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 ختن بيت الخالء هاسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مشكالت وخيم  سببميتواند آب، غذا و خاک را با ميكروب ها، كرم ها آلوده نمايد و ( مواد غايطگ و ادرار)انساني  ۀمواد فاضل
ساختن و نگهداري  توسط( سيستم فاضالب)مواد غايطگ انسان نانگ ئومصدفع . گردد( 58الي  52مراجعگ بگ صفحات )صحي 

 . انتشار ميكروب ها را پيشگيري نموده و براي صحت خوب ضروري ميباشد ،شستن دست ها يت الخالء ها، در پهلويب
انسان را بگ كود تبديل  ۀكگ مواد فاضلاي بيت الخالء ها گچ ،يانگ جامعگ شما از بيت الخالء هاي چاه دار استفاده ميكند اينكگ

مواد فاضلگ انسان توسط آب تخليگ ميگردد و يا نوی ديگر بيت  درآن كگايها  بيت الخالء يا،(سيستم فاضالب بومي)ميكند 
فقط بگ همان اندازه كگ . انسان است ۀالخالء، هدف عمده پيشگيري از آلوده كردن آب، غذا و دست هاي ما توسط مواد غايط

بيت . مان اندازه حايز اهميت استيك بيت الخالء محفوظ و راحت اهميت دارد شستن دست ها بعد از استفاده از آن نيز به
الخالء هاي محفوظ و شستن دست ها يكجا ميتوانند در پيشگيري بسياري از امراض كگ توسط ميكروب هاي داخل مواد غايطگ 

 . انسان ايجاد ميشود، كمك ميكند
آب هاي زيرزميني بيت الخالء ها و سيستم هاي فاضالب كگ بصورت خوب ساختگ نشده باشد، سبب عمده امراض و آلودگي 

شود، بطور فزاينده اهميت پيدا نزمانيكگ آب پاک كمياب ميگردد، دفع مواد فاضلگ انسان بگ روشي كگ سبب آلودگي زياد . ميگردد
 .ميكند
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 انكشاف سيستم فاضالب
 

 ها با تغيير رفتار ،تنبعضي از كارمندان صحت بدين باور اند كگ مشكالت صحي و مرگ و مير از سبب سيستم فاضالب ضعيف ميتواند 
بگ حاالتيكگ در زندگي  نظر زيرا مردم است اما ترويج تغيير سلوک اغلباً ناكام . پيشگيري شود ،براي پاک ماندن "مردمتغيير سلوک " يعني

 . ، بگ مشكل تغيير ميكنندروزمره شان مواجگ ميشوند، مانند فقر و يا عدم موجوديت آب پاک يا بيت الخالء هاي مناسب
 

 
متخصصين راه حل هاي تخنيكي را ممكن پيشنهاد كنند مانند بيت الخالء هاي پيشرفتگ كگ از آب استفاده نميشود، يا سيستم  گاهي 

پاک نمودن فاضالب، اما چون اين راه حل هاي تخنيكي در جاهاي ديگر عملي شده است بدين معني نيست كگ آنها بگ رسم و  مصرف پر
پيشنهاد راه . بعضي از اين بيت الخالء ها در اين كتاب براي بعضي از جوامع مناسب نخواهد بود. مناسب است  رواج ها يا اوضای يك جامعگ

بعوض اينكگ  نمايد زندگي و ضرورت هاي واقعي مردم ميتواند مشكالت بيشتري را ايجاد  طرزحل هاي تخنيكي بدون دانستن فرهنگ، 
 .مشكل باشدحل 

ب ضعيف بوجود ميآيد ادامگ پيدا خواهد كرد ، اگر مردم بخاطر وضعيت ضعيف صحي شان سرزنش كگ از سبب سيستم فاضال يامراض
همكاران جهت انكشاف صحت بگ يك روش بادوام، . شوند و يا راه حل هاي تخنيكي كگ اوضای محل را ناديده ميگيرد انكشاف داده شود

ند تا راه حل هاي مناسب بگ اساس نيازمندي ها، توانايي ها و ميل بگ بايد در جامعگ بگ مردم خوب گوش نموده و با ايشان كار كن صحي
 . شود دريافتتغيير نزد شان، 
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 آنچه كه مردم از بيت الخالء ها ميخواهند
 

 :موارد زير مدنظر گرفتگ شود مردم همچنان ميخواهند. نيست مردم براي انكشاف سيستم فاضالبصحت هميشگ دليل اصلي 

 يك بيت  گاما نياز بگ محرميت آنرا ب. باشد لخالء ميتواند بگ اندازه يك سوراخ عميق در زمين سادهيك بيت ا: محرميت

بهترين پوشش ها بسيار ساده اند و از مواد محلي . نمايدميتبديل الخالء كگ يك پوشش خوب با يك دروازه داشتگ باشد 
 . ساختگ ميشوند

 اگر يك بيت الخالء . اشد، بايد خوب و در جاي امن ساختگ شودبراي اينكگ يك بيت الخالء محفوظ ب :محفوظ بودن

و اگر بيت الخالء دور از خانگ باشد، يا در يك محل مجزا باشد، زنها . خراب ساختگ شود، براي استفاده خطرناک بوده ميتواند
 . قرار گيرنددر خطر خشونت هاي جنسي در هنگام استفاده از آن  ممكن است

 ي استفاده كنند كگ جاي راحت براي نشستن و يا چمباتمگ زدن و ئتر دوست دارند از بيت الخالء هامردم بيش :راحت بودن

همچنان آنها دوست دارند از بيت الخالء استفاده كنند كگ نزديك خانگ بوده و . يك پوشش وسيع براي ايستادن داشتگ باشد
 .از باد، باران و برف در پناه باشد

 معموال پاک كردن بيت الخال كار . ثيف و بد بوي باشد، هيچكس از آن استفاده نخواهد كرداگر يك بيت الخالء ك :پاكي

از استفاده مناسب بيت الخالء و  تادر كار پاک نمودن كمك خواهد كرد اشتراک ، مردمان طبقۀ پائين اجتمای شمرده ميشود
 .مراقبت آن مطمئن باشيد

 اين يك دليل مهم براي اينكگ مردم . ي صاحبش مقام و احترام ميدهديك بيت الخالء خوب نگهداري شده برا  :احترام

 . و تالش بخرج ميدهند تا يك بيت الخالء بسازند بوده ميتواند صرف كرده پول

 

 

 

 سيستم فاضالب صحي

تبدیل نمودن ادرار و مواد 
 غایطه به منابع صحي

کسب اطمينان از اینكه بيت 
 الخالء پاک و محفوظ ميماند

غذا و آب که توسط مواد غایطه 
 و ادرار آلوده نشده است

یک جای محفوظ برای دفع 
 (و ادرارمواد غایطه )مواد 

یک روش برای پاک بودن بعد 
 از استفاده از بيت الخالء
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يك نقشه كه زنها و كساني ديگر را بدون بيت الخالء رها كند، از 

 .امراض در جامعه پيشگيري نميكند

 

 پالن نمودن براي بيت الخالء
 

هر فرد و هر جامعگ يك روش براي كنترول مواد 
مردم بگ اين روش رفتن انساني دارد، حتي اگر  فاضلگ

دفع ادرار و يا مواد غايطگ  را يا بگ جنگل جهتصح
جابجائي براي روش  تمام مردم قريگ از عين. باشد

هميشگ  هر شخصاستفاده نميكنند و مواد فاضلگ 
. يك روش را براي جابجائي مواد فاضلگ بكار نميبرد

بعضي از مردم ممكن بخواهند كگ تغيير ايجاد كنند 
بمعني ساختن  ينا چگ. در حاليكگ ديگران نميخواهند

بهبود بخشيدن دسترسي  يك نوی جديد بيت الخالء،
 .بگ بيت الخالء هاي محفوظ يا نوی ديگر تغيير است

ميتواند  حفظ الصحگ محيطيتقريباً تمام روش هاي 
 .بهبود يابد

نسبت تغييرات كوچك و قدم بگ قدم آسانتر است 
ي از ئمثال ها. تغييرات بزرگ و يك دفعگ اي بگ

 :عبارت اند از ايجاد كنند كوچك كگ ميتواند تاثيرات بزرگ روي صحت، سالمتي و راحتيتغييرات 

 گذاشتن آب و صابون جهت شستشو نزديك بيت الخالء. 

 نصب هوا كش جالي دار در بيت الخالء چاه دار جهت جريان هوا و ممانعت مگس ها. 

 گذاشتن يك سرچاهي با دوام روي چاه بيت الخالء. 

 
 :مواد فاضلگ انساني جامعگ تان پالن و يا عملي ميكنيد، بگ خاطر داشتگ باشيد كگ هر روش بايد ادارۀات را در روش زمانيكگ تغيير

 

  هم در و ساحگ بيت الخالء  در هم، مي يابندمواد فاضلگ و حشرات انتقال  توسط امراضي را كگ -كند وقايهامراض را

 .ردنگهدادور از انسان ها و غذا خانگ هاي همجوار 

 ده نسازدآب آشاميدني، آب هاي سطحي يا آب هاي زير زميني را آلو  -سيستم هاي آبرساني را محافظت كند. 

 سيستم فاضالب )كگ مواد فاضلگ انساني را بگ كود تبديل ميكند ايبيت الخالء ها  -محيط زيست را محافظت كند

مراجعگ بگ صفعات . )و مواد مغذي را بگ زمين برگرداند ميتواند آب را نگهداري و محافظت نموده، آلودگي را پيشگيري( بومي
 (235الي  224

 كنند و توسط مواد محلي  حفظ ومراقبتبراي مردم آسان باشد كگ آنرا پاک و  -ساده و از نظر قيمت مناسب باشد

 .بتوانند خودشان بسازند

 حل باشدمطابق بگ عنعنات، عقايد و نيازمندي مردم م -از نظر فرهن ي قابل قبول باشد. 

 در كگ مسن و ناتوان اند اينيازمندي هاي صحي اطفال، زنها و مرد ها و همچنان آنها  -براي هر شخص كار آمد باشد

 .نظر گرفتگ شده باشد
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 بيت الخالء هاي غلط؟

هدف از ساختن اين . ت الخالء مصرف نموددولت السلوادور بيش از ده ميليون دالر امريكايي را براي ساختن هزاران بي2112 در سال
الخالء ها تبديل نمودن مواد فاضلگ بگ كود بود اما اين بيت الخالء ها نياز بيشتر بگ مراقبت و پاک نمودن نسبت بگ بيت الخالء هاي  بيت

يدخل نساخت و هيچ برنامگ دولت هيچكس را از جوامع در ساختن اين بيت الخالء ها ذ. قديمي كگ مردم بدان عادت كرده بودند، داشت
 . آموزشي براي نحوه استفاده از اين بيت الخالء ها گرفتگ نشد، لذا مردم نميدانستند كگ اين بيت الخالء چگونگ كار ميكند

يت آن ها آموختند كگ تعداد زيادي از اين ب. دمي شدنزمانيكگ پروژه ختم گرديد، دولت مطالعگ نمود كگ چگونگ بيت الخالء ها استفاده 
 .قرار نگرفتگ اندالخالء ها خوب استفاده نميشود و بقيگ هم هرگز مورد استفاده 

 

 

 جامعه است ، تصاميمحفظ الصحه ۀدربار تصاميم 
 

يشتر احتمال بر اين است كگ نيازمندي هاي مختلف ، ببگيرندكگ از آنها استفاده ميكنند تصميم ايزمانيكگ در مورد بيت الخالء ها مردم 
چون تصاميم در مورد سيستم فاضالب خانگ، همسايگ و قريگ ميتواند روي مردم پايان آب تاثير بگذارد، . را مرفوی سازد حفظ الصحگمردم بگ 

 .دبهبود ياكگ در همسايگي هم قرار دارند باهم كار كنند، صحت ميتواند براي هر فرد بايجوامع  هرگاهلذا 
زمانيكگ دولت و موسسات خارجي تالش بگ بهبود سيستم فاضالب دارند، اشتراک جامعگ ميتواند يك تفاوت بين موفقيت و ناكامي را 

 . ايجاد كنند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این بيت 
الخالء ها کار 

 !نميكند

بيت الخالء ها کار 
ميكنند اما به روشي که 
قرار است استفاده شود، 

 ما استفاده نميكنيم

دولت هرگز پرسان نميكند 
 .که آیا ما آنها را ميخواهيم

بيت الخالء برای اگر چند 
امتحان در ابتدا ساخته 
 .ميشد، حتماًً کمک ميكرد

کسي باید این خسارت 
 !را جبران کند

 .زمانيكه مردم در پالن ذاري اشتراك مينمايند، در نتيجه به احتمال قوي نيازمندي هاي شان مرفوع خواهد گرديد
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 نمايدكسي بايد بيت الخالء را پاك 

انجام  اين كار راكس دوست ندارد كگ بيت الخالء را پاک نمايد اما بايد كسي هيچ
 . دهد

در كار مرد ها يا متخصص ، اعمار و ترميم بيت الخالء پالنگذاري براي كاراغلباً 
اغلباً  پاک نمودن بيت الخالءدوامدار كار كمتر مورد پسند و بسيار . دنگرفتگ ميشو نظر

 . بدوش زنها و افراديكگ در طبقگ پايين تر جامعگ قرار دارند، مي افتد
كگ  نيست كگ كار هاي ناخوش آيند هميشگ بدوش زنها و افراد فقير اين عادالنگ

 .، بيافتداولويت تصميم گيري نيستند اكثراً در 
كار هاي ناخوش آيند يك راهي براي انجام كار است، اگرچگ اين  تقسيم نمودن

 . كار اغلباً كشمكش ها را در جامعگ ايجاد ميكند
 

 

 ي دارندزن ها و مرد ها نيازمندي هاي متفاوت
 

مرد ها نسبت بگ زنها ممكن . زمانيكگ ضرورت بگ استفاده از بيت الخالء پيدا شود، زنها و مردها نيازمندي ها و عادت هاي متفاوتي دارند
آب و  زنها يك سهم بزرگي در كارهاي خانگ دارند مانند مراقبت از اطفال،. بيشتر راحت باشند كگ در انظار عام و يا جاي باز رفع حاجت كنند

 . كگ محفوظ، پاک، راحت و محرم باشد متأثر ميسازدايدسترسي شانرا بگ بيت الخالء ها  عواملاين . هيزم آوردن، پخت و پز و پاک كاري
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.عموماً رفع حاجت براي مرد ها نسبت به زنها آسانتر است  
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 نمودن بيت الخالء ها با در نظر داشت نيازمندي هاي زنها پالن
 
فاضالب آنها را در معرض خطر بزرگتر مشكالت صحي قرار ميدهد زيرا كمتر حفظ الصحگ و ور نگهداشتن زنها از پالن سيستم د

د اند،  بايد نيازمندي هاي زنها افرا تماممرد ها اگر در سدد انكشاف وضعيت صحي براي . محتمل است كگ نيازمندي هاي شانرا رفع نمايد
 .سيستم فاضالب جامعگ مد نظر داشتگ باشندرا هنگام ايجاد تغيير در 

 
فاضالب حفظ الصحگ و براي آسان ساختن اشتراک زنها در پالن سيستم 

 :را برايشان ايجاد ننمايدكگ كار بيشتري ايجامعگ بگ يك روش 

 اشتراک  بتوانند در آن انجلسات را در يك زماني تنظيم كنيد كگ زن
 . كنند

 ند و براي صحبت كردندعوت شده ا انمطمئن شويد كگ زن 
 .احساس آرامش ميكنند

 براي  آسانتر ميشود، جلسات جداگانگ اناگر صحبت كردن براي زن
 .تدوير نماييد آنها

 قدرت تصميم گيري را تقسيم كنيد. 

 انزن زمانيكگ نيازهاي. اكثراً اطفال را مراقبت نموده و تدريس ميكنند انزن
زمانيكگ زن ها  .يز مد نظر گرفتگ نشودمدنظر گرفتگ نشود، ممكن نيازهاي اطفال ن

تمام جامعگ  فاضالب خانگ و جامعگ شامل ساختگ نميشوند،حفظ الصحگ و در پالن 
 .از آن متضرر ميگردند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه اگر يك مرد را آموزش بدهي، يكنفر را آموزش داد

اگر يك زن را آموزش بدهي تمام ملت را . اي

 .آموزش داده اي

 -يك ضرب المثل افريقايي -
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جلوگيری  بگ بيت الخالء هاي محفوظ و صحي انكگ از دسترسي زناياين فعاليت بگ مردم كمك ميكند تا در مورد مسائل 
هد بود تا وضعيت صحي هر فرد را بهبود بخشد، در مورد اينكگ چگ تغييرات ضرورت خواآن است تا هدف . ميكند، صحبت نمايند

 .ميتواند تنظيم شود انو زن انانجام شد، يك جلسگ همراه مرد انبعد از اينكگ فعاليت فقط توسط زن. تصميم گرفتگ شود
 

 ساعت 2.5الي  2 :وقت

 

 كاغذ رسامي بزرگ، قلم ها، چسپ كاغذي :مواد

 
بعداً هر جملگ را براي گروه بخوانيد و از هر فرد بپرسيد كگ . رگ كاغذ بنويسيددر مورد بيت الخالء ها روي يك قطعگ بز يجمالت

از افراد بخواهيد كگ در صورت موافقت دست شانرا بلند كنند يا دست هاي شانرا در صورت عدم . )آيا او موافق است يا مخالف
 .بگذاريددر پهلوي هر عبارت يك عالمت  "بلي"براي هر جواب .( موافقت پايين نگهدارند

 :اينجا يك تعداد جمالت وجود دارد كگ ميتواند مورد استفاده قرار گيرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشكالتي را انتخاب كنيد كگ بيشتر تذكر رفتگ است و در مورد شان شروی . هر جملگ را شمارش كنيد اطرافتعداد عالمت ها در 
ممكن منتج شود؟ چگ كاري صورت گرفتگ ميتواند كگ اين سبب مشكل چگ است؟ بگ چگ مريضي اين مشكل . بگ بحث نماييد

 وضعيت بهبود يابد؟ موانع بهبود وضعيت كدام اند؟
 

همگان كگ نيازمندي  يقيني گرددانجام شود تا  انو زن انكگ ميتواند توسط مردايبا تصميم گيري گروهي روي بعضي فعاليت ها 
 .مد نظر گرفتگ شده است، فعاليت را خاتمگ دهيد

 

 انطرف نمودن موانع بيت الخالء ها براي زنبر

 

در جریان عادت ماهوار اجازه 
 نداریم از 

 .بيت الخالء استفاده كنيم

بيت الخالء ها براي اطفال 
.محفوظ نيست  

زنهاي حاملگ اجازه ندارند كگ از بيت 
.الخالء استفاده كنند  

در جريان عادت ماهوار اجازه نداريم 
.ه كنيماز بيت الخالء استفاد  

بيت الخالء ها براي اطفال محفوظ 
.نيست  

 .از خانگ ما بسيار دور است
 .رفتن بگ صحرا محفوظ تر است

روشي براي شستن بعد از رفع حاجت 
 .وجود ندارد

بيت الخالء كثيف است و من يگانگ كسي 
 .هستم كگ بايد آنرا پاک كنم

نميخواهم مرا هنگام داخل شدن و خارج 
 .ببينند شدن از بيت الخالء

1 

2

1 

3

2

1 
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دستگير دروازه با 
یک تناب جهت 

 کش کردن

دروازه وسيع که بطرف 
بيرون باز شود تا که 
 .دسترسي آسان شود

 

 سرپناه به اندازه کافي بزرگ باشد که

wheelchair  داخل شده بتواندیا چوکي چرخدار 

زنگ و یا چيزی دیگر تا در  نصب
 صورت نياز به کمک، صدا کند

 پشتي جهت تقویت نشيمن گاه

 wheelchairبرای جابجایي از  دستگير
 بروی بيت الخالء بطور آسان

چوکي بيت الخالء و 
wheelchair در عين سطح 

راهرو بيلت الخلالء   
هموار گردد تلا کله   
به آسلاني از داخلل   
حویلي داخلل بيلت   

 .ه بتواندالخالء شد

ميلههگ پههيش روي 
ميتواند در صورت 
ضههرورت عههالوه  

 .گردد

 

 آسان ساختن استفادۀ بيت الخالء ها
مردم ضرورت بگ سازگاري هاي . خالء را براي اطفال و بزرگساالن كگ ناتوان اند آسان ميسازدكگ استفاده از بيت ال دراه هاي وجود دار

در پيدا نمودن راه حل . در پالن دخيل سازيم نيز متفاوتي كگ مربوط بگ توانايي هاي شان است دارند، لذا بهتر اين است كگ افراد ناتوان را
 . ق باشيدكگ نيازمندي هاي هر شخص را مرفوی كند، خالايها 

اگر شخصي در نشستن بصورت چمباتمگ مشكل داشتگ باشد، يك تكيگ ساده و يا يك چوكي برجستگ 
(raisedSeat )يا اگر بيت الخالء در زمين قرار داشتگ باشد، يك سوراخ را در . بسازيد

 .چوكي و يا چارپايگ ايجاد كنيد و آنرا روي بيت الخالء قرار دهيد
 

دن خود مشكل داشتگ باشد، يك تكيگ براي پشت، دو اگر شخصي در كنترول ب
 .طرف و پاهاي شخص و يك كمر بند يا ميلگ بسازيد

استفاده  پايگبراي هدايت افراد نابينا از خانگ بگ بيت الخالء از يك ريسمان و يا 
 .كنيد

ك جاي پاک و خشك را جهت ي. بسازيد( elastic)اگر شخصي در مرتب نمودن لباس مشكل داشتگ باشد، لباس را گشاد و كشي 
 .بسازيد دستگيره يا استناداگر شخصي در نشستن مشكل داشتگ باشد، ميتوانيد . دراز كشيدن و لباس پوشيدن بسازيد

 

 (wheelchair)بيت الخالء مناسب به ويلچير 
 

رد ديگر دارد و بايد بدان ضرورت محرميت مانند هر فرا در رابطگ بگ بخاطر داشتگ باشيد شخصي كگ معيوبيت دارد عين احساس 
 .دسترسي داشتگ باشد
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 بيت الخالء براي اطفال
 

در حاليكگ افراد بزرگسال با . فاضالب ضعيف بوجود ميآيدحفظ الصحگ و كگ از سيستم ي ميباشند اطفال در معرض خطر بيشتر بگ امراض
 (52مراجعگ بگ صفحگ . )اين امراض بميرندامراض اسهال دار و كرم ها زندگي نموده ميتوانند، اطفال ميتوانند از سبب 

آنها كمتر مريض . احساس آرامش از استفاده و داشتن يك روش آسان براي پاک ماندن، دارند زمانيكگ اطفال بيت الخالء دارند، آنها
بسياري از . ک باشدبيت الخالء هاي چاه دار ميتواند خطرناک باشد و براي اطفال كوچك بخاطر سوراخ بزرگ و تاريك ترسنا. ميگردند

 . مكتب را بخاطر عدم داشتن يك بيت الخالء محفوظ ترک ميكنند ناطفال بخصوص دختر ا
شان در مورد امراضي كگ از سبب سيستم فاضالب ضعيف بوجود ميآيد،  كردن اجازه دادن اطفال در ساختن بيت الخالء ها و تدريس 

 . آنها را در انكشاف سلوک صحي شان كمك ميكند
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 كمك نمودن اطفال كوچك تا پاك بمانند
در . اطفال و بزرگساالن گردد دربرداشتن آنها ميتواند سبب امراض شديدي  دستا ب مواد غايطگ ميكروب هاي مضر را انتقال ميدهد و

در نزديك خانگ كنده شده مناطق روستايي، والدين ميتوانند بگ اطفال كوچك شان كمك كنند تا از يك بيت الخالء كگ بصورت يك سوراخ 
 . د و يك مشت پر از خاک بعد از هر استفاده در آن بياندازندناست، استفاده كن

 :همچنان مهم است كگ

 اطفال كوچك را بعد از دفع مواد غايطگ بشوييد . 

 اطفال، دست هايتانرا بشوييد ۀبعد از دست زدن بگ مواد غايط. 

  محفوظ بياندازيدمواد غايطگ را دفن يا در يك بيت الخالء. 

 لباس هاي چرک را دور از منابع آب آشاميدني بشوييد. 

 
 
 

 پاک و يا بشويند و دست هاي شان را بعد از استفاده  خود را بگ بچگ ها و دختر ها بياموزانيد كگ با احتياط
پاک نمودن برعكس ميتواند . ک نمايندمخصوصاً آموزش داده شود كگ از جلو بگ دنبال خود شانرا پان  ابگ دختر. از بيت الخالء بشويند

 .ميكروب ها را بداخل مجراي بولي و مهبل انتشار دهد كگ سبب التهابات مثانگ و ديگر مشكالت صحي گردد
 

 

 

 

هر مكتب بايد بيت الخالء هاي محفوظ و يك روشي براي شستن 

.دست ها بعد از استفاده از آن داشته باشند  
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 براي واقعات عاجل( حفظ الصحه)اصول سيستم فاضالب 
 

از سبب جنگ ها، حوادث طبيعي و داليل ديگر گ كدر حاالت اضطرار زندگي نمايند تعداد بسيار زياد از مردم مجبور ساختگ شده اند تا 
 . مانند كمپ هاي مهاجرين، سيستم فاضالب از جملگ اولويت هاي مقدم استو عاجل اضطراري  اكندر مس. بميان آمده است بيجا شدگي

 

 (Simple trench latrine)بيت الخالء گودالي ساده 
 ند بسرعت ساختگاين نوی بيت الخالء با استفاده از مواد محلي ميتوا 
كوچك از  يك چنين بيت الخالء براي هر خانواده و يا براي يك گروه. شود

 . افراد خيلي راحت خواهد بود
بيت الخالء گودالي بايد در دامنگ كوه دور از منابع آب ساختگ شود، اما 
بايد در نزديكي محل بود و باش خانواده ها باشد تا كگ افراد مجبور نشوند 

 .ه از آن يك فاصلگ زيادي را بپيمايندبراي استفاد
اين نوی بيت الخالء بايد تا حد امكان . تا استفاده از آنرا آسان نمايد است يك بيت الخالء گودالي داراي طاقچگ ها براي گذاشتن پا 

هر استفاده . عمق هم باشد ، اما اگر نيروي كاري در دسترس است تا آنرا بيل بزند، ميتواند كم(متر 2بگ عمق الي ) د نعميق ساختگ شو
نباتات و درخت ها . زمانيكگ گودال پر گرديد، آنرا كامالً از خاک پر نماييد. كننده بعد از استفاده مواد غايطگ اش را با يك مقدار خاک بپوشاند

 .از خاک غني شده نفع خواهند برد
بيشتري را تامين و استفاده كننده را از باران در امان قابل انتقال را ميتوان روي گودال ساخت تا كگ محرميت ( خيمۀ)يك اطاقك 

براي اطمينان از محرم بودن و محفوظ  خاصتوجگ . پرده ها را ميتوان از تكگ، ني، و يا مواد ديگري كگ در دسترس است، ساخت. نگهدارد
 .بودن اين نوی بيت الخالء براي زن ها و اطفال بايد صورت گيرد

 

ده براي بيت الخالء گودالييك اطاقك قسماً ساخته ش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بوتل شيردار برای 
 شستن دستها

را ميتوان پوشيد تا  اتاقکسر 
 از باران در امان باشد

چوکات های سبک چوبي 
 یا نل های پالستيكي

 پرده برای محرميت

 تختهجای گذاشتن پا و 
 های چوبي
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 فاضالب براي شهر ها و شهرك هاحفظ الصحه و سيستم 
 

بسيار مشكل است كگ خدمات سيستم فاضالب را در شهرها . در شهر ها و شهرک ها، مشكالت صحي بسيار بگ سرعت انتشار مينمايد
اين كتاب ميتواند فقط چند رهنمود را براي . انكشاف دادها و ديگر همدست ها  NGO ،و شهرک هاي پر جمعيت بدون كمك دولت

 .كمك بگ فكر نمودن در مورد راه حل هاي ممكن ارائگ نمايد
 

 :موانع عمده خدمات سيستم فاضالب خوب در شهر ها عبارتند از

 گ ميشوداغلباً سيستم فاضالب فقط بعد از ساختن سرک ها، برق و سيستم آبرساني براي خانگ مد نظر گرفت: فزيكي .

 . يپ كشي شده طرح شودازمانيكگ يك شهر ساختگ شد، بسيار مشكل خواهد بود كگ بيت الخالء ها و سيستم فاضالب پ

 اگر . يپ كشي شده فاضالب و بيت الخالء هاي عمومي بسيار پر هزينگ ميباشداساختن و نگهداري سيستم پ:  اقتصادي

 . است كگ از عهده مخارج سيستم فاضالب برآييم حمايت اندک دولتي وجود داشتگ باشد، بسيار مشكل

 حكومت هاي محلي ممكن نخواهند كگ خدمات را براي محل هاي بود و باش غير رسمي و اهالي فقيرتر عرضگ :  سياسي

يپ كشي شده او ممكن قوانيني وجود داشتگ باشد كگ مردم را از ساختن بيت الخالء هاي شان و ايجاد سيستم پ. كنند
 . انعت كندفاضالب مم

 كگ مواد فاضلگ را با فشار آب تخليگ ميكند ايدولت در شهر ها، بيت الخالء ها كارمندان مردم و :  فرهن ي(flush 

toilets) پايائي انوای ديگر بيت الخالء ها و سيستم فاضالب كگ ، با است ميخواهند مصرفرا كگ پر  كاناليزاسيونسيستم  و
 .مشكل است كگ موافقگ نمايندجود داشتگ باشد، و توان پرداخت مصارف آن و داشتگ

 

 راه حل هاي ابتكاري براي شهر هاي صحتمند تر
 

 و اگر خدمات سيستم فاضالب همراه پارک ها، . هر نوی بيت الخالء بشمول انوای اين كتاب، ميتواند در شهر ها ساختگ و استفاده گردد
مراجعگ بگ فصل )، و انرژي پاک (28مراجعگ بگ فصل )اره بدوران اندازي منابع و دوب ء، احيا(مراجعگ شود 324بگ صفحگ )شهري  زراعت
ي از اهالي شهر كار ئزماني كگ شهر دار ها همراه دستگ ها. د صحي تر و مكان مناسب براي زندگي گرددنشود، شهر ها ميتوان يكجا (23
 .ر ميگرددد تا راه حل هاي ابتكاري را مطرح نمايند، شهر ها پاكتر و صحي تنميكن
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 سيستم فاضالب جامعه شهري

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 سنيگالافريقاي غربي در بيرون از داكار پايتخت  معمولييك قريگ ماهيگيري ( Yoff)در زمان هاي نگ چندان دور، يوف 
اما چون داكار گسترش يافت . ميكردند كگ توسط راهرو ها و فضاي باز با هم وصل ميشدند، زندگيايخانواده ها در مجتمع ها . بود

 .و يوف را بلعيد، اين قريگ يك بخشي از منطقگ بزرگ شهري با يك ميدان هوايي بين المللي و تعداد زيادي از موتر ها گرديد
 اين بيت. فشار آب تخليگ مينمود ساختندگ كگ مواد فاضلگ را بايچون شهرک توسعگ يافت، خانگ هاي زيادي بيت الخالء ها 

مردم بسيار فقيري كگ . الخالء ها بگ چاه هاي باز كگ فاضالب در آن تخليگ ميگرديد وصل شده بود و امراض زيادي را بار ميآورد
اما چون افراد زيادي در نزديك يكديگر زندگي . بيت الخالء را نداشتند، از مناطق ريگي باز استفاده مينمودند اعمار استطاعت

 .كل صحي را بوجود آوردمينمودند، اين حالت يك مش
آنها ابتدا با ديدن منابع دست داشتگ خود . شوراي انكشافي شهرک دور هم جمع شدند تا اين مشكل فاضالب را حل نمايند

همچنان آنها نظريات جديدي در مورد . "شبكگ اجتماعي قوي، معماران ماهر و مردم متعهد با حفظ حيات قريگ": شروی كردند

 . هم داشتندوژيك سيستم فاضالب ايكول

بعد از . در قريگ خانگ ها در اطراف ساحات باز، جاييكگ مردم بدور هم جمع ميشدند و صحبت ميكردند، دستگ بندي شده بود
صحبت با تعداد زيادي از اهالي قريگ، شورا يك نقشگ را جهت استفاده از اين ساحگ باز براي سيستم فاضالب ساختند كگ منطقگ را 

در عوض انكشاف بيت الخالء هاي خانگي و مخزن هاي فاضالب زير زميني، آنها سيستم فاضالب بومي . اختبيشتر جالب ميس
 .ندجامعگ را رشد داد

از بيت الخالء  دستگهر . شودهدايت خشك را بسازند كگ ادرار در مسير جداگانگ شورا با اهالي كار نمودند تا بيت الخالء هاي 
مواد غايطگ بعد از اينكگ . ادرار توسط نل ها بگ بستر ني ها انتقال داده خواهد شد. خواهد شد فادهمشتركا استها توسط تمام مجتمع 

ا يا گلكار بناء ه. اما اين ها بگ قريگ كمك خواهد كرد كگ سبز بماند. خشك گرديد بحيث كود براي درخت ها استفاده خواهد شد
 . اري ساحات عمومي بكار گمارده شدندمحلي و معماران براي ساختن بيت الخالء ها و نگهد هاي

مردم يوف  را كگ تنها مشكالت صحي را پيشگيري نمود بلكگ كمك نمود تا روش زندگيگ پروژه سيستم فاضالب شهري ن
 .ميخواستند حفظ كند
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هاي اند مردمي كگ بيشتر توسط فاضالب پاک نشده متأثر ميشوند، آن

 .كگ در محل انبار فاضالب زندگي ميكنند

 

 

 

 (sewage)يپ كشي شده امشكل سيستم فاضالب پ
 

اين سيستم ها ميتوانند . يپ ها بگ دور انتقال دهداتوسط پ را يپ كشي شده از آب استفاده ميكند تا مواد فاضلگاسيستم هاي فاضالب پ
اما جهت پيشگيري از مشكالت صحي، فاضالب بايد پاک ساختگ . اطق شهري پر جمعيتصحت جامعگ را بهبود بخشند، بخصوص در من

 . شود تا آب جهت برگشتن بگ آبراه ها و استفاده دوباره محفوظ گردد

اين عمل مواد فاضلگ و تمام ميكروبها، . خيلي پر هزينگ است و اغلباً فاضالب بدون پاک ساختن انبار ميشود پاك ساختن فاضالب

و مواد كيمياوي موجود در فاضالب را پخش نموده سبب مشكالت صحي مانند؛ هپاتيت، كولرا، محرقگ در مناطقي كگ فاضالب انبار  كرم ها
 .شده است ميگردد

و ميتواند بطرف  اغلبا قابل دوام نيست حتي با پاک ساختن فاضالب با قيمت زياد، استفاده از آب جهت انتقال مواد فاضلگ بگ بيرون
 :صحي ذيل برودمشكالت 

 آلوده شدن آب آشاميدني منابع آبي مناطق پايان آب. 

 آلوده شدن زمين كگ مردم زندگي و زراعت ميكنند. 

  براي مزاری( كود)از دست دادن منابع مغذي. 

 آلوده شدن منابع آب كگ براي آشاميدن، حمام كردن و زراعت استفاده ميشود. 

 بوي بد. 

مثالً زمانيكگ فابريكگ ها  .سيستم هاي فاضالب سبب مشكالت صحي ميشوند، باهم مخلوط ميگرددزمانيكگ انوای مختلف مواد فاضلگ 
محفوظ . اين آلودگي پاک ساختن و استفاده مجدد آب مصرف شده را مشكل ميسازد. مواد كيمياوي را در مجراي فاضالب سرازير ميسازند

مواد فاضلگ اين  ترين و كم هزينگ ترين روش كنترول
مواد را در نزديك محل توليد آن پاک و بعداً  است كگ

. اجازه دهيم كگ آب جذب خاک شود و نباتات را تغذيگ كند
از  است معمول ترين روش براي اجراي اين كار عبارت

يك ظرف بزرگ در زير )استفاده از ذخيره هاي سپتيك 
 و ،(زمين كگ در آن مواد جامد جمع شده و تجزيگ ميگردد

leach field (يكگ مايعات بگ بيرون و داخل زمين جاي
 (. جريان مينمايد

اما اين روش بگ پالن تخنيكي تحت نظر اين رهنمود 
 (معلومات بيشتر بگ منابع مراجعگ كنيد براي. )نياز دارد

 كشي شده آب زيادي را براي پايپسيستم هاي فاضالب 
انجام كارشان استفاده ميكنند درحاليكگ اغلباً اين كار را با 

در جوامع كگ آب . و يا بدون آب ميتوان انجام داد ار كممقد
كشي  پايپكم وجود دارد و يا از عهده سيستم فاضالب 

شده برآمده نميتوانند، ميتوانند از انوای ديگر بيت الخالء ها 
  .نفع ببرند
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 مردم خود مجراي فاضالب شانرا ميسازند
 

براي سالها اورنجي آب محفوظ و خدمات سيستم . نفر در كراچي پاكستان ميباشد 144444اورنجي محل بود و باش  شهرک
مينمودند و سبب  مثلشگ ها و مگس ها توليد فاضالب و آب مصرف شده بداخل خندق هاي سر باز سرازير شده، پ. فاضالب نداشت

را آغاز ( OPPيا ) Orangi Pilot Project، داكتر اختر حامد خان پروژه امتحاني اورنجي 2184در . امراض زيادي ميگرديدند
 .نمود تا بگ مردم كمك نمايد كگ مشكالت صحي شانرا تشخيص دهند و راه حل براي شان پيدا نمايند

در ابتدا آنها از دولت انتظار . يم گرفتند كگ يك سيستم فاضالب زيرزميني زندگي شانرا بهبود خواهد بخشيدساكنين اورنجي تصم
داشتند كگ آنرا برايشان بسازد، اما داكتر خان ميدانست كگ حكومت كراچي برايشان پول نخواهد داد تا يك سيستم فاضالب را 

دارند، خودشان ميتوانند كگ مجراي فاضالب نگرفتند كگ علي رغم اينكگ آنها پول  بعد از مباحثات زياد، مردم اورنجي تصميم. بسازند
 . را بسازند

خانگ تنظيم گرديد تا يك مجراي فاضالب را بسازد و از  34الي  24 بگهر كوچگ . اولين قدم ساختن سازمان هاي اجتماعي بود
OPP درخواست كمك كند .OPP بعداً سازمان كوچگ از مردم پول براي . هيگ ميكردكوچگ را سروي مينمود و يك نقشگ را ت

 .ساختن مجراي فاضالب جمع آوري مينمود
در ابتدا بسياري از مردم نميدانستند كگ كانكريت را چگونگ مخلوط نمايند و چگونگ مجراي فاضالب را حفر كند كگ هموار و 

 د زياد از مجراي هايسال، تعدا 2بعد از . مسطح باشد، لذا بعضي از كار ها خوب انجام نشد
 .فاضالب ناقص ساختگ شد و بقيگ هم هنوز ساختگ نشد

 تشكيل دهندگان  
OPP  دريافتند كگ افراد آموزش ديده كافي ندارند، لذا جلسات متعدد آموزشي 

 كار بهبود يافت، . در اين زمان، زنها و اطفال نيز شامل گرديدند. برگزار گرديد
 تا خدمات بهتري بگ جامعگ عرضگ كند، قيمت ها در نقشگ تغييراتي وارد گرديد 

 . تكميل گرديدكاهش يافت و سيستم فاضالب بسرعت 
 بعد از چند سال، هر كوچگ يك مجراي فاضالب داشت تا مواد فاضلگ را از

 وضعيت صحي بهبود يافت و اورنجي يك مكان. خانگ هاي مردم بيرون ببرد
  

 .يك مشكل در آنجا موجود بوداما هنوز . خوش آيد براي زندگي كردن شد
 مردم اورنجي مجراي فاضالب را ساختند اما آنها بگ حمايت و پول دولت 
چندين سال بعد، دولت يك . دولت براي شان پول نخواهد داد. ضرورت داشتند تا يك كارخانگ پاک كننده فاضالب را بسازند 

نها مجراي فاضالب را بگ يك سيستم فلتر وصل نمودند كگ فاضالب را آ. راه حل كم هزينگ تري را پيدا نمود و سرمايگ گذاري نمود
با كار دستگ جمعي براي ساختن مجراي فاضالب خويش، جامعگ اولين قدم پر ارزش . آب پاک مينمود ،در هنگام جريان بطرف پايان

سيستم فاضالب محلي كگ  كمك نمود كگ دولت و بسياري از متخصيص ببينند كگ صحت جامعگ با ساختن يك OPP. را برداشت
 . هم نيازمندي جامعگ را مرفوی سازد و هم در توان جامعگ باشد، ميتواند بصورت عالي بهبود يابد
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 بيت الخالء انواع
 

مناسب نيست، لذا مهم است كگ مزاياي هر نوی بيت الخالء  ها خانواده تمام  جامعگ ومردم  گهماز بيت الخالء براي واحدي هيچ نوی 
را تشريح اي ساختن بيت الخالء هاي كگ بگ سيستم مجراي فاضالب وصل است، مغلق است، لذا اين كتاب تنها بيت الخالء ها. را بدانيم

كمك ميكند تا تصميم بگيريد كگ كدام بيت الخالء ممكن براي  238صفحگ فعاليت . )ميكند كگ مقدار كم آب يا هيچ آب را مصرف نكند
 .(نيازمندي هاي جامعگ شما مناسب تر باشد

 

و يا آب مصرف نميكنند ضرورت داشته كه آب كمتراي بيت الخالء ها  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشان ميدهد تا كگ شما بتوانيد ببينيد كگ در  ،ت الخالءسرپوش سوراخ بيبدون اين رسم ها بيت الخالء ها را بدون دروازه و : يادداشت

همچنان بيت الخالء . تمام بيت الخالء ها بايد دروازه داشتگ و سوراخ بيت الخالء در هنگاميكگ استفاده نميشود پوشيده شود. داخل چي است
  (.222فحگ مراجعگ بگ ص)ساختگ شود تا كگ هر فرد جامعگ از آن استفاده نموده بتواند  طوري بايد

 

 

 Pour flushبيت الخالء 
ي عميق در مناطقي که آب زیرزمين

است و مردم از آب جهت شستن 
انتخاب مقعد استفاد ميكنند، بهترین 

 (232مراجعه به صفحه . )است

 VIP بيت الخالء با چاه تهویه شده پيشرفته

(Ventilated improved pit toilet) 
در مناطقي که آب زیرزميني عميق است و خطر 

مراجعه . )استانتخاب سيل وجود ندارد بهترین 
 (223 به صفحه

 بيت الخالء با چاه سربسته

(Closed pit toilet) 
در مناطقي که آب زیرزميني عميق 
 است و خطر سيل وجود ندارد بهترین 

مراجعه به صفحه . )استانتخاب 
224( 

 

 بيت الخالء کودی ساده برای غرس درخت
(Simple compost toilet for tree planting) 

در مناطقي که مردم ميخواهند درخت غرس 
الء سيار را کنترول کنند نمایند و ميتوانند بيت الخ

 (222مراجعه به صفحه . )استانتخاب بهترین 

 ادرار هدایت کننده بيت الخالء خشک
(Uring diverting dry toilet) 

در مناطقي که مردم از مواد فاضله انساني 
پاک شده بحيث کود استفاده مينمایند و 
جاهای که سطح آب زیرزميني بلند است و 

انتخاب رد بهترین یا خطر سيل وجود دا
 (221مراجعه به صفحه . )است

 دو چاه کود دارای بيت الخالء
(2 pit compost toilet) 

در مناطقي که مردم از مواد فاضله انساني 
پاک شده بحيث کود استفاده ميكنند، 

مراجعه به صفحه . )استانتخاب بهترین 
228) 
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 جاييكه بيت الخالء ساخته شود
خطر آلوده شدن آب . زمانيكگ تصميم گرفتيد كگ بيت الخالء بسازيد، مطمئن شويد كگ چاه ها يا آب هاي زير زميني را آلوده نميسازيد

اما بعضي از قوانين . ينيمانند نوعيت خاک، مقدار رطوبت در منطقگ و عمق آب هاي زيرزم ،هاي زيرزميني مربوط است بگ وضعيت منطقگ
 . كگ وضعيت مصؤن بماندعمومي ميتواند اطمينان دهد 

 ( اگر بيت الخالء چاه دار باشد)قاعده چاه 
 ( chamber) اتاقكو يا 

 (اگر بيت الخالء خشك و يا كودي باشد)
 متر از سطح آب  2.5بايد حد اقل 

 اگر يك چاه . زيرزميني بلند تر باشد
 حفر ميكنيد و خاک را براي بيت الخالء 

 بسيار مرطوب است يا چاه پر از آب 
 اين يك مكان خوب براي ميشود،

 .ساختن يك بيت الخالء نيست 
 بخاطر داشتگ باشيد كگ 
 آب در فصل مرطوب نسبت سطوح 
 .فصل خشك بلند تر است  بگ 
 يئچاه دار را بگ جا  بيت الخالء هاي 
 .نسازيد كگ سيل ببرد 
شدن آب هاي زيرزميني از سبب بيت الخالء هاي چاه دار وجود دارد، ساختن بيت الخالء را بروي زمين مد نظر  زمانيكگ خطر آلوده 

 .)221مانند بيت الخالء خشك در صفحگ )بگيريد 
 آب زيرزميني بطرف پايين جريان ميكند، لذا اگر چاره جز ساختن بيت الخالء در جاي كگ خطر آلوده شدن آب زيرزميني وجود دارد

 . از چاه ها بسازید ترنيست، بيت الخالء را پایين 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متر دورتر از 20بيشتر از 

 دريا

متر دور تر از 20بيشتر از 

اقك چشمهتا  

  ت            چ   24   ت     

 

 آب آشاميدني چاه

مواد فاضلگ از چاه ههاي بيهت الخهالء    
 .داخل آب هاي زيرزميني ميشود

در سربااليي قرار باالتر يا چاه هاي آب بايد از چاه هاي بيت الخالء 

 .داشته باشد چون آب زيرزميني به سراشيبي جريان ميكند
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 بيت الخالء هاي چاه دار سربسته
 

 با يك سوراخ دارد و سرپوش براي بستگ نمودن قالب بيت الخالء چاه دار سربستگ يك
 ميتواند از چوب، كانكريت ويا سرچاهي . سوراخ بيت الخالء در هنگاميكگ استفاده نميشود 
 سرچاهي كانكريتي آب. هاي چوب كگ رويش با خاک پوشيده شده است، ساختگ شود كنده 
 بيت الخالء چاه دار سربستگ همچنان بايد آستر. دوام ميكند را بيرون نگهميدارد و سالها 
 شده باشد و يا يك حلقگ كانكريتي جهت نگهداشتن سرچاهي و جلوگيري از فرو ريختن 
 كانكريتي و حلقگ كانكريتي بگ  يك سرچاهي براي ساختن. )چاه داشتگ باشد 

 .( مراجعگ شود 222و 222صفحگ 
 نشان داده شده است،  223پيشرفتگ كگ در صفحگ  در بيت الخالء با چاه تهويگ شده

 يك مشكل بيت الخالء . استفاده ميشود هواكش براي كاستن بوي و مگس ها پايپاز يك 
 براي نفع بردن . نميتواند استفاده شده  ن بيشترچاه دار اين است كگ وقتي پر گرديد، از آ

 براي انجام اين كار، سرچاهي، . غرس كنيد از مواد فاضلگ چاه هاي پر، يك درخت در ساحگ
 .خاک و مواد نباتي خشك بپوشانيد سانتي متر از مخلوط 34بگ اندازه مواد فاضلگ را   حلقگ كانكريتي و اطاقك را برداشتگ و روي

 . چاه را با خاک بيشتر پر كنيد و يك درخت در آن غرس كنيد. را براي چندين ماه بگذاريد كگ تگ نشين كندمواد فاضلگ  
يك گزينگ ديگر اين است كگ هنگام استفاده از بيت الخالء مرتباً خاک عالوه كنيد و براي دو سال بگذاريد كگ مواد فاضلگ بگ كود 

هميشگ بعد از سروكار داشتن و يا . حيث كود استفاده كنيد و از چاه نيز دوباره استفاده شده ميتواندبعداً مواد را از چاه كشيده و ب. تبديل شود
 . خاک اطراف بيت الخالء دست هايتان را بشوييد در بيل زدن

 

 براي ساختن يك بيت الخالء چاه دار سر بسته
 .متر حفر كنيد2را بگ قطر كمتر از يك متر و عمق حد اقل  هيك حفر .2

 فوقاني چاه را با سنگ، خشت، كانكريت و يا مواد ديگر قسمت .2

 كگ سرچاهيرا نگهدارد و چاه را از فروريختن جلوگيري  
 يك حلقگ كانكريتي بهتر . كند آستر كنيد

 ( 222مراجعگ بگ صفحگ . )كار ميكند

 يك سرچاهي و اطاقك را بسازيد .3

 .چاه گذاشتگ شود تا بروي
 يك سرچاهي كانكريتي 

 دهد، اما مواد محلي مانندبهتر كار مي
 .كنده هاي چوب و گل نيز كار ميدهد 
 

 . اگر يك سرچاهي را از چوب ميسازيد، از چوبي استفاده كنيد كگ بگ آساني نپوسد
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 سرچاهي هايپيشرفت 
 food) چون ميكروب ها وكرم ها در اطراف سوراخ بيت الخأل جمع شده ميتوانند، جاي پا

rests )اگر مردم ترجيح ميدهند كگ بنشينند، يك . خطر اين مشكالت صحي را كاهش خواهد داد
 (مراجعگ بگ صفحگ بعدي. )سوراخ گرد وچوكي كانكريتي بسازيد

 

سرچاهي  2سرچاهي يا  4كيلويي،  54يك خريطگ سمنت . هد كرديك سرچاهي كانكريتي كگ خوب ساختگ شده باشد، سالها دوام خوا

همچنان بگ سيم هاي تقويتي، خشت ها و تختگ هاي كگ براي ساختن (. مراجعگ بگ صفحگ بعدي)و دو حلقگ كانكريتي را خواهد ساخت 

 داستفاده شود، ضرورت خواهي براي شكل دادن سوراخ بحيث قالبتا قالب استفاده ميشود و قطعگ چوب كگ بگ شكل سوراخ كليد باشد 

 .سرچاهي ميتواند گرد و يا مربع شكل باشد. داشت

 نحوه ساختن سرچاهي کانكریتي بيت الخالء

ک و یا خریطه های سمنت يیک پارچه پالست

. را بروی زمين هموار پهلن نمایيلد  

         بلللروی آن یلللک قاللللب توسلللط

، 120cmخشت یا تختله بطلول   

 6cmو ارتفللاع  90cmعللرض 

 .سازیدب
 

 

مخلوط کانكریت را با عالوه نمودن یک حصه سلمنت،  

دو حصه ریگ درشت و سه حصله  

ریگ نلرم و آب کلافي جهلت تلر     

کانكریت را در . نمودن تهيه نمایيد

 قالب تا به نيمه بریزید 

 

بقيه کانكریت را ریخت نمایيد و توسط یک قطعه چوب 

 .هموار نمایيد

 

 

 

 

 

 

اهي را روی چاه قرار زمانيكه کانكریت سخت شد، سرچ

بللرای اینكله چللاه محفلوظ تللر باشلد، از حلقلله    . دهيلد 

 .کانكریتي نيز استفاده کنيد

قالب چوبي سوراخ کليد مانند را در مرکز قلرار داده تلا کله    

همچنان از خشت بلدین  . سوراخ بيت الخالء را شكل دهيد

 جهت نيز ميتوانيد استفاده 

 نمایيد و بعد از ریخت نمودن 

 .سوراخ را شكل دهيد کانكریت

 

را روی کانكریلت   3mmسيم های تقلویتي بلا ضلخامت    

علدد سليم بله جهلت هلای مختللف        2الي  4از . بگذارید

 برای ساختن دسته از. استفاده کنيد

  10mm-8سيم های با ضخامت 

 استفاده نموده و آنها را در داخل 

 . کانكریت نزدیک گوشه قرار دهيد
 

سخت شدن نمود، قالب سلوراخ  زمانيكه کانكریت شروع به 

اگر از قاللب خشلتي اسلتفاده    (. بعد از سه ساعت)را بردارید 

نموده اید، خشت ها را دور نموده و سلوراخ را بشلكل یلک    

روی سرچاهي را با خریطله هلای   . سوراخ کليد شكل دهيد

مرطوب، تكه مرطوب و یا پارچه پالستيكي در جریان شلب  

وز آنرا مرطوب سلازید تلا   چندین مرتبه در طول ر. بپوشانيد

مرطوب نگهداشتن کانكریت را . روز تر بماند 7که به مدت 

 .ميگذارد سخت و مستحكم شود
 

. یک سرپوش از کانكریت و یا چوب بلرای سلوراخ بسلازید   

ميتواند یک دسته داشته باشد و طوری بسازید که توسط پلا  

 .حرکت داده شود تا که دست ها از ميكروب ها دور بماند
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 چوكي از دو سطل به اندازه براي براي ساختن قالب 
 باید چندین .های مختلف استفاده کنيد طوریكه یكي در داخل دیگری قرار داشته باشد

 سطل داخلي را سنگين نمایيد. داخلي و سطل خارجي موجود باشد انچ فاصله بين سطل 
 .در فاصله بين این دو سطل کانكریت ریخت کنيد. بماندۀ سطل خارجي تا که در قاعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حلقگ كانكريتي عبارت از يك قطعگ گرد و يا مربع شكل قالب كانكريتي با مركز باز است كگ سرچاهي و سرپناه بيت الخالء را حفاظت 

ميتواند  222يح شد همراه سرچاهي صفحگ حلقگ كانكريتي كگ اينجا تشر. مينمايد و ديواره هاي چاه را از فروريختن نگهداري ميكند

 مربوط بگ وسعت حلقگ كانكريتي كگ ميسازيد ۀانداز. درتمام بيت الخالء ها استفاده شود

 .چاه ميباشد

  .كنيد يك پارچگ پالستيك و يا خريطگ هاي سمنت را روي زمين هموار پهن

 

 120cm اهيبراي سرچ. يك قالب از خشت، تختگ هاي چوبي، و يا از هر دو بسازيد

 در داخل  70cmبر  1mدر خارج و  1mبر  130cmحلقگ كانكريتي  90cmبر 

 . خواهد بود

همگ مواد كانكريت را با مخلوط نمودن يك حصگ سمنت، دو حصگ ريگ درشت، سگ حصگ ريگ نرم و آب كافي براي تر نمودن آنها تا 

 .يدكانكريت را تا نيمگ داخل قالب بريز. ، تهيگ كنيدرا در برگيرد

 

 جهت تقويگ حلقگ بروي كانكريت در هر طرف حلقگ  3mmدو قطعگ سيم با ضخامت 

 اگر خواستگ باشيد ميتوانيد برايش دستگ هاي سيمي با ضخامت . كانكريتي بگذاريد

8-10mm در زواياي حلقگ بگذاريد . 

 .بقيگ كانكريت را داخل قالب بريزيد و توسط يك قطعگ چوب هموار كنيد

 

 را توسط خريطگ هاي سمنت مرطوب، تكگ مرطوب، و يا پارچگ پالستيكي  روي كانكريت

 روز آنرا  7روز چند مرتبگ آنرا مرطوب كنيد و براي . بپوشانيد و از طرف شب بگذاريد

 . تر نگهداريد

 

 . زمانيكگ حلقگ سخت گرديد، آنرا بگ كنار بيت الخالء انتقال دهيد

 خاک را در. و داخلش را يك چاه حفر كنيد زمين را مسطح نموده حلقگ را جابجا كنيد

 .اطراف حلقگ انداختگ تا حلقگ خوب جابجا شود

 

 سرپناه را احاطگ يا سرچاهي بيت الخالء را بروي آن گذاشتگ و بعداً 

 .بسازيد

 نحوه ساختن حلقگ كانكريتي
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 يتيسيم هاي تقو 

 

 كانكريتي( رنگ)قالب حلقه 
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اگر جالي سيمي از 
بين رفت و يا از سر 

يپ افتاد فوراً آنرا اپ
 .تعويض كنيد

 (VIP)بيت الخالء با چاه تهويه شده پيشرفته 
 . الخالء چاه دار است كگ بوي و مگس ها را كاهش ميدهد اين نوی بيت الخالء يك بيت

 

 نحوه كار بيت الخالء پيشرفته با چاه تهويه
تاريك  اطاقك بيت الخالء را. يپ هواكش ميوزد و بوي را بگ دور انتقال ميدهداباد از قسمت بااليي پ

سيمي مي افتند  ام جالييپ ميروند و بدالذا مگس هاي داخل چاه بطرف نور در قسمت بااليي پ نگهداشتگ
 .و ميميرند

 VIPجهت ساختن بيت الخالء 

 قسمت بااليي چاه را توسط خشت و يا. متر حفر كنيد 2.5متر و قطر  2يك چاه بگ عمق  .2

اگر اطاقك بسيار  .(222مراجعگ بگ صفحگ )يك حلقگ كانكريتي بگ اندازه چاه آستر كنيد 
بين خشت كاري فاصلگ . ، تمام چاه را بگ استثنأ قاعده آستر كنيد(خشت، كانكريت يا چوب هاي سنگين)سنگين باشد 

 .بگذاريد تا مايعات خارج شود
مراجعگ بگ صفحگ ) متر 2 در  2.5يك سرچاهي  .2

سوراخ . باشد بسازيد كگ دو سوراخ داشتگ( 222
هوا  پايپبراي  دومي در يك گوشگ سرچاهي

 22 كش را از قطر  هوا پايپسوراخ . كش ميباشد
 . متر بيشتر نسازيد سانتي

 . يك اطاقك بروي چاه و سرچاهي بسازيد .3

 سانتي متر 22هوا كش را بگ قطر  پايپيك  .4

هواكش  پايپ. داخل سوراخ هوا كش نصب كنيد
را سياه رنگ كنيد تا حرارت را جذب و تهويگ را 

هوا كش را توسط يك  پايپسر . بهبود ببخشد
تري المونيمي يا فلز ضد زنگ كگ دوام بيش)جالي 

سانتي  54هواكش بگ اندازه  پايپ. بپوشانيد( دارد
 . متر از پشت بام بلند تر باشد تا كگ باد بوي بد را دور كند

 

 VIPاستفاده و ن هداري بيت الخالء 
 .سوراخ را زمانيكگ بيت الخالء استفاده نميشود، بپوشانيد

 داخل اطاقك بيت الخالء را تاريك نگهداريد. 

 سرچاهي بشوييد با گ پاک نگهداشتگ وبيت الخالء را هميش. 

  هواكش توسط تارهاي عنكبوت بستگ شد، بداخل  پايپاگر
 . آن آب بريزيد

 

 :ميتواند مشكالت ذيل را داشته باشد VIPبيت الخالء 
كافي تاريك نباشد، يا سوراخ پوشيده نماند،  ۀاگر داخل اطاقك بگ انداز

 و اگر سر پناه. د كردنخواههواكش بطرف باال پرواز ن پايپمگس ها بداخل 

کمتر  بي افتد، مگس ها پايپبام نداشتگ باشد، يا جالي از بين برود و يا از سر 
 .کنترول خواهد شد

 

 

 

سوراخ پيپ هواکش را 
یپ هواکش ابه اندازه پ

.بسازید  
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 (ايكالوجيكال)مناسب براي محيط زيست بيت الخالء هاي 
اين عمل صحت . تبديل ميكندكننده هاي خاک و كود  تقويگبگ  را مواد غايطگ و ادرار مناسب براي محيط زيستبيت الخالء هاي 

 . مردم و محيط زيست را با پيشگيري از ميكروب ها و تبديل نمودن مواد فاضلگ مضر بگ يك منبع با ارزش، بهبود ميبخشد
آب را محافظت و نگهداري مينمايد زيرا براي استفاده از آنها ضرورت بگ آب نيست، بگ  مناسب براي محيط زيستخالء هاي لبيت ا

آنها براي آب هاي زيرزميني نسبت بگ بيت الخالء هاي ديگر محفوظ تر ميباشند زيرا از سطح آب زيرزميني بلندتر قرار . ستشوش اياستثن
. ندندر شهرها، شهرک ها و قريگ ها ساختگ شده ميتوا مناسب محيط زيستبيت الخالء هاي . دارند و يا از چاه هاي سطحي استفاده ميشود

آب مواد فاضلگ فشار كگ توسط اي اما نگ بگ اندازه بيت الخالء ها)ر نسبت بگ بيت الخالء هاي چاه دار ضرورت دارد اين ها بگ نگهداري بيشت
 . كار ميكننداين بيت الخالء ها ، لذا مهم است كگ مردم بدانند كگ چگونگ (تخليگ ميشود

 

 تبديل نمودن مواد فاضله به كود
اين (. آنچگ كگ بعد از مرگ گياهان و موجودات حيگ باقي ميماند و تجزيگ ميگردد)دارد  خاک غني و صحي ضرورت بگ مواد عضوي

  (را ببينيد 287صفحگ ) .ياد ميگردد( composting)بنام تجزيگ شدن ميشود و تبديل است كگ مواد عضوي بگ خاک روند طبيعي 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .بع تبديل ميكندمواد فاضله را به يك من حفظ الصحۀ مناسب محيط زيستسيستم 

 

 

دانغله جات را ميروي خاك  

كود زمين را تغذيه 

 ميكند

 

 جات تبديل به  ل 

 مواد غذايي مي ردند

اد غذايي تبديل به مواد فاضله مو

 انسان مي ردد

مواد فاضله انسان به كود 

 تبديل مي ردد
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اين كار زمين را از مواد مغذي براي رشد غلگ . دهقانان كود را از پس مانده هاي غذا و شوره حيوانات ميسازند و بخاک عالوه ميكنند
دارند تا مغذي در خاک ضرورت  دهمانطوريكگ انسانها نياز بگ مواد مغذي دارند تا قوي و صحتمند باشند، نباتات نيز بگ موا. جات پر ميسازد

 .خوب رشد كنند و حاصل بدهند
. است كگ براي بهتر ساختن خاک استفاده ميشود قويمواد فاضلگ انسان حاوي مواد . كود ميتواند از مواد فاضلگ انسان نيز ساختگ شود

انسان احتياط بيشتر نظر بگ اين دليل، ساختن كود از مواد فاضلگ . همچنان اين كار سبب انتقال ميكروب هاي كگ عامل امراض اند ميگردد
 . بگ شوره حيواني و پس مانده هاي غذا الزم دارد

مورد استفاده قرار بگيرد اما بعد از اينكگ بگ كود تبديل گرديد، بطور محفوظ رشد در كشت و زمين تازه  بصورت مواد غايطگ نبايد هرگز
 .مياوي كمك ميكندكود هاي كياستفاده از مواد غذايي، درخت ها و محصوالت ديگر را بدون 

اين حالت سروكار داشتن با . دارد مقويادرار تعداد كمتر ميكروب ها را نسبت بگ مواد غايطگ انتقال ميدهد و از مواد غايطگ بيشتر مواد 
 فاده شود و بصورت مستقيم براي نباتات استنبايد  اما ادرار بسيار قوي است و . ميسازدادرار را محفوظ تر و آنرا بحيث يك كود با ارزش 

 (.234مراجعگ بگ صفحگ )ضرورت دارد خاص را قبل از استفاده براي زمين و كشت تغييرات 
 

 و بيت الخالء هاي خشك هدايت كننده ادرار بيت الخالء هاي كود ساز
هر . نده ادرارو بيت الخالء هاي خشك هدايت كن بيت الخالء هاي كود ساز: وجود داردمناسب محيط زيست دو نوی عمده بيت الخالء 

اما . بسياري از مردم اين دو نوی بيت الخالء را بنام بيت الخالء كودي مي نامند. دوي اين بيت الخالء ها كود هاي محفوظ را بوجود ميآورد
 :تفاوت هاي مهم بين شان وجود دارد

 :در بيت الخالء خشك      :كود سازدر بيت الخالء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به انبار کود مخلوط شود، داخل یک حفره که برای  تامخلوط مواد غایطه کهنه بعد از یک سال آماده است  ،هر دو بيت الخالء در 
 .غرس نهال آماده شده است انداخته شود و یا مستقيماً به خاک جهت غرس نهال عالوه گردد

 
 

  د، مانند یک چاه نميرو محفظهمواد غایطه و ادرار داخل یک

کم عمق یا یک اطاقک کانكریتي که به آب زیرزميني نشت 

 .نميكند

  از مواد خشک مانند کاه، برگ ها،  مخلوطياستفاده کننده

این کار بوی را . ک و خاکستر را عالوه ميكندخاک اره، خا

کاهش داده و کمک ميكند تا مواد فاضله تخریب شده و 

 .تبدیل به کود گردد

  گذشت زمان اکثریت ميكروب ها را از بين ميبرد، بشمول

که از بين بردن آن از همه مشكل )تخم کرم های حلقوی 

 (.تر است

  از بين بردن بعد از اینكه این ترکيب زمان زیادی برای

اکثراً یک )ميكروب ها را در داخل مواد غایطه سپری نمود 

مواد خشک شده برای استفاده بحيث کود کشيده ( سال

 .ميشود

  مراجعه به صفحه )ادرار جدا از مواد غایطه نگهداشته ميشود

، طي مراحل شده و بحيث گردیده ادرار جمع آوری(. 221

 . کود استفاده ميشود

 مانند یک اطاقک کانكریتي، محفظهاخل یک مواد غایطه بد ،

پالستيكي سخت و قابل انتقال رفته که مواد  محفظهیا یک 

 .از طریق آن به آب زیر زميني نشت نميكند

  استفاده کننده مخلوطي از خاک با مواد نباتي و خاکستر را بعد

این کار سبب . از هر استفاده به مواد غایطه عالوه ميكند

 .کمک ميكند که مواد فاضله خشک شودکاهش بوی شده و 

 یک مخلوط . مواد غایطه هيچگاه با آب مخلوط نميشود

خشک بسياری از ميكروب ها را بشمول تخم کرم های 

 . حلقوی را از بين ميبرد

  مواد غایطه الي مدت یكسال ذخيره ميشود تا که شكل خاک

 .را بخود بگيرد
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 ساده براي غرس درخت بيت الخالء هاي كود ساز
 

ساختن این بيت الخالء ها بسيار ساده است و طوری ساخته ميشود که بعد از پر . د برای غرس درخت ها ميسازداین بيت الخالء کو
 .شدن بيت الخالء اطاقک آن را ميتوان به جای دیگر انتقال داد

همچنان برای . این بيت الخالء ها در مناطقي که ساحه وسيع دارند و مردم عالقه دارند تا درخت غرس کنند بهترین نوع ميباشد
پوشيدن چاه بيت الخالء با خاک و غرس . مناطقي که سطح آب زیرزميني بلند است نيز بهترین ميباشد زیرا که چاه آن کم عمق ميباشد

 .نهال در آن کمک ميكند تا مواد فاضله تجزیه گردد
اگر پالن ندارید که درخت  .یگر ميباشداین یک روش بسيار عالي برای ساختن یک باغ از درخت های ميوه و یا درخت های مفيد د

 .غرس کنيد، نوع دیگر بيت الخالء را استفاده کنيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 يكندبيت الخالء هاي خشك بگ اقتصاد منطقگ كمك م
 در چندین شهرک مورینوس، مكسيكو، تعداد زیادی از مردم

 . استفاده ميكنند مناسب برای محيط زیستاز بيت الخالء های خشک 
 محالت بنام السينيگا ضرورت خاصي به  یكي از

  منطقهبيت الخالء های خشک دارد زیرا که این 
 مرطوب، پست قرار دارد که بيت الخالء  ۀدر یک ساح

 برای حل این مشكل، مردم. دار را سيل ميبردهای چاه 
 وسایل مخصوصي را خریداری نمودند که ادرار را از 

 وسایل بيت الخالء در منطقه. مواد غایطه جدا ميسازد
 .در یک ورکشاپ توسط چندین کارگر محلي ساخته ميشود

 . استفاده ميشوداین کارگران، مردم جامعه را آموزش ميدهند که وسایل جدید بيت الخالء چگونه 
اولين مردم محل که بيت . تعداد زیادی از مردم در السينيگا توسط کشت و فروش ميوه جات و دیگر نباتات امرار معاش ميكنند

بيت الخالء های شان بحيث کود برای درخت  مواد فاضلۀالخالء خشک را استفاده کردند، کشف نمودند که آنها ميتوانند از ادرار و 
زمانيكه همسایه های شان دیدند که درخت ها خوب رشد ميكنند و صحتمند هستند، آنها نيز خواستند از این . فاده کنندهای شان است

 .بيت الخالء های جدید که کود رایگان بدسترش شان قرار ميدهد، استفاده کنند
منطقه مصروف ساختن این وسایل بيت الخالء  کارخانۀ. امروزه، تقریباً هر فرد در السينيگا از این بيت الخالء ها استفاده ميكند

 .ند تر شده اندجامعه هم صحتمند تر و هم ثروتممردم ميباشد و 

 

حفظ الصحه محيط وركشاپ  
 امروز
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 يك بيت الخالء ساده را براي غرس درخت بسازيد
 

 در داخل. بگذارید ساخته شود،را بجای که ميخواهيد بيت الخالء ( 222مراجعه به صفحه )زمين را هموار نموده و یک حلقه کانكریتي 
یک سرچاهي بسازید که روی چاه و حلقه . حلقه کانكریتي را در جایش محكم کنيد. حلقه کانكریتي یک چاه به عمق یک متر حفر کنيد

 .یک اطاقک سبک را جهت محرميت بسازید که به آساني حرکت داده بشود. کانكریتي قرار دهيد
 

 استفاده و نگهداري اين بيت الخالء

 این عمل کمک ميكند که مواد غایطه تجزیه گردد. ل چاه برگ های خشک و یا کاه بياندازیدقبل از استفاده، در داخ . 

 بعد از هر مرتبه استفاده یک مشت پر از مخلوط خاک و خاکستر و یا برگ های خشک بروی مواد غایطه عالوه کنيد . 

 ا کنيدزماني که انبار مواد داخل چاه باال آمد، توسط یک چوب آنرا بطرف پایين جابج . 

 متوجه باشيد که آب زیاد داخل چاه نشود. مرتباً سرچاهي را جارو و یا بشویيد. 

 را بردارید زمانيكه سوراخ نزدیک به پر شدن بود، اطاقک، سرچاهي و حلقه کانكریتي.. 

  بعد از چندین. سانتي متر مخلوط خاک با مواد نباتي پر کنيد 25چاه را با 

 مخلوط خاک و مواد نباتي بيشتر و آب . ندهفته مواد فاضله ته نشين ميك
 ميكنند و  درخت های ميوه بهتر رشد .عالوه نموده و یک درخت غرس کنيد

 .ميوه های محفوظ و فراواني را حاصل ميدهند

  اطاقک، سرچاهي و حلقه کانكریتي را به جای دیگر انتقال داده 

 .یک چاه دیگری را حفر نمایيد
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 ال محتوي بيت الخالء دو چاهه كود سازبعد از يكس

براي مخلوط نمودن به خاك باغچه بحيث كود 

كه در هن ام  اما بهتر است. محفوظ خواهد بود

 سروكار داشتن با آنها دستكش و كفش بپوشيد

 (2pit compost toilet) دو چاهه كود سازبيت الخالء 
 ساده براي غرس درخت بوده اما بگ عوض غرس درخت در چاه،  بيت الخالء مانند بيت الخالء كود سازاين نوی 

 اين بيت الخالء نسبت بگ بيت الخالء هاي چاه دار . كود از چاه كشيده شده و در باغ يا مزرعگ استفاده ميشود
 ير زميني محفوظ تر ميباشد زيرا مواد فاضلگ همراه با خاک در داخل يك چاه براي آب هاي ز معمولي

 .مخلوط شده و اجازه ميدهد تا خشك گردد و ميكروب ها را از بين ببرد و بعداً از چاه كشيده شود كم عمق

 

 ساختن بيت الخالء دو چاهه كودي
 آنها را . هم حفر كنيد سانتي متر دور از 34متر قطر،  2متر،  2.5الي  2دو چاه بگ عمق 

 يك(. 222مراجعگ بگ صفحگ )آستر نموده و يا از حلقگ كانكريتي استفاده كنيد 
 سرچاهي و يك اطاقك ساده را بروي يكي از اين چاه ها گذاشتگ و بروي چاه 
 از چاه اولي تا زمانيكگ. ديگر يك سرچاهي كانكريتي يا چوبي بپوشانيد 
 يك خانواده شش نفره يك چاه. ده نماييدنزديك بگ پر شدن گرديد استفا 
 . را در مدت تقريباً يك سال پر مينمايند 
. سانتي متر خاک پر نموده و توسط يك تختگ و يا تختگ كانكريتي بپوشانيد 34زمانيكگ يك چاه نزديك بگ پرشدن گرديد، آنرا با  .2

 .شدن ميگردد استفاده نماييد تا زمانيكگ نزديك بگ پر. اطاقك و سرچاهي را روي چاه دومي قرار دهيد

يا بعد از دو ماه كگ تگ نشين شد، خاک بيشتر بر آن عالوه نموده و سبزيجات موسمي را مانند . چاه اولي را بحال خودش بگذاريد .2
ي كگ در چون مواد فاضلگ هنوز در داخل چاه در حال طي مراحل است، از كشت محصوالت. بادنجان رومي مستقيماً در داخل چاه كشت كنيد

 .داخل زمين رشد ميكنند مانند زردک و كچالو اجتناب ورزيد

  زمانيكگ چاه دومي هم پر شد، چاه اول را با يك بيل خالي .3

 در هنگام سروكار داشتن با كود تازه دستكش بپوشيد . نماييد
 .و بعد از آن دست هايتان را بشوييد

 ها مواد خشك كشيده شده از چاه را در داخل بوجي و يا سطل .4

 كود و يا يره نماييد و يا آنرا در يك انباربراي استفاده بعدي ذخ
 براي دانستن اينكگ چگ وقت محتوي. )در يك باغ ذخيره كنيد

 سرچاهي و.( مراجعگ كنيد 233چاه آماده است بگ صفحگ 
 در اين زمان محتوي چاه . اطاقك را دوباره سرچاه اولي بگذاريد

 .ن ترتيب ادامگ داده ميشودو بگ همي. دومي تگ نشين ميشود
 

 

 ن هداري بيت الخالء دو چاهه كودي

  يك سطل مخلوط خاک و مواد نباتي خشك را داخل
بعد از هر استفاده يك مشت پر از آن . اطاقك نگگ داريد

 .بداخل چاه بياندازيد

  زمانيكگ محتوي چاه بسيار باال آمد، همراه يك چوب آنرا
 .بطرف پايين جابجا كنيد

  ًمتوجگ باشيد كگ آب . و بشوييد سرچاهي را جارومرتبا
 .زياد داخل چاه نشود
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 (Urine diverting dry toilet)  شده است هدايتخشك كه ادرار در مسير جداگانه بيت الخالء  
 

. انتر استاين نوی بيت الخالء بروي زمين ساختگ ميشود، لذا تخليگ محتوي آن آس. در بيت الخالء خشك از چاه استفاده نميشود
اين كار محتوي . يك كاسگ همراه با قسمت هاي جداگانگ كگ ادرار را از مواد غايطگ جدا ميسازد، ميباشد حاوي همچنان اين بيت الخالء ها

همچنان اجازه ميدهد كگ ادرار نيز بحيث كود . بيت الخالء را خشك نگهداشتگ كگ سبب از بين رفتن ميكروب ها و كاهش بوي ميگردد
چون اين بيت الخالء ها بروي زمين ساختگ ميشود و قاعده آن آستر ميگردد، لذا بيت الخالء خشك كگ بصورت درست ساختگ . ه شوداستفاد

 .شده باشد، آب زيرزميني را آلوده نميسازد
آموزش است زيرا  استفاده محفوظ آن نيازمند. بسيار پرهزينگ ميباشدنسبت بگ بيت الخالء هاي چاه دار ساختن بيت الخالء هاي خشك 

و . ند، استفاده ميشودنتخليگ ميكآب از اين ها بصورت متفاوت نسبت بگ بيت الخالء هاي چاه دار و بيت الخالء هاي كگ مواد را توسط فشار 
نند د توليد كاما اين بيت الخالء ها براي مردمي كگ ميخواهند از مواد فاضلگ شان كو. براي خوب نگهداشتن آن بعضي كار ها بايد انجام شود

 :يك انتخاب خوب در مناطقي است كگ همچنان اين . بسيار خوب است
 

 
 
 
 

 

 (chamber dry toilet 2)بيت الخال هاي دو محفظه خشك 
يك محفظگ بحيث بيت الخالء جهت . تبديل ميشود نوومصاين بيت الخالء خشك داراي دو محفظگ ميباشد كگ مواد غايطگ بگ كود 

از يك كاسگ مخصوص بيت . تفاده شده و محفظگ ديگر براي خشك كردن و تجزيگ كردن مواد غايطگ استفاده ميشوددفع مواد غايطگ اس
ادرار توسط يك تيوب . الخالء كگ هم توسط مردها و هم توسط زنها استفاده شده ميتواند جهت جدا نمودن ادرار از مواد غايطگ بكار ميرود

تقريباً بعد از يك سال مواد غايطگ خشك شده خارج و بگ انبار كود عالوه ميگردد و . تخليگ ميگردد بداخل يك ظرف در بيرون از بيت الخالء
مراجعگ بگ )ادرار جمع شده را ميتوان با آب مخلوط نموده و بحيث كود استفاده نمود . رديمزرعگ و باغچگ ها مورد استفاده قرار ميگ دريا 

 (.234صفحگ 
 

 ه خشكقسمت هاي بيت الخالء دو محفظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   سللطح آب هللای زیرزمينللي بللرای بيللت

 .الخالء های چاه دار بسيار بلند باشد

 سيل در منطقه معمول باشد. 

 زمين برای حفر کردن بسيار سخت باشد. 

    مردم بيت الخالء دایمي و یلا در نزدیلک

 خانه شان خواسته باشند

 

 محل ادرار

اطاقک جهت راحتي،  روی بيت الخالء پيش
محرميت و خشک 

 نگهداشتن بيت الخالء

 پشت بيت الخالء

دو محفظه از خشت، 
کانكریت و دیگر مواد با دوام 

كه یكي يزمان. ساخته شده
بحيث بيت الخالء استفاده 
ميشود، مواد غایطه در 
محفظه دیگر خشک و تجزیه 

 .ميشود

 از كه در آن ادرارایظرف 
 محل ادرارالخالء و بيت 

 جمع ميشود

پيپ که ادرار را از 
محل ادرار به ظرف 
جمع کننده ادرار 

 .انتقال ميدهد

این کاسه بيت الخالء خشک، ادرار را از مواد 
بول داني ها ایكه در خانه ها . غایطه جدا ميسازد

ند نکار ميك ساخته ميشود نبز به همين طریق
 (234مراجعه به صفحه )

ی کوچک در پشت دروازه ها
 تخليه مواد غایطه 
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را در دیوار بين دو  یک فضا
محفظه برای ظرف جدا کننده 

 .ادرار بگذارید

 
 سگ روش براي ساختن بيت الخالء خشك

 

 پيپ هوا کش

 سوراخ برای هواکش

 محفظه 2

 دو دروازه کوچک
هر سه یک زیربنا 

دارند که از  کانكریت، 
خشت، ویا مواد دیگر 

ساخته شده  ضد آب
اند با اجزا ایكه در 

 :تصویر ميبينيد 
یک سوراخ در هر طرف یا در پيش 

 رو برای خارج شدن پيپ انتقال ادرار 

 

 

 براي چمباتمه زدن

 انتقال ادرار ساختن زیربنا

1 

 انواع بيت الخالء

آنرا در فضای بين دو محفظه . ليتره را قطع کنيد 24قاعده یک بوتل 
یپ را به دهانه بوتل نصب نمایيد ایک پ. چپه نصب کنيدبصورت سر

یپ به بوتل ادرار امتوجه باشيد که از محل نصب پ. تا ادرار خارج کند
یک جالي با سوراخ های کوچک را در داخل بوتل . نشت نميكند

 .بگذارید تا از عبور مواد غایطه و مواد دیگر بداخل پيپ جلوگيری کند

 

. الستيكي را قطع کنيدیک طرف بوتل پ ۀقاعد
یپ را به دهانه بوتل نصب کنيد که ادرار ایک پ

یک جالي با سوراخ های کوچک . را انتقال دهد
را در داخل بوتل بگذارید تا از عبور مواد غایطه و 

 .مواد دیگر بداخل پيپ جلوگيری کند

جهت نشستن با 

 ...يك چوكي

يا با يك كاسه ...

سرپوش هموار  زیربنا را با یک بيت الخالء
چوبي یا کانكریتي که بروی هر 
محفظه یک سوراخ داشته باشد، 

 .بپوشانيد

کاسه انتقال دهنده ادرار بيت الخالء را ميتوان 
اگر در دسترس . ساخت و یا از بعضي جاها خرید

 باشند، نصب و استفاده از آن بسيار آسان است

2 

3 
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 .دروازه را در عقب نصب کنيد. ، اطاقک و زینه بسازیدء که ساختيدنوع فوق الذکر بيت الخال سهبرای هرکدام از 
 یپ انتقال دهنده ادرار از طریق سوراخ به بيرون کشيده و در داخل اپ

 .ظرف، چاه تخليه و یا در باغچه جهت کود دادن زمين نصب کنيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادرار در داخل ظرف جمع 
حيث کود استفاده شده و ب
مراجعه به صفحه )ميگردد 
234...) 

در سر چاهي ( چمباتمه زدن)یک سوراخ طوالني جهت  نشستن 
ادرار داخل . ایجاد کنيد طوریكه بوتل سرچپه در وسط قرار داشته باشد

بوتل و مواد غایطه داخل محفظه از هر دو جانب بوتل داخل اتاقک 
خ را که مربوط به محفظه توسط یک سرپوش آن نصف سورا. ميگردد

 .ای ميباشد که از آن استفاده نميگردد، بپوشانيد

 

. انتقال دهنده ادرار را بمقابل هر سوراخ نصب کنيد
 .چوکي بيت الخالء را روی سوراخ بگذارید

و یا از طریق پيپ به چاه ...
فاضالب جذب کننده بفرستيد 

 (.82مراجعه به صفحه )

 

رار بيت الخالء را بروی یكي از سوراخ ها قرار کاسه هدایت کننده اد
 .دهيد و روی سوراخ دیگر را تا زمانيكه آماده استفاده ميشود بپوشانيد
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 استفاده و ن هداري از بيت الخالء دو محفظه اي خشك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متوجگ باشيد كگ آب بداخل محفظگ مواد غايطگ نرود. 

 وه كنيددر صورتيكگ محتوي بيت الخالء تر شد، مواد خشك بيشتري عال. 

 يپ هواكش پاک استااگر بيت الخالء بوي بد ميداد، مواد خشك بيشتري عالوه نموده اطمينان حاصل كنيد كگ پ. 

 اگر انبار مواد غايطگ داخل محفظگ باال آمد، با استفاده از يك چوب آنها را بطرف پايين فشار دهيد.. 

 (.مراجعگ كنيد 234بگ صفحگ )ازيد زمانيكگ ظرف ادرار پر شد، آنرا خالي نموده و از آن كود بس 

  كگ استفاده نميشود بستگ اتاقك ايخود را متيقن سازيد كگ سر . ديگر استفاده كنيد اتاقكها پر شد، از  اتاقكزمانيكگ يكي از
 .باشد

  و يا بعد از  بعد از يكسال. ، مواد غايطگ را براي يكسال بگذاريد تا تگ نشين كنداتاقكبهتر اين است كگ قبل از تخليگ نمودن
 .اولي را خالي نموده و مراحل را دوباره طي كنيداتاقك دومي پر شد،  اتاقكاين كگ 

 

 

 

 

معلومات در مورد استفاده و 
لخالء را جهت نگهداری بيت ا

 .کمک به مردم نصب کنيد

و  بول دانيیک مقدار آب را به . بوتل آب
جدا کننده ادرار بعد از هر استفاده عالوه 

 .کنيد تا بوی کنترول شود

که استفاده اتاقک ایرا سر 
 .نميشود بسته نگهدارید

یک محل برای ادرار از بوتل پالستيكي 
ساخته و یک پيپ به دهانه آن وصل 

به ظرف ادرار و یا چاه را ادرار  تاکنيد 
 .دهد انتقال تخليه

 کاغذ

جالي جدا کننده ادرار را 
زمانيكه . پاک نگهدارید

لي مسدود شد، آنرا جا
دور نموده، پاک کنيد و 
 .دوباره به جایش بگذارید

ظرف مخلوط خاک، خاکستر و مواد 
بعد از هر استفاده دو مشت . نباتي خشک

پر از خاک را به پایين تر از قسمت 
بعداً سوراخ . خشک بيت الخالء بياندازید

 .را بسته کنيد



 ساختن بیت الخأل ها 133

 

 

 دبداخل بيت الخالء آشغال نياندازي

 بداخل بيت الخالء آشغال نياندازيد
 

کار دهد، باید تنها برای مواد  مناسب محيط زیستبرای اینكه بيت الخالء های 
 نند از بيت الخالء های زنهای که عادت ماهوار دارند ميتوا .فاضله انسان استفاده شود

حفظ الصحوی  مگر تكه های .بصورت محفوظ استفاده کنند مناسب محيط زیست
 .و محصوالت دیگر نباید در داخل بيت الخالء انداخته شود( کوتكس)

كه تجزیه اینباید برای انداختن اشيا  مناسب محيط زیست بيت الخالء های 
یا  تكه های عادت ماهوارل ها، پالستيک، بوت شوند، استفاده گردند مانند قطي ها،نمي

بهتر است تا مقدار کم کاغذ، برگ، خاک اره و مواد دیگر نباتي . مقدار زیاد کاغذ
 .استفاده شود زیرا این مواد تجزیه شده و بخاک تبدیل ميشود

 

 است مصؤناستفاده  برايچه وقت كود جامد 
برای اینكه چنين شود، مواد . خشک شده و بوی کم و یا بوی نداشته باشد محتوی یک بيت الخالء خشک زماني آماده تخليه است که

 .بيت الخالء به مدت یكسال خشک نگهداشته شود اتاقکباید بداخل 
اگر انبار مواد مرطوب باشد، مواد نباتي خشک و یا مخلوط خاک با . زمانيكه فكر مينمودید که مواد آماده تخليه است، محفظه را باز کنيد

آنها را . بد زیادی نداشت، مواد آماده است یاگر انبار مواد خشک باشد و بو. را به آن عالوه نموده و برای چندین هفته دیگر بگذارید خاکستر
 .با بيل تخليه کنيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال، اکثریت ميكروب ها از بين یك بعد از خشک شدن بمدت 
خواهد بود كگ مستقيماً بگ خاک باغچگ  بي خطرو مواد خواهند رفت 

اما اگر كدام شك وجود داشت، مواد فاضلگ را ميتوان در . عالوه گردد
آفتابي ذخيره نمود و يا آنرا  و بوجي ها و يا سطل ها در يك جاي خشك

 .د عالوه نمودبگ انبار كو

مهم است تا هن ام سروكار داشتن با مواد فاضله 

انساني، دستكش و كفش پوشيده شود و بعد از 

 .تخليه بيت الخالء دستها خوب شسته شود

 .مواد خشك را جهت استفاده بحيث كود تخليه نماييد
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 كود ادرار
 

ي با ارزشي را مانند نايتروجن و فاسفورس بعضي از دهقانان از مخلوط ادرار با آب بحيث كود استفاده مينمايند زيرا كگ ادرار مواد مغذ
اگرچگ عين مواد مغذي كگ آنرا يك . استعمال ادرار از مواد غايطگ محفوظ تر ميباشد .كگ در رشد نباتات ميتواند كمك كند، انتقال ميدهند

را نيز انتقال ( 52مراجعگ بگ صفحگ )همچنان ادرار ميتواند كرم هاي خوني . كود بسيار خوب ساختگ است، ميتواند منابع آب را آلوده سازد
 .مينوشند و يا حمام ميكنند انداختآب آنجا از بگ همين خاطر، نبايد ادرار را داخل منابع آب و يا ديگر جاهاي كگ مردم . دهد

 

 ساختن كود ساده ادرار
هاي كگ در ادرار موجود است ميگردد و  اين كار سبب از بين بردن تمام ميكروب. در يك ظرف بستگ براي چند روز ذخيره كنيد را ادرار

 .از فرار مواد مغذي در هوا جلوگيري ميكند
براي ساختن كود، سگ ظرف آب را با يك ظرف ادرار مخلوط 

 . كنيد
ميتوانيد نباتات را با آب مخلوط با ادرار هفتگ سگ مرتبگ كود 

 .دهيد
كود نباتاتيكگ همراه ادرار كود داده ميشوند مانند نباتاتي كگ با 

بگ آب كمتر  در حاليكگكود داده ميشوند، رشد مينمايند  كيمياوي،
نباتات كگ داراي برگ هاي اند كگ خورده ميشود مانند . دنضرورت دار

 .هميشگ بعد از تماس با ادرار دست هاي تانرا بشوييد. اسفناج و يا سبزيجات برگدار سبز، بهتر رشد مينمايند
 

 ساختن كود ادرار تخمر كرده

 
 .عالوه نمودن كود نباتي بگ ادرار و گذاشتن اين مخلوط براي پوسيدن و تخمر نمودن، ميتوان خاک جديدي براي كشت ايجاد نمود با
 

بگ هر ليتر ادرار يك قاشق چايخوري خاک غني شده و يا كود نباتي . ادرار را از بيت الخالء هاي خشك جمع آوري كنيد .2
 .عالوه كنيد

اين مخلوط بوي بدي ميدهد، لذا آنرا در يك جاي دورتر از مردم انجام . ا بدون سرپوش بگذاريدبراي چهار هفتگ مخلوط ر .2
 . مخلوط ادرار تخمر خواهد نمود و قهوه اي خواهد شد. دهيد

ظرف را توسط يك پالستيك ضخيم . يك ظرف بزرگ را پر از برگ ها، كاه و يا مواد ديگر نباتي كگ خشك باشد، نماييد .3
 .از نشت آب از طريق سوراخ قاعده آستر نماييدجهت پيشگيري 

ليتر ادرار  3در حدود )حصگ مواد نباتي بگ يك حصگ ادرار  7بهترين مخلوط عبارت از . ادرار تخمر كرده را بگ آن عالوه كنيد .4
 .ميباشد( سانتي متر مكعب مواد نباتي 34براي هر 

 .نبات تخم ميدهد و يا جوانگ ميزند(. شتر نباشدسانتي متر بي 24از )با يك اليگ نازک خاک آنرا بپوشانيد  .5

اين يك مخلوط ضعيف تر از . )آبياري كنيد( يك حصگ ادرار و ده حصگ آب)هر دو روز يك مرتبگ آنرا با مخلوط آب و ادرار  .2
مواد  .(مخلوط كگ در فوق ذكر شد است زيرا اين مخلوط در يك ظرف بستگ استفاده ميشود نگ در باغچگ ها و زمين هاي باز

 . بگ خاک غني شده تبديل خواهد شدماه  22الي  24در ظرف نباتي خشك 

 .اين خاک جديد در كشت استفاده شده ميتواند
 
 

 

 
 

 

 كود محفوظ= يك جك ادرار+ سه جك آب 
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 با محيط زيست  بيت الخالء هاي خشك پيشرفته و سازگار
 

اينها ميتوانند انكشاف . شدميبا مناسب براي محيط زيستبيت الخالء هاي اين كتاب تنها بعضي از گزينگ ها براي سيستم فاضالب 
 بعضي چيزها. نموده تا بگ نيازمندي هاي جوامع مختلف پاسخگو باشند

 :كگ بيت الخالء را بهتر ميسازد عبارتند ازاي

 كمك خواهد نمود تا مواد فاضلگ تجزيگ  ،حرارت آفتاب
بيت الخالء را طوري بسازيد كگ محفظگ آن   .شود

اين كار . نگ كنيدو درب آنرا سياه ر بطرف آفتاب باشد
محفظگ، بهبود جريان هوا  سبب بلند رفتن درجگ حرارت

 .و از بين رفتن سريع ميكروب ها ميگردد

 براي تجزيگ شدن مواد فاضلگ نيز  ،جريان بيشتر هوا
انداختن ني، ساقگ جواري، شاخگ هاي . ميكند كمك

بيت  ۀ اتاقكدرخت و يا مواد ديگر نباتي خشك در قاعد
استفاده كمك خواهد نمود هوا از بين مواد الخالء قبل از 

غايطگ جريان پيدا نموده و سبب خشك شدن سريعتر 
 .ددرمواد گ

 

 (A wash toilet with plant bed)يك بيت الخالء با امكانات شستشو با باغچه نباتات 
 . يك باغچگ تخليگ ميگرددآب شستشو در هم كگ هم ادرار و  مطابقت داده اندمردم در هند يك بيت الخالء خشك را طوري 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن تخليه ميشود، باغچه که آب شستشو و ادرار به آ
با ریگ ميده و درشت پر شده و در آن ني و یا 

زمانيكه نباتات . نباتات غير مثمر محلي کشت ميشود
رشد نمود، آنها را قطع نموده و بداخل بيت الخالء 

 .مياندازندانداخته 

 
محفظه های زیر بيت الخالء قبل از استفاده توسط کاه آستر شده است تاکه رطوبت را 

هر مرتبه که استفاده ميشود، یک یا دو . یک سطح خوبي را برای کود بسازدجذب و 
گاهي مواد خشک نباتي هم عالوه . مشت پر خاک و یا خاکستر بداخل انداخته ميشود

بعد از یک سال استفاده، . ميشود تا که تا به خشک شدن و تجزیه شدن کمک کند
بار کود یا خاک جهت کشت انداخته اولين محفظه باز شده و مواد آن تخليه و در یک ان

 .ميشود

 خاکسترسطل 

بروی سوراخي شستشو 
ميگيرد که آبش صورت 

بداخل باغچه نباتات 
 .تخليه ميگردد

 شستشوجهت آب 

 سوراخ مواد غایطه

 سوراخ ادرار
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 بيت الخالء هاي چاه دار كه مواد را توسط فشار آب تخليه ميكند 

(Pour Flush Pit Toilets) 
اين بيت الخالء ها هم در . دنمواد فاضلگ استفاده ميكن ۀاين بيت الخالء ها از آب جهت تخليدر 

جهت پاک نمودن مقعد بعد از فعل تغوط استفاده هم در مناطق روستايي كگ از آب  مناطق شهري و
 از آنجاييكگ. مصرف ندارد بيشتربيت الخالء هاي چاه دار  ازاين بيت الخالء ها . ميشود، معمول است

ميتوان آنها را نزديك خانگ  ،دناز بوي جلوگيري ميكن دناين بيت الخال ها خوب ساختگ شواگر 
 . ساخت

كگ از مواد  (گ زدننشستگ و يا چمبات)كمود هموار و يا ( د ايستادهكمو)در اين بيت الخال ها كاسگ 
روي يك سرچاهي  استفاده شده كگ يا سمنتي ساختگ ميشود، كاشي پالستيكي، فايبرگالس

ميباشد كگ از بوي و توليد مثل  آب سيفون يك كاسگ و يا كفگ داراي. كانكريتي گذاشتگ ميشود
و يا ميتوان . مستقيماً روي چاه گذاشتگ ميشود اهيسرچ. حشرات بداخل چاه جلوگيري ميكند

 .توسط پيپ بگ يك يا دو چاه آنرا وصل نمود
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دارد و استفاده نميشود، توسط یک  یپي که به چاه راهاپ
 .بسته ميشود فایبریخشت، گل و یا سرپوش 

با مصرف  نحوه استفاده از يك بيت الخالء

  (pour flush) آب  يا
وقتي كگ يك چاه وجود داشتگ باشد، از بيت الخال تا 
زماني استفاده ميشود كگ پر گردد و بعداً بايد براي ادامگ 

ي كگ دو چاه وجود داشتگ باشد وقت. استفاده تخليگ گردد
يك محل اتصال وجود دارد كگ مواد را بطرف چاهي كگ در 

اولين چاه تا زمانيكگ . حال استفاده است هدايت ميكند
بعداً مواد فاضلگ . نزديك بگ پر شدن گرديد استفاده ميشود

 .بگ چاه دومي هدايت ميگردد

 فاضالبجریان 

 با مصرف آب یک چاههبيت الخالء 

نال کانكریتي کا
داخل بكس محل 
اتصال فاضالب را 

 هدایت ميكند

 دو چاهه با مصرف آببيت الخالء 

ل اتصال بكس مح
خارجاً از خشت و داخالً 
از ریگ و سمنت صاف 

 .ساخته شده است

 بكس محل اتصال

یک . متر 2یک چاه زیرزميني آستر شده به عمق 
 .نمودسال پر خواهد  5نفره آنرا در ظرف  5خانواده 

با مراقبت . محفظه رو زميني اجازه ميدهد که فاضالب بداخل چاه جریان نماید
 .منظم، این بيت الخالء سالهای سال دوام خواهد نمود

 

 سيفون آب

 

در كمود نشستگ كگ از سيفون  آب 
 كانكرينت ساختگ شده 
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 دو چاهه  با مصرف آب هن ام ساختن بيت الخالء 
 

ك تر ساختگ نبايد از سگ متر بگ چاه آب نزدي پاک شونده توسط آببا در نظر داشت وضعيت خاک و سطح آب زير زميني، بيت الخالء 
 .متر دور تر از چاه آب ساختگ شود 24كگ خاک مرطوب باشد، بيت الخالء بايد حد اقل  يدر حاالت. شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  با مصرف آبن هداري بيت الخالء 
 

پاک نگهداشتن كفگ آن در  آن ريختن يك مقدار كم آب قبل از استفاده از. بعد از هر استفاده از بيت الخالء بايد آب داخلش ريختگ شود
چاه ميتواند . از پودر هاي پاک كننده و برس دستگ بلند استفاده كنيد كمودبراي پاک نمودن . بيت الخالء را روزانگ پاک كنيد. كمك ميكند

 :لبريز شود اگر
 

  اگر چنين اتفاقي افتاد، بيت الخالء خوب كار نخواهد كرد. مسدود شود (آبرو)مسير آب. 

 همچنان خطر آلوده شدن آب هاي موضوی مطرح بود زمانيكگ اين . باشد متر 3در عمق كمتر از  ي آب هاي زيرزمين ،
 .زيرزميني نيز وجود دارد

 

 .چاه را تخليه كنيد
اگر چاه فاضالب خوب ساختگ شود و وضعيت و رطوبت خاک مساعد باشد، مواد فاضلگ بگ آهستگي و بصورت محفوظ در خاک اطراف 

 .اه ضرورت بگ تخليگ پيدا نخواهد نمودجذب خواهد شد و چ
 

سرچاهي را برداريد، يك اليگ خاک بگ ضخامت تقريباً . اگر مواد فاضلگ تجزيگ و جذب خاک نشد، چاه ضرورت بگ تخليگ خواهد داشت
 .تفاده شده ميتواندسال محتوي توسط يك بيل خارج شده و بحيث كود اس 2بعد از . سانتي متر عالوه نموده دوباره سرچاهي را بگذاريد 34

 
 
 

 

چاه به هر شلكلي بلوده    :شكل چاه

ميتواند، اما چاه های مدور کم هزینله  
بایللد  آسممتر چمماه .تر و ثابت تر ميباشد

خشللت یللا سللنگ  
باشللد و بللين شللان 
فاصله گذاشته شود 
تا مایعات به بيرون 

 .تخليه شود

حلد اقلل    فاصله بين چاه هما 

اگلر  . مانند عملق چلاه هلا باشلد    
متر است، باید فاصله 2عمق چاه 

 .بين شان یک متر باشد

چاه ها بايد توسط تختمه  

هممماي تقويمممت شمممده  

سممنگي  يمما كممانكريتي

سللرچاهي  .پوشمميده شممود

 222بلله صللفحه )کللانكریتي 
بدون سلوراخ در   (تشریح گردید

وسللط ميتوانللد یللک سللرچاهي 
 .خوب برای پوشيدن چاه باشد
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اين فعاليت بگ مردم . داردو بهتر شدن را انكشاف  حفظ الصحگ محيطي امكانو هر روش  هيچ بيت الخالئي براي تمام حاالت درست نيست

 ها موجود استكدام نوی بيت الخالء تا فكر نمايند كگ كمك ميكند 

 .رند كگ كدام يكي براي شان بهتر استو تصميم بگي 

 يك الي دو ساعت :وقت

 ،كاغذ رسامي كوچك، كاغذ رسامي بزرگ، قلم رنگگ يا ماركر :مواد

 چسب كاغذي

 هر فرد يك تصويري از هر نوی. نفره را بسازيد 2يا  5گروه هاي 

 . ، رسم كنندميشناسندبيت الخالء و يا روش دفع مواد غايطگ كگ آنها 

 بيت الخال هاي خود شانرا، بيت الخال هاي را كگ ديده اند آنها بايد

 كگ بيت الخال نيست ايو حتي تصاويري از آنچگ مردم در جا 

 . هدف رسم نمودن تعدادي از بيت الخال هاي بسيار ساده تا بسيار پيشرفتگ است. انجام ميدهند، رسم كنند

 اين تصاوير بروي . آنچگ كگ آنها خراب ترين روش فكر ميكنند الي بهترين ترتيب كنند زمانيكگ تصاوير آماده گرديد، هر گروه تصاوير شانرا از

 .كاغذ هاي بزرگ چسپانده ميشود

 .هر گروه تصاوير شانرا نشان ميدهد و دليل ترتيبي كگ انتخاب نموده است را بيان مينمايد

ه ميگويد كگ كدام نوی بيت الخال را در خانگ استفاده ميكند و ميسازد؟ هر عضو گرو ينو ديگري را خراب ترين چگ چيز يك سيستم را بهتر

 .كدام نوی را ميخواهد كگ داشتگ باشد

 .، گروه در مورد تفاوت بين تمام روش ها صحبت خواهد نمودندرا نشان داد انتصاويرشهمگ بعد از اينكگ 
 :مانند سواالت ذيل پرسان كنيد

 ترين و كدام بهترين است؟ آيا همگ موافق اند كگ كدام بيت الخال خراب 

 آيا يك بيت الخال وجود دارد كگ براي همگ بهترين باشد؟ آيا بنابر داليل صحي، قيمت و يا بنابر داليل ديگر است؟ 

 آيا بيت الخال هاي وجود دارد كگ هيچ يك از اعضاي گروه استفاده نكند؟ چرا؟ 

 .هاي مردم هدايت ميكنداين كار شما را بطرف يك مباحثگ در مورد داليل براي گزينگ 

 چگ منافع صحي از همگ مهمتر است؟ 

 چگ منافع محيطي از همگ مهمتر است؟ 

  آيا انكشافاتي را كگ مردم ميخواهند، نيازمند تغييرات در اوضای منطقگ است و يا مردم در مورد سيستم فاضالب(sanitation) 

 دن آن بتوان بهبود در وضعيت فعلي آورد؟های ساده وجود دارد که با انجام دا يزچگ فكر ميكنند؟ آيا چ

 اگر اعضای گروه شامل مردها و زنها بود، آیا جوابات شان متفاوت است؟ 

 

 انتخاب بيت الخالء درست 
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 الخال های دیگری را که مردم نميشناسند، معرفيبيت 

 بيت الخال های این ممكن شامل تغييرات اندک در. کنيد 

 فعلي شان مانند  پایپ هواکش و یا یک نوع دیگر  

 یا ميتواند شامل تمام روش های داخل . )بيت الخال باشد

 گروه.( این کتاب و چيزهای دیگری که شما ميدانيد، باشد

 ..در مورد این مفكوره های جدید بحث ميكند
 

 بحث را بطرف روش های متفاوت هدایت کنيد، از گروه 

هر فرد مفكوره اش را در مورد مزایا و نواقص هر بيت الخال با . استه  شود که در مورد سواالت داخل چوکات ذیل فكر کنندخو

به معني خراب ترین  4بمعني بهترین و  5بطور مثال، . از اعداد جهت نشان دادن احساس قوی اش استفاده کنيد. دیگران شریک سازد

 . وی چوکات عالمت گذاری نموده و بشمارید که کدام روش بهتر قضاوت شده استمفكوره هر فرد را ر. خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 .گروه تصاویر جدیدی را به اساس بحث در مورد منافع و روش های جدید که آنهاا آموخته اند رسم کنند
 آنها تصاویر قبلي و جدید را بروی کاغذ های بزرگ به ترتيب از 

 بالخره، آنها ترتيب جدید روش . ندخراب ترین الي بهترین بچسپان
 .ها را با ترتيب قبلي که انتخاب نموده بودن مقایسه کنند

 چه تفاوت های وجود دار د؟ 

 چه نظریات و معلوماتي سبب شد که افراد مفكوره 

 شانرا در مورد اینكه کدام بيت الخالء بهترین و کدام
 خراب ترین است تغيير دهند؟
 ميتواند تصميم بگيرد که کدام  به اساس این مباحثه، گروه

 .بيت الخالء و انكشافات برای شان بهترین است
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براي دانستن اينكه چه 
است،  ممکنتغييراتي 

تصميم بگيريد كه كدام سيستم 
فاضالب را مردم ميخواهند و 
 ميتوانند از عهده اش برآيند

براي دانستن اينكه چه 
است،  ضرورتتغييراتي 

بگيريد كه چه منافع  تصميم
 .صحي و محيطي مهمتر است

 

 عدم موجوديت بيت الخالء

 کار جهت پاك کردن و حفظ ومراقبت قیمت منافع محیطی؟ منافع صحی؟

 بيت الخالء با چاه سربسته

بيت الخالءبهبود يافته با 
 چاهسربسته

 بيت الخالء كودي

 بيت اخالء خشك

 با مصرف آببيت الخالء 

7 

 

بين مرد ها و زنها يك بخش مهم در انتخاب بيت الخالء  مفاهمه

 .هاي محفوظ و صحي است




