حفظ الصحه برای اماکن رهایشی
سيستم تصفيه فاضالب غيرمتمرکز

راه حل مناسب جهت رهایی از مشکالت حفظ
الصحه و بهبود سطح اسایش و صحت برای
اماکن رهایشی

بسته خدمات ديواتس
بوردا و شبکه خدمات نيازهای اساسی بوردا

عدم موجودیت سيستمهای تصفيه فاضالب متمرکز  ،اماکن رهایشی شهری را
مبدل به یک منبع اساسی تضعيف حفظ الصحة محيطی میسازد
نبود سيستم های تصفيه فاضالب

نواقص ناشی از فاضالب عمومی

مأموريت شبکه خدمات نيازهای

برای اماکن رهايشی
مناطق و ساحات پر ازدحام شهري ،خانه
هاي انفرادي ،ساحات و مناطق مسکوني و
بالک هاي ساختماني با مشکالت زياد
اجتماعي مرتبط با جمع آوري و تصفيه
فاضالب ،مواجه هستند .مانند:
 شرايط الزم قانوني براي تصفيه
فاضالب.
 عدم اتصال و دسترسي به سيستم
تصفيه فاضالب متمرکز
 کمبود جا و مکان مناسب براي نصب
سيستم جديد تصفيه فاضالب.

شهری
استفاده گستردة چاههاي جاذب مستلزم
وصل نمودن آنها به سيستم کاناليزاسيون
فاضالب ميباشد ،البته در صورتيکه
کاناليزاسيون موجود باشد.
اين عمل باعث مي شود که:

اساسی بوردا
با مأموريت بهبود سطح زندگي مردم محروم
در جامعه و حفظ اکوسيستم از طريق باال
بردن خدمات نيازهاي اساسي ،بوردا
( )BORDAيا "انجمن بيرون مرزي تحقيق
و انکشاف بريمن" و همکاران شان  ،راه
حل مناسب را به منظور دسترسي به خدمات
اساسي بهبود بخشيده و منتشر مي سازد.
مجموعه خدمات ديواتس
يکي از خدمات اساسي ،ديواتس ،سيستم
تصفيه فاضالب است که بسيار مؤثر و کارا
بوده و يک راه حل اثبات شده در تصفيه
فاضالب در کشور هاي داراي درآمد کم مي
باشد .اين اصطالح به معني "راه حل
تصفيه فاضالب غير متمرکز" مي باشد.
مجموعه هاي خدماتي ديواتس ،تنها ديزاين
و ساخت سيستم را در بر نگرفته بلکه ،تمام
اقدامات ترکيبي را در جامعه و تدابير
تخنيکي ،که براساس تقاضا ترکيب شده
است ،را نيز شامل مي شود .حفظ الصحه
اماکن رهايشي توسط سيستم تصفيه
فاضالب غير متمرکز يکي از اين مجموعه
هاي خدماتي است که به منظور حل
مشکالت حفظ الصحه شهر کار مي کند.

تخليه فاضالب تصفيه ناشده در کوچهها و سرکها :عدم
موجوديت اتصال به سيستم تصفيه فاضالب متمرکز.

در نتيجه ،اکثر اماکن رهايشي شهري فقط
داراي چاه سپتيک مي باشد .که در اکثر
موارد نمي تواند که دستور العمل هاي
دولت را در اين قسمت پاسخ دهد.
اين يک مشکل بسيار جدي مي باشد که
دامن گير مردم شده است .موجوديت چاه
هاي سپتيک غيرمعياري سبب شده است که
فاضالب به زمين جذب شده و سبب آلوده
شدن آب هاي زير زميني و چاه ها شود ،چاه
هايي که آب صحي مردم را تأمين مي کند.
اين يکي از داليلي مي باشد که آب اکثر
چاه هاي عميق با باکترياي  e-coliآلوده
مي باشد که سبب اسهاالت ميگردد.

 قيمت ها افزايش پيدا کند ( تقريبا ٪80
قيمت مديرت فاضالب متمرکز در
بخش کاناليزاسيون مصرف مي شود).
 نياز به انرژي باال.
 نياز به يک مديريت مؤثر فاضالب
متمرکز.
عالوه بر آن دسترسي به سيستم فاضالب
متمرکز ضمانت نمي کند که فاضالب
تصفيه شده قانونا معيار هاي مطلوب و مورد
نياز را پاسخ دهد .بخاطر مقدار بيش از حد
فاضالب ،سيستمهاي فاضالب متمرکز
قابليت پاسخدهي به استندردها و معيار هاي
معين شده را ندارد.
در بدترين حالت ،فاضالب تصفيه نشده و
مستقيما به داخل دريا ها هدايت داده
ميشود .اين عمل ميزان آلودگي محيط
زيستي را باال برده و مناطق همجوار را نيز
متأثر مي سازد.

مناطق و مراکز پرازدحام شهري ،غالبا نياز به راه حل جديد
تصفيه به منظور از بين بردن بخش اعظمي از فاضالب دارد.

تصفيه فاضالب غيرمتمرکز ،بدیل مناسب بر سيستم های متمرکز

ديواتس برای اماکن رهايشی
سيستم ديواتس در اماکن رهايشي يک
گزينه مناسب و کم هزينه براي حل
مشکالت فاضالب شهري توليد شده از خانه
ها و بالک هاي رهايشي مي باشد که در
اين سيستم تصفيه فاضالب مطابق به
مقررات محيط زيستي ميباشد و همچنان
فضاي کم را اشغال ميکند .اين سيستم با
توجه به نياز و تقاضا ،ديزان شده و داراي
ظرفيت مناسب ميباشد و قابل تطبيق براي
اماکن که قبآل ساخته شده و يا جديدآ
ساخته ميشود ميباشد .حفظ و مراقبت ان
سهل بوده و توسط اشخاص محل که
آموزش ديده اند انجام مي شود.

فاضالب تصفيه شده و توليد بايوگاز.
 oآموزش مناسب بهره برداري ،حفظ و
مراقبت براي کارمندان محلي (مثال:
بخش حفظ و نگهداري ،باغباني)
فوايد:
مشخصات ليست شده ديواتس براي اماکن
رهايشي که توسط دفتر ساحوي بوردا
همراي سازمان هاي همکار شبکه نيازهاي
اساسي بوردا هماهنگ و تطبيق شده است
مزايايي زيادي را فراهم مي سازد که عبارت
اند از:
 سيستم ديواتس ديزاين شده مطابق
محل ،سبب بهبود محيط و کاهش
هزينه ميگردد.

تعدادي از سيستم هاي تصفيه فاضالب غير
متمرکز زير زمين نصب شده ،به همين دليل آن را
تقريبا نميتوان ديد.

 oجلوگيري از ضايع شدن جاه و مکان:
سطح سيستم ديواتس را ميتوان براي
اهداف و مقاصد ديگر مانند پارکينگ
وسايط نقليه و ميدان بازي ... ،نيز استفاده
کرد.
 oکاهش در هزينه :بخاطر اينکه ،نلدواني
به سيستم فاضالب متمرکز انجام نشده
است مقدار کمي انرژي مورد نياز ميباشد
و همچنان آب تصفيه شده و بايوگاز را
مي توان که استفاده کرد.
Septic Tank

سطوح باالي سيستم تصفيه فاضالب غير متمرکز را
ميتوان بطور ساحه پارک استفاده نمود.

مشخصات کليدی ديواتس برای
اماکن رهايشی
براي حل مشکل حفظ الصحه نامناسب در
اماکن مسکوني ،به ويژه آلودگي آبهاي
زيرزميني به خاطر تصفيه ناکافي فاضالب،
اقدامات ذيل در جريان تطبيق ديواتس براي
اماکن رهايشي روي دست گرفته شود:
 oهماهنگي درست با تمام جوانب
ذيدخل پروژه
 oپالن گزاري و ديزاين مطابق شرايط
محلي و محدوديتهاي مکاني.
 oديزاين سيستم ديواتس ،با در نظر
داشت گزينه هاي استفاده دوباره از

Anaerobic Baffled Reactor

 oتصفيه فاضالب غير متمرکز مطابق
مقررات و ستندرهاي تعيين شده
 oکاهش خطرات صحي از طريق از بين
بردن آلودگي آب هاي زيرزميني و چاه
هاي عميق براي شهروندان و مناطق
مجاور ٱن .
 oکاهش آلودگي محيط زيست از طريق
جلوگيري دفع فاضالب به جويچه هاي
شهري

Anaerobic Filter

Horizontal Gravel Filter

چهار مودول اساسي سيستم ديواتس

دیواتس مشکالت حفظ الصحه اماکن رهایشی را به شکل پایدار و به هزینه
کم حل میسازد
هزينه و مدت تطبيق ديواتس
تطبيق ديواتس براي شهرکهاي رهايشي
حداقل سه ماه را در بر ميگيرد .به طور
اوسط ،پروژه ديواتس براي اماکن مسکوني
در مدت  6الي  8ماه به پايان مي رسد ،که
اين روند شامل مراحل (سروي ،ديزاين،
ساخت و ساز و آموزش هاي حفظ و
مراقبت) ميباشد .هزينه وابسته به شرايط
ذيل افزايش يابد:
 oشرايط ساحوي
 oديزاين
 oشمار خانواده ها و تعداد افرادي
که از سيستم بهرمند ميگردند
 oمقدار فاضالب تخمين شده

فوايد
تکنالوژي ديواتس ،فرصت استفاده دوباره از
محصوالت تصفيه را فراهم مي سازد:
 oبايوگاز که در جريان تصفيه توليد
ميشود ،ميتوان براي پخت وپز و تنوير
استفاده کرد.
 oفاضالب تصفيه شده را ميتوان براي
آبياري استفاده کرد که شامل کود
زراعتي ميباشد .بنابراين ميتوان در
هزينه برق ،آب و کود زراعتي صرفه
جويي کرد.

حفظ الصحه اماکن رهايش يک راه
حل تثبيت شده در افغانستان
بوردا و همکاران آن تعداد زيادي سيستم
هاي ديواتس را در سرتاسر جهان تطبيق
نموده اند .از سال  2012تاکنون بوردا 9
سيستم ديواتس براي منازل و  6سيستم
ديواتس براي شهرک هاي رهايشي را
تطبيق نموده است که مقدار  1308متر
مکعب فاضالب را تصفيه ميکند.

سيستم ديواتس براي بالک هاي رهايشي

نماي بااليي دستگاه ديواتس براي بالک هاي رهايشي شهرک خواجه رواش

بسته های خدماتی "سيستم تصفيه فاضالب غير متمرکز "
 oسيستم هاي تصفيه
 oحفظ الصحه محلي
 oحفظ الصحه مکاتب
 oحفظ الصحه براي هوتل ها و شفاخانه ها
 oتصفيه فاضالب براي زراعت

o
o
o
o

o
o
o
o

حفظ الصحه اضطراري
حفظ الصحه براي زندان ها
حفظ الصحه اماکن/خانه ها
نقشه برداري حفظ الصحه

ارزيابي تأثيرات صحي و آموزش پاکي و صفائي
ارتقا ظرفيت
استاندارد سازي
تحقيق و انکشاف

به همکاری:
Bremen Overseas Research and Development Association
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