعت بارندگي بيشتر و پوشش گياهي بسيار كم در                  .ديده مشاهده كرد  
همچنين كاهش دسترسي خانوارها به توالت و حمام بهداشتي          .بت به كاشان دانست     منطقه نيكشهر نس  

مي باشد و به همين دليل ، در        %9بوده در حالي كه اين كاهش دسترسي در نيك شهر           %      2در كاشان   
 .باب توالت بهداشتي شده است كه اين امر در كاشان صورت نگرفته است 228نيك شهر اقدام به اجراي 

  برابر كلرسنجي هاي      20 مورد بوده و تقريبا      1250ر سنجي هاي صورت گرفته در نيك شهر          تعداد كل 
 برابري تعداد شبكه هاي آبرساني تخريب شده در         14صورت گرفته  در كاشان مي باشد كه با توجه به             

 . نيك شهر اين امر منطقي به نظر مي رسد

متر مربع  16000الي كه در نيك شهر        متر مربع بوده در ح     1750سمپاشي صورت گرفته در كاشان        
سمپاشي شده است و اين حجم وسيع سمپاشي بدليل وجود بيماري ماالريا كه بومي منطقه بوده و در                    

در كاشان عالوه بر دفن     .جهت مبارزه با الرو و پشه آنوفل كه ناقل اين بيماري است صورت گرفته است                 
اهي در مسيلهاي اطراف شهر حدود يك ميليون         راس دام تلف شده بعلت وجود استخرهاي پرورش م         55
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قطعه ماهي پرورشي در اثر سيل تلف شده وبراي جلوگيري از انتشار بوي تعفن اجساد ماهيها و عفوني                    
 كيلوگرم آهك جهت دفن آنها مصرف شده است ولي در نيكشهر بدليل عدم وجود               18293شدن منطقه   

 .تلف شده دفن شده اند  راس دام 856چنين مشكلي آهك مصرف نشده و فقط 

تعداد چكليستهاي ارزيابي و     . منطقه كامال متفاوت مي باشد      2بكارگيري ابزارهاي مديريت بحران در       
فرمهاي ثبت فعاليتهاي روزانه در نيك شهر بيشتر از كاشان مي باشد از سوي ديگر بواسطه اطالع قبلي                   

ر منطقه سيستان و بلوچستان تعدا      و هشدارهاي سازمان هاي مرتبط در خصوص احتمال وقوع سيل د           
 برابر كاشان مي باشد البته اين تعداد          15دنيروهاي آموزش ديده جهت مقابله با سيل در نيك شهر              

اما اعزام تيمهاي  بهداشتي به محل هاي حادثه ديده در           .  شامل كليه نيروهاي بخش بهداشت مي باشد        
يم مي باشد كه دليل آنرا مي توان آمادگي قبلي           ت 18 مورد بوده كه اين عدد براي نيك شهر          33كاشان  

نيكشهر در جهت مقابله با سيل و استقرار وسايل و كمك هاي مورد نياز بهداشتي در مناطق مختلف                      
 اعالم نمود كه اين امر موجب كاهش نياز منطقه به نيروهاي امدادي و امكانات كمكي آنها شده است 
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