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• مقدمه
يکي از ملزومات حيات بش��ري چه در زمان آرامش و چه در
زمان بحران نوش��يدن "آب س��الم" مي باشد .نوشيدن آب سالم
و ع��اري از ميکروبه��اي بيماريزا نقش مهمي در پيش��گيري از
بيماريه��اي منتقله از طريق آب مانند انواع اس��هال هاي حاد و
مزمن و  ...دارد.
کش��ور ما در مکاني قرار دارد که در برخي مناطق آن آب به
ان��دازه کافي يافت نمي ش��ود و همواره ام��کان وقوع بحران در
آن وجود داش��ته و خواهد داش��ت .بنابراين همه ما (و بخصوص
نيروهاي نظامي) موظفيم راههاي ساده تهيه آب سالم را بدانيم
و هم��واره آمادگي الزم جهت برخورد و مهار بحرانها را در خود
تقويت نماييم.
البته اين نکته را هم بايد در نظر داشت که اين ميکروبها عالوه
بر انتقال از طريق آب آلوده امکان انتقال از روشهاي ديگر مانند
انتقال مس��تقيم از شخصي به شخصي ديگر ،از طريق حيوانات
اهلي ،مگس ،غذاي آلوده و ...را هم دارا مي باشند .بنابراين اين
موض��وع خيلي اهميت دارد که براي پيش��گيري از بيماريهاي
منتقله از طريق آّب عالوه بر نوش��يدن آب سالم (که روش تهيه
آن در ش��رايط اضطراري در اين جزوه آموزش داده مي ش��ود)،
ساير نکات بهداشتي فردي و اجتماعي مانند شستن دستها پس
از اجابت مزاج ،دفع صحيح فاضالب و  ...نيز رعايت شوند.

در ش��رايط اضط��راري و بحرانه��ا
معم��وال بس��ته به حج��م بحران و
ش��رايط مکاني و زماني واحدهاي
بهداش��تي درمان��ي و س��اير
سازمانهاي ذيربط محلي امکانات
الزم جه��ت اس��تفاده از آب
آشاميدني س��الم را فراهم مي
نمايند اما اين امکان وجود دارد
که بع��د از وقوع برخي بالياي
طبيع��ي مانند زلزله ،س��يل و
 ...و برخ��ي ش��رايط اضطراري
مانن��د ماموريت ه��اي خاص
نظامي��ان ،حجم وس��يع بحران
و س��اير علل پيش بيني نش��ده
آب بهداشتي در دسترس نباشد،
در اين ش��رايط ممکن اس��ت شما
و اطرافيانت��ان نياز به مصرف مقادير
بس��يار کم آب در دسترس (مانند آبي
که در گودالي جمع شده ،در نهري جاري
اس��ت و )...داشته باشيد .در چنين شرايطي
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قبل از ضدعفوني آب به هر روش��ي ،چنانچه قصد داريد از آبي
استفاده نماييد که کدر يا رنگي است ،ابتدا کدورت و رنگ آب را
به وسيله بي حرکت نگه داشتن و ته نشين شدن ذرات معلق و
برداشتن آب صافتر از قسمت باالتر ظرف و گذراندن آب از چند
الي��ه پارچه تميز يا حوله ،برطرف نماييد( .برخي از محققين بر
اس��اس تحقيقاتي که انجام داده اند ادع��ا مي کنند پارچه هاي
کهنه و مندرس (و البته تميز) که تاکنون بارها شس��ته شده اند
بهتر از پارچه هاي نايلوني اين کار را انجام مي دهند زيرا فضاي
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• آب در شرايط اضطراري و بحران
همانط��ور که مي دانيد براي پيش��گيري از انواع بيماريها آب
مورد اس��تفاده براي نوشيدن ،آش��پزي ،مسواک زدن يا ساختن

ب)در صورت عدم دسترسي به آبي که به سالمتي آن اطمينان
داريد مي بايس��ت قبل ازاستفاده از آب آن را ضدعفوني نماييد.
روشهاي مختلفي براي تصفيه و ضدعفوني آب در شرايط اضطراري
و بحراني وجود دارد که استفاده از هر کدام بستگي به امکانات در
دسترس و محل مورد استفاده دارد .توجه داشته باشيد که حتي
آبهاي به ظاهر صاف مانند آب چاه و چشمه هم ممکن است آلوده
باشند و بهتر است قبل از مصرف آنها را ضدعفوني نماييد.
استفاده از آب چاه براي ضدعفوني بر ساير آبها ارجحيت دارد
و چنانچه تصميم به استفاده از ساير آبهاي در دسترس مانند آب
موجود در گودالها ،جويها و  ...داريد توجه داشته باشيد که حتي
المقدور از آبهايي استفاده نماييد که اشياء شناور ،کدورت و رنگ
نداشته باشند زيرا اکثر روشهاي ضدعفوني کننده بر آبهايي که
داراي کدورت باشند کمتر اثر مي گذارند .شايع ترين روشهاي
ضدعفوني آب در حجم کم شامل مو.ارد ذیل می باشند:
 جوشاندن آب روش شيميايي استفاده از نور خورشيدتابستان 90 -

ه��ر چند که اميدواريم چنين ح��وادث بزرگي هيچ وقت رخ
ندهد اما تصور نماييد در يک ش��هر ب��ا جمعيت ميليوني در اثر
وقوع زلزله ش��بکه هاي آبرساني ،گازرس��اني و برق قطع شوند
آن وقت فکر مي کنيد س��ازمانهاي امدادرس��ان چقدر در انجام
وظاي��ف خود موفق خواهند بود؟ ،آيا به موقع خواهند توانس��ت
آب آش��اميدني بهداش��تي براي تمام جمعي��ت در معرض خطر
فراهم نمايند؟ و...
حتي در زلزله بم هم که تعداد آسيب ديدگان به مراتب کمتر
از واقعه تسونامي بود با وجود اينکه در مراحل اوليه آب مورد نياز
شهر از طريق آبهاي بسته بندي شده برطرف شد اما در مراحل
بعد ش��اهد بوديم که به دليل اختالالتي که در سيستم آبرساني
ش��هر در اثر شکس��تگي ها و ...ايجاد شده بود ،تا مدتها مردم با
مشکل کم آبي مواجه بودند و...
بهر حال در اين جزوه روشهايي ارائه مي شود که شما بتوانيد
در شرايط اضطراري با حداقل امکانات (که احتماال موجود است)،
آب آشاميدني نسبتاً سالمي براي خود و اطرافيانتان فراهم نماييد.
البت��ه اين ام��کان وجود دارد که در ش��رايط اضطراري از طرف
سازمانهاي ذيربط با توجه به شرايط مکاني و زماني توصيه هايي
ارائه شود که با برخي از موارد مذکور در اين جزوه تفاوت داشته
باش��د که در اين صورت رعايت توصيه هاي سازمانهاي مسوول
در اولويت اجرا مي باشند.

ال�ف) در س��اعات اوليه ،هر چق��در که مي تواني��د از آبهاي
آشاميدني بهداشتي موجود مانند آب مانده در مخزن آبگرمکن،
آب حاص��ل از ذوب تکه هاي يخ موجود در جايخي ،بطري هاي
آب آشاميدني موجود در يخچال و يا بطري هاي آب آشاميدني
تجاري (معروف به آب معدني) با تاريخ مصرف مشخص استفاده
نماييد.

آب

بر هر شخصي و به خصوص نيروهاي انتظامي واجب است که با
روش��هاي کاربردي و س��اده تصفيه و ضدعفوني آب از قبل آشنا
باشند و آن را به سايرين نيز آموزش دهند.
به عنوان مثال در واقعه بزرگ تس��ونامي که اخيرا در جنوب
ش��رقي آس��يا اتفاق افتاد حجم فاجعه به قدري گسترده بود که
تامين آب آش��اميدني س��الم از طرف س��ازمانهاي ذيربط ،براي
ميليونه��ا حادثه دي��ده غيرممکن و خطر گس��ترش بيماريهاي
عفوني ،در اثر مصرف آبهاي آلوده به شدت مناطق آسيب ديده
را تهدي��د م��ي کرد و در برخي از مناطق م��ردم مجبور بودند با
امکانات بس��يار ابتدايي در دسترس اقدام به تصفيه و ضدعفوني
آب نمايند.

انواع شربتها مي بايست ضدعفوني شده باشد.
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بين الياف پارچه ها پس از شستش��و کوچکتر مي شوند و ذرات
ريز و برخي از ميکروبها مانند ميکروب عامل و با در پرزهاي اين
پارچه ها گير ميکنند و خطر ابتال به بيماري را کاهش مي دهند)
آبي که براي ضدعفوني تهيه مي ش��ود مي بايست در ظروف در
دار که محکم بس��ته مي ش��وند و مواد فسادپذير در آنها نيست
ذخيره ش��ود .يک روش براي کاه��ش ذرات معلق اضافه کردن
مقدار کمي مواد منعقد کننده مانند "آهک" به آب اس��ت .آگر
مق��دار کمي "آهک" را به آب اضافه کنيد خواهيد ديد که مواد
معلق به آهک مي چس��بند و ذرات بزرگتري را تش��کيل داده و
ته نشين مي شوند.
 -1جوشاندن آب
جوشاندن آب موجب از بين رفتن باکتريهاي آب و آماده شدن
آب براي نوشيدن مي شود .جوشاندن شديد به مدت يک دقيقه
هر نوع موجود ذره بيني بيماريزا که در آب موجود است را خواهد
کشت (در ارتفاعات باالتر از  1500-1600متر از سطح دريا سه
دقيقه جوش��اندن الزامي است) .بي مزه بودن آب جوشيده شده
را مي توانيد به وسيله هوادهي (آب جوشيده شده را چندين بار
از ظرفي به ظرف ديگر تخليه نماييد) ،بي حرکت نگه داش��تن
آب به مدت چند س��اعت يا اضافه نمودن مقدار کمي نمک (که
بين دو انگش��ت شست و اشاره جا مي شود) به ازاء هر ليتر آب
جوشانده شده اصالح نماييد .آبي که از اين طريق بدست مي آيد
ممکن است بعد از سرد شدن بسيار مستعد است که مجددا ً آلوده
شود بنابراين پس از استفاده از اين روش بهتر است سريعتر آن
را استفاده نماييد .آلودگي سريع آب پس از سرد شدن آب يکي
از معايب اين روش مي باش��د ضمن اينکه در شرايط اضطراري
امکان تهيه ملزومات جوشاندن آب نيز معموال وجود ندارد.
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 -2روش شيميايي  
اس��تفاده از "کل��ر" و" ي��د" دو روش عمده ش��يميايي مورد
اس��تفاده مي باش��ند .يکي از مزاياي استفاده از روش شيميايي
اين اس��ت که اثر مواد شيميايي تا مدتي در آب ضدعفوني شده
باقي مي ماند و از آلودگي مجدد آن جلوگيري مي کند .در روش
شيميايي اکثر موجودات ذره بيني بيماريزا از بين مي روند ،اما بر
انگل ها و ويروسها نسبتا بي اثر است .با توجه به اينکه آب چاهها
نس��بت به آب رودخانه ها ،برکه ها و چشمه ها احتمال کمتري
دارد که حاوي موجودات ذره بيني باشد براي ضدعفوني از طريق
شيميايي مناسبتر هستند .به طور کلي "کلر" و" يد" در آبهايي
که گرمتر باشند بهتر اثر مي گذارند .در سطور ذيل ساده ترين
روشهاي شيميايي شرح داده مي شوند:
نانوسیل D3ترکیبی موثر جهت سالم سازی آب
آشامیدنی می باشد.

 قرصهاي"کلر" و "يد":در اندازه هاي مختلف و با دوزهاي متفاوت در دس��ترس هستند
و در برخ��ي داروخانه ها و فروش��گاههاي لوازم ورزش��ي موجود
مي باش��ند .همچنين ممکن اس��ت اين قرصها در مواقع بحراني
توسط مسوولين ذيربط در اختيار بحران زدگان قرار گيرند .معموال
دستورالعمل استفاده از اين قرصها در داخل پاکت يا کارتن آنها
موجود مي باشد و يا توسط مسوولين آموزشهاي الزم ارائه خواهد
شد .اما اگر به اين دستور العــمل دسـترسي نداشتـيد توصيه
مي شود به ازاء هر ليتر آب يک قرص استفاده نماييـد .يکي از
محدوديت هاي اس��تفاده از يد اين اس��ت که نمي توان از آن به
مدت بيش از چند هفته براي ضدعفوني آب استفاده نمود.
 س�فيد کننده هاي خانگي (وايتکس= هيپوکلريت سديم ):محلولهاي سفيد کننده خانگي حاوي ترکيبات کلري هستند که
م��ي توانند آب را ضدعفوني نمايند .براي اس��تفاده از اين روش
ب��ه درصد ترکيب کلر موجود در محلول س��فيد کننده که روي
برچس��ب ظرف حاوي محلول س��فيد کننده به آن اش��اره شده
اس��ت توجه نمايي��د و بنا بر راهنمايي هاي ج��دول ذيل آب را
ضدعفوني نماييد.
نکات مهم :
 در ص��ورت موج��ود نب��ودن قطره چکان در ش��رايط بحرانيمي توانيد با قاشق يا هر وسيله ديگر مقداري وايتکس برداريد و
قطره قطره آن را در آب بچکانيد.
 اگ��ر درصد کلر موجود در محلول س��فيد کنن��ده (وايتکس)نامش��خص بود ( 10ده) قطره از محلول س��فيد کننده را به هر
ليتر آب اضافه نماييد.

 براي آبهاي کدر ،رنگي يا آبهايي که خيلي سرد هستند ميزاندو برابر کلر استفاده نماييد.
 تحقيقات اخير نشان داده اند که استفاده از محلول سفيد کنندهتا  85%موجب کاهش بيماريهاي اسهالي مي شوند.
آب ضدعفوني ش��ده مي بايست به طور کامل مخلوط شود و در
حالي که روي آن را پوشانده ايم به مدت سي دقيقه ساکن باقي
بماند .آب ضدعفوني ش��ده مي بايست کمي بوي کلر بدهد ،اگر
آب بوي کلر ندهد مي بايست به همان مقدار محلول سفيد کننده
که استفاده کرديم مجددا اضافه نماييم و اجازه دهيم مجددا ً آب
ب��ه مدت  15دقيق��ه بي حرکت باقي بمان��د .اگر آب ضدعفوني
ش��ده به شدت طعم کلر بدهد براي مطلوب نمودن طعم آن مي
توانيم آب را چند س��اعتي در معرض ه��وا قرار دهيد يا چندين
بار آن را از ظرفي به ظرف ديگر (به شرطي که اين ظروف تميز
باشند) تخليه نماييد.
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آب و کمي مايع ظرفش��ويي بشوييد سپس سه چهارم بطري را
از آب پ��ر کنيد و در بطري را محک��م ببنديد و حدود  20ثانيه
(حدود  20بار) آن را به طور کامل تکان دهيد (اين عمل باعث
مي شود اکسيژن موجود در يک چهارم باقي مانده بطري بخوبي
در آّب محلول ش��ود و با حضور اکسيژن کشتن باکتريها تسريع
ش��ود) ،سپس بقيه بطري را هم از آب پر کنيد و در جايي ثابت
آنها را در برابر نور خورش��يد قرار دهيد .بطري ها مي بايست در
وضعي��ت افقي در معرض نورخورش��يد قرار بگيرند در حالي که
روي آنها به طرف خورش��يد اس��ت( .اين جهت در کش��ور ما به
طرف جنوب است).
بهتر اس��ت بطريها را در جايي قرار دهيم که نور خورش��يد را
منعک��س کند مثال روي يک فويل آلومينيومي براق يا روي يک
تکه ش��يرواني آهني و . ...بهتر اس��ت بطري ها را روي سقفهاي
پوش��يده شده از کاه (حصير) قرار ندهيد زيرا خطر آتش سوزي
وجود دارد.
بديهي اس��ت اگر يک جعبه نسبتا بزرگ که بطري داخل آن
جا ش��ود (مانند جعبه کفش يا جعب��ه ميوه کوچک) را با فويل
آلومينيومي براق بپوشانيم و بطري را داخل آن قرار دهيم دماي
آب بهتر باال مي رود زيرا عوامل محيطي مانند نسيم و جابجايي
هوا که موجب کاهش دماي درون بطري مي شوند در اين حالت
کمتر اثر مي گذارند و انعکاس اشعه هاي خورشيد از ديواره جعبه
هم موجب باالتر رفتن دماي آب مي ش��وند .البته در اين حالت
هم اگر مکان ش��ما در ارتفاعات باال نيس��ت ،بهتر است نيمي از
بطري را رنگ کنيد.
توجه داش��ته باش��يد که تکان دادن بطري ها فقط در ابتداي
کار موثر اس��ت و ادامه تکانها در حين تابش خورش��يد موجب
اختالل در روند ضدعفوني آب خواهد شد.
وقت��ي که نور خورش��يد بتابد ،اش��عه م��اوراء بنفش موجب
توليد ترکيبات فعالي از اکس��يژن مانند راديکال آزاد اکسيژن و
پراکس��يد هيدروژن ( )H2O2مي شود که موجب از بين رفتن
ميکروبهاي آب مي ش��وند .ضمن اينکه خود اشعه ماوراء بنفش
مس��تقيما ضدعفوني کننده آب مي باشد .بطري ها را در حالت
افقي به مدت  6س��اعت در معرض نور خورشيد قرار دهيد البته
اگر ش��رايط طوري باش��د که دماي آب درون بطري به باالتر از
 50درجه سانتيگراد برسد يک ساعت هم کفايت مي کند (اين
ش��رايط در کش��ورمان و بخصوص در تابس��تان براحتي فراهم
مي شود) .اين موضوع اهميت دارد که بطري ها در ساعاتي که
ش��دت تابش خورشيد بيشترين قدرت را دارند (در اواسط روز)
در معرض آفتاب قرار گيرند .اگر بطري ها را در س��اعت  6صبح
در معرض نور خورش��يد قرار دهيم و براي ناهار آنها را برداريم
ضدعفوني آب به اندازه کافي انجام نش��ده اس��ت .الزم است که
بطري ها از ساعت  9صبح تا  3بعد از ظهر در معرض نور خورشيد
قرار گيرند .اگر بطري ها مدت بيشتري در معرض نور خورشيد
قرار گيرند و يا در تمام طول شب روي پشت بام بمانند ،اشکالي
ال از ابر پوشيده باشد ،ميزان
ندارد .در روزهايي که آس��مان کام ً
عبور اشعه ماوراء بنفش به يک سوم کاهش مي يابد بنابراين بهتر
اس��ت بطري ها به مدت  2روز روي پشت بام بمانند .يک عامل
ضدعفوني کننده ديگر آب در اين روش گرمايي است که در اثر
تابش مس��تقيم اشعه خورشيد (اشعه مادون قرمز موجود در نور
خورش��يد) حاصل مي شود در اين حالت دماي آب ممکن است
به  70-75درجه سانتيگراد برسد که اين همان دمايي است که

در صنعت براي پاستوريزاسيون شير و ديگر مواد غذايي بکار برده
مي شود( .براي از بين رفتن اکثر ميکروبهاي بيماريزاي موجود در
آب الزامي وجود ندارد که آب جوشيده شود و دماي آب به مدت
يک دقيقه به  100درجه سانتيگراد برسد زيرا دماي  50-60درجه
سانتيگراد به مدت يک ساعت نيز همان اثر را دارد).
مناس��بترين محيط براي رش��د و زندگي ميکروبهاي بيماريزا
روده انس��ان اس��ت که محيطي تاريک ،مرطوب و دماي 36-37
درجه س��انتيگراد مي باش��د ،بنابراين ميکروبها مقاومت بس��يار
کمي در برابر تغييرات محيطي مانند گرماي زياد و اش��عه هاي
خورشيدي دارند.
ال گفتيم براي نفوذ بهتر اش��عه ماوراء بنفش
همانط��ور که قب ً
خورشيد بهتر است بطري ها را در حالت افقي قرار دهيم و براي
ازدياد اثر گرمايي نور خورش��يد بهتر است نيمه پاييني بطري را
با رنگ سياه کنيم و بطري را درون يک جعبه کوچک که با فويل
آلومينيومي براق پوشيده شده يا روي يک صفحه فلزي براق قرار
دهيم تا گرماي ايجاد ش��ده بيش��تر ش��ود .آبي که در اين روش
بدس��ت مي آيد را مي توانيد مستقيماً از بطري مصرف نماييد و
ي��ا به ظرفي تميز منتقل نمايي��د و مصرف نماييد .البته اگر آب
را از بطري خارج نکنيد بهتر است زيرا در بطري به خوبي بسته
م��ي ش��ود و با توجه به اينکه درون بطري ع��اري از ميکروبهاي
بيماريزا ش��ده تا مدتي (حدود 2روز) احتمال آلودگي مجدد در
آن کم اس��ت .براي موثر بودن اين روش بهتر است آبهاي صاف
را براي اين روش استفاده نماييد و در صورت در دسترس نبودن
آب صاف و بدون کدورت بهتر است به روشي که در سطور فوق
به آن اشاره شد آن را صاف نماييد.
تست تشخيص کدورت:
براي تش��خيص اين که کدورت آب براي روش ضدعفوني به
وس��يله نور خورش��يد مناسب اس��ت يا نه بطري حاوي آب را به
صورت عمودي بر روي ميزي (سطحي صاف) در سايه قرار دهيد
نوش��ته اي نس��بتاً بزرگ که حدودا ً  15سانتيمتر طول آن باشد
را زير آن قرار دهيد اگر کدورت آب مناس��ب باش��د حروف اين
کلمه بايد قابل تش��خيص باش��ند .بديهي است هر چقدر حروف
اي��ن کلمه بهتر ديده ش��وند کدروت آب بهتر اس��ت .در صورت
مناس��ب نبودن کدورت آب بهتر است ابتدا به روشهايي که قبال
ذکر گرديد کدورت آب را کمتر نماييد.
مزاي��ا و محدودي��ت ها :محدوديت هايي که در اس��تفاده از اين
روش وجود دارد اين اس��ت که براي ضدعفوني حجم هاي زياد
قابل اس��تفاده نيس��ت و مستلزم وجود نور خورشيد و آب نسبتا
صاف مي باشد .اما مزاياي آن در ساده بودن ،ارزان قيمت بودن
و عدم تاثير بر مزه آب مي باشد.
توج��ه ب��ه اين نکته اهميت دارد ک��ه در روش ضدعفوني آب
به وس��يله نور خورشيد آب استريل که عاري از هر گونه موجود
ذره بيني باش��د حاصل نمي شود ولي موجودات ذره بيني باقي
مانده اکثرا غير بيماريزا هستند (مانند شير پاستوريزه که دماي
پاستوريزاس��يون فق��ط ميکروبهاي بيماري��زا را از بين مي برد و
برخي از ميکروبهاي غير بيماريزا هنوز در آن باقي هس��تند) .به
هر حال اگر شرايط الزم براي اجراي اين روش فراهم شود اکثر
ميکروبهاي بيماريزاي موجود در آبها مانند کلي فرم ها ،ميکروب
عامل وبا و ...در اين روش از بين مي روند.
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شکل :1روشهاي معمول براي ضدعفوني آب

آب

نکته بسيار مهم:
بطري مربوط به روش ضدعفوني به وس��يله نور خورشيد يک
مخزن تميز و بي خطر اس��ت که آب را در برابر آلودگي مجدد
محافظ��ت م��ي نمايد .بنابراي��ن بهترين کار اين اس��ت که آب
ضدعفوني شده را در خود بطري مربوط به اين روش نگهداري کرد
نه در بطري ديگر زيرا ممکن است بطري ديگر آلوده باشد .ازيک
ليوان تميز براي نوشيدن آب ضدعفوني شده استفاده نماييد.

(عمودي) در برابر نور خورشيد
 -2هواي سرد و ابري
 -3استفاده از بطريهاي خراش دار ،قديمي ،تيره و رنگي
 -4کدر بودن آب
ش��کل ذيل روش ضدعفوني آب به وس��يله نور خورشيد به طور
خيلي خالصه بيان مي کند:
شکل  :2ضدعفونی آب بوسیله نور خورشید

شايع ترين روشهاي ضدعفوني آب در سطح منازل شامل موارد
ذیل می باشند:
 جوشاندن آب کلرزني -استفاده از نور خورشيد

شماره 12

چ��ه عواملي موج��ب کاهش اثر روش ضدعفوني به وس��يله نور
خورشيد مي شوند:
 -1نيم��ه پر بودن بط��ري يا قرار دادن بطري به طور ايس��تاده
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اثر روش ضدعفوني به وس�يله نور خورش�يد بس�تگي به
ميزان انرژي در دسترس خورشيد دارد:
 -1اگر آسمان بدون ابر باشد و يا تا  50%آن از ابر پوشيده باشد
بطري ها بايد به مدت  6ساعت در معرض نور خورشيد باشند.
 -2اگر بيش از  50%آسمان از ابر پوشيده باشد بطري ها بايد دو
روز پشت سر هم در معرض نور خورشيد قرار گيرند.
 -3اگر دماي آب به  50درجه سانتيگراد برسد  ،قرار دادن يک
ساعت در معرض نور خورشيد هم کفايت ميکند.
 -4در روزهاي باراني روش ضد عفوني به وسيله نور خورشيد به
طور رضايت بخشي کار نمي کند .در اين روزها توصيه مي شود
آب باران براي مصرف جمع آوري شود.

روش ضدعفوني آب به وس��يله نور خورش��يد بدين طريق عمل
مي کند:
وقتي که نور خورشيد مستقيم مي تابد و به خصو ص اشعه ماوراء
بنف��ش در آن وج��ود دارد ،به آب نفوذ مي نمايد و به طور کامل
ميکروبهاي بيماريزا را تخريب مي نمايد .همچنين نور خورش��يد
موجب باال رفتن درجه حرارت آب مي ش��ود که به همراه روش
فوق موجب کشته شدن ميکروبها خواهد شد.
تلفيق اين دو اثر که به وس��يله اثر اش��عه ماورا بنفش و افزايش
درجه حرارت مي باشد موجب ضدعفوني شدن آب مي شود که
براي آش��اميدن انسان مناسب مي گردد .اين نکته مهم است که
بدانيم اشعه ماوراء بنفش يک ضدعفوني کننده قوي است که در
کش��ورهاي صنعتي براي ضدعفوني آب بکار مي رود .آثار ديگر
اش��عه ماورا بنفش سوختگي پوس��ت ،آسيب به چشمها يا حتي
موجب س��رطان پوست مي شود .ميکروبهاي بيماريزا موجود در
آب به اش��عه خورشيد بسيار حس��اس هستند زيرا محيط اصلي
زندگي آنها معده و روده انسان است .بنابراين آنها هيچگونه روش
محافظتي عليه نور خورش��يد ندارند .به همين دليل اشعه ماورا
بنفش مي تواند ميکروبهاي بيماريزا را بسوزاند و بکشد.
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آب

باشند و به خوبي محکم شوند.
 بطري ها مي بايست از پالستيک شفاف ساخته شده باشند زيرانور خورشيد از پالستيک هاي رنگي نمي تواند عبور کند.
 بطري ها بايد س��الم باش��ند ،نه شکس��تگي و نه ترک داشتهباشند.
 بطري ها بايد تميز باشند .قبل از استفاده آنها براي اولين بار،بطري ها را با آب و کمي مايع ظرفشويي بشوييد.
 -بطري ها بايد حجمي حدود  1-2ليتر را در بر بگيرند.

شکل  :3تاثير کدورت(آب) و عمق (پهنا) بطري
به منظور دس��تيابي به اثر مناسب اشعه خورشيد دو حالت بايد
اجرا شود:
 - 1آب بايد صاف باشد.
اگر آبي که در معرض اشعه خورشيد قرار مي دهيم خيلي کدر
باشد اشعه هاي خورشيد نمي توانند به تمام قسمتهاي آب نفوذ
کنند زيرا اين اش��عه ها به وس��يله ذرات موجود در آب جــذب
مي ش��وند .به عبارتي ديگر ذرات موجود در آب کدر موجودات
ذره بين��ي بيماري��زا را محافظت مي کنند بنابراين اش��عه هاي
خورشيد نمي توانند آنها را بکشند.
 - 2اندازه بطري بايد مناسب باشد.
ضدعفوني به وس��يله نور خورشيد روشي براي ضدعفوني مقادير
کم آب مي باش��د .براي حجمه��اي بزرگ از آب اين روش موثر
نيست .بنابراين توصيه مي شود براي استفاده از روش ضدعفوني
به وسيله نور خورشيد از بطري هاي با حجم  1-2ليتر استفاده
ش��ود .عمق (ضخامت) ظرف مورد اس��تفاده باي��د کمتر از 10
س��انتيمتر باش��د ،اگر ما از ظرفي با عمق بيشتر استفاده کنيم
اشعه خورشيد نمي تواند به همان شدت نفوذ کند .اين موضوع
موجب ضدعفوني ناکامل مي شود.

شکل  : 5آبهاي کدر
اگر آبي را که مي خواهيم براي روش ضدعفوني آب به وسيله نور
خورشيد استفاده کنيم کدر باشد ،توصيه مي شود:
 اجازه دهيد آّب براي مدتي س��اکن باش��د (صبر کنيد تا ذراترسوب کنند و بعد آب را آهسته به ظرفي ديگر منتقل کنيد)
 آب را ب��ا يک پارچه نرم صاف کني��د .بعد از اين کار آّب تميزتر خواهد شد.
 اگر ش��ما امکان صاف کردن يا از ظرفي به ظرفي ديگر خاليک��ردن آب را نداريد اين موضوع امکان پذير اس��ت که از منعقد
کننده ها (مانند آهک) اس��تفاده نماييد .منعقد کننده ها ذرات
را در کن��ار هم قرار مي دهند و اجازه مي دهند که س��ريعتر ته
نشين شوند.

تابستان 90 -
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ش��کل  : 4انتخاب بطري مناس��ب براي روش ضدعفوني آب با
نور خورشيد
براي ضدعفوني موثر آب به وسيله نور خورشيد بايد بطري مناسب
انتخاب نمود .اين نکته مهم اس��ت که بطري ها سرپوش داشته

شکل  : 6پر کردن آب در بطري ها به طور کامل
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شکل  :7قرار دادن بطري ها در برابر نور خورشيد
بطري ها مي بايس��ت روي سقف هاي پوشيده شده با شيرواني
آهني براق يا يک تکه فويل آلومينيومي قرار داده ش��وند (بهتر
اس��ت يک جعبه کوچک را با فويل آلومينيومي براق بپوش��انيد
و بطري ها را درون آن قرار دهيد) .بطري ها را روي س��قفهاي
پوش��يده شده از کاه (حصير) قرار ندهيد زيرا خطر آتش سوزي
وجود دارد.
بطري ها مي بايس��ت در وضعيت افقي در معرض نورخورش��يد
قرار بگيرند در حالي که روي آنها به طرف خورشيد است( .اين
جهت در کشور ما به طرف جنوب است).
اين مطلب اهميت دارد که مکان قرار دادن بطري ها جايي باشد
که در طول روز در معرض نور آفتاب باشد ،اين بدان معني است
که از  9صبح تا  3بعد از ظهر آفتاب به آن مکان بتابد.

منابع
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توصيه نهايي
توصيه مي شود به ميزان دو برابر نياز روزانه خود به بطري هاي
مختص روش ضدعفوني به وسيله نور خورشيد ،بطري تهيه کنيد
تا در حالي که يک بطري در معرض نور خورشيد قرار دارد بطري
ديگر در منزل مصرف شود .بطري مربوط به روش ضدعفوني به
وس��يله نور خورشيد يک مخزن تميز و بي خطر است که آب را
در براب��ر آلودگي مجدد محافظت مي نمايد .بنابراين بهترين کار
اين است که آب ضدعفوني شده را در خود بطري مربوط به اين
روش نگه��داري کرد نه در بطري ديگر زيرا ممکن اس��ت بطري
ديگر آلوده باشد .از يک ليوان تميز براي نوشيدن آب ضدعفوني
شده استفاده نماييد.
توصيه مي شودآب ضدعفوني شده به وسيله نور خورشيد طي دو
روز پس از ضدعفوني به وسيله نور خورشيد مصرف شود.
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سه چهارم بطري را از آب پر کنيد و در بطري را محکم ببنديد
و حدود  20ثانيه (حدود  20بار) آن را به طور کامل تکان دهيد
(اين عمل باعث مي ش��ود اکس��يژن موجود در يک چهارم باقي
مانده بطري بخوبي در آّب محلول شود و با حضور اکسيژن کشتن
باکتريها تس��ريع شود) ،سپس بقيه بطري را هم از آب پر کنيد
سرپوش بطري مي بايست تميز باشد.

براي اطمينان از ضدعفوني آب بطري ها مي بايس��ت بطري ها
حداقل به مدت  6ساعت از صبح تا بعد از ظهر با آفتاب مواجهه
داش��ته باشند .بهتر است بطري ها در تمام طول روز در معرض
نور خورشيد باشند .اگر زمان مواجهه کم باشد اين احتمال وجود
دارد که ضدعفوني کامال انجام نشود.
دانستن اين موضوع اهميت دارد که بطري ها در ساعاتي که شدت
تابش خورشيد بيشترين قدرت را دارند (در اواسط روز) در معرض
آفتاب قرار گيرند .اگر بطري ها را در س��اعت  6صبح در معرض
نور خورشيد قرار دهيم و براي ناهار آنها را برداريم ضدعفوني آب
به اندازه کافي انجام نشده است .الزم است که بطري ها از ساعت
 9صبح تا  3بعد از ظهر در معرض نور خورشيد قرار گيرند .اگر
بطري ها مدت بيش��تري در معرض نور خورشيد قرار گيرند و يا
در تمام طول شب روي پشت بام بمانند ،اشکالي ندارد.
وقتي که هوا خيلي ابري اس��ت اين موضـ��وع اهميـت دارد که
بطري ها را به مدت  2روز پشت سر هم در معرض نور خورشيد
قرار دهيم .اگر در تمام طول روز هوا باراني باشد توصيه مي گردد
از روش ديگري مانند جوش��اندن آب يا جمع آوري (بهداش��تي)
آب باران توصيه مي شود.
براي افزايش اثربخش��ي ضدعفوني آب به وسيله نور خورشيد در
نواحي با آب و هواي گرم و ارتفاع کمتر از  1500متر از س��طح
دريا توصيه مي ش��ود که يک طرف بطري را با رنگ س��ياه رنگ
آمي��زي کنيم .اينطوري درجه ح��رارت افزايش مي يابد و روش
ضدعفوني به وس��يله نور خورشيد بهتر اثر مي کند .در ارتفاعات
باال اشعه ماورا بنفش خورشيد اثربخشي روش ضدعفوني به وسيله
نور خورشيد را افزايش مي دهد .بنابراين در ارتفاعات باال پشت
بطري ها رنگ نمي شود.
اگر تمام مراحل ذکر ش��ده براي روش ضدعفوني به وس��يله نور
خورشيد به درستي انجام شود آب تميز و ضدعفوني مي شود و
براي مصرف بي خطر است.
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