
Journal of Marine Medicine 

Spring 2021, Volume 3, Issue 1 

Pages: 1-7 

 10.30491/3.1.1 

*Corresponding author: Rahim Keshavarz, Email: Mrahim_k@yahoo.com 

  Address: Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran. 

 
 

 

 

 
Practical Methods for Drinking Water Supply in Crisis and Emergency 

Situations  

 
Rahim Keshavarz 1 *, Vali Alipour 2, Mohammad Mehdi Hosseini 3, Mehdi Safatian 4 

 
1 Master of Environmental Engineering (Water and Wastewater), Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar 

Abbas, Iran 
2 Faculty member of School of Health, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran 

3 Master students of Environmental Engineering, Estahban, Fars, Iran  
4 Master of Environmental Engineering (Water and Wastewater) Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran 

 
Received: 10 March 2021 Accepted: 21 March 2021 

Abstract 
The importance of water and disease transmission has been known for a long time. One of the necessities of 

human life, both in times of peace and in times of crisis, is to drink "safe water". Drinking healthy, disease-free 

water plays an important role in preventing water-borne diseases such as acute and chronic diarrhea. Water-borne 

pathogens are abundant and include bacteria, viruses, protozoa, and parasitic worms. 

Adequate water supply and water purification in emergency situations and control and monitoring of water 

quality have particular importance. The United Nations recommends that each person needs 20-50 liters of healthy 

freshwater per day to meet basic human needs such as drinking, cooking, and cleaning, of which 2-4 liters per day 

is sufficient for drinking and should be provided from the best quality water sources. The minimum amount of 

drinking water consumption on the first day after the occurrence of a catastrophe to survive in a mild climate and 

mountain conditions is one liter per day and to survive in hot and dry conditions 3 liters per day. 

In the present review study, the practical and applied methods appropriate to the available technology for the 

drinking water supply of small communities have been presented. 
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 .دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران آدرس: 

 

 
 

 

 بحران و اضطرار طیآب شرب در شرا نیتام یبرا یکاربرد یهاروش

 
 0 نصفاتیا مهدی ،3 ، محمد مهدی حسینی2 ، ولی علی پور* 1 رحیم کشاورز

 
  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران ،فاضلاب(کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست )آب و  1

 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران ،بهداشت دانشکده علمی هیئت عضو 2
 ، فارس، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست استهبان 3

 ، تهران، ایرانتهران واحد اسلامی آزاد دانشگاه( فاضلاب و آب) زیست محیط مهندسی ارشد کارشناس  4
 

 21/21/1422 پذیرش مقاله:     22/12/1311 دریافت مقاله:

   دهکیچ
 چه و آرامش زمان در چه بشری حیات ملزومات از است. یکی شده شناخته دور بسیار هایزمان از آن توسط بیماری انتقال و آب اهمیت

 از لهمنتق هایبیماری از پیشگیری در مهمی نقش زابیماری عوامل از عاری و سالم آب نوشیدن. است "سالم آب" نوشیدن بحران زمان در

 و یاختگان تک ها،ویروس ها،باکتری شامل و بوده زیاد بسیار ،آبی منتقله هایپاتوژن. دارد مزمن و حاد هایاسهال انواع مانند آب طریق

 . هستند انگلی هایکرم

 توصیه لمل سازمان. است برخوردار خاصی اهمیت از آب، کیفیت بر نظارت و کنترل و اضطراری شرایط در آب تصفیه و کافی آب تامین

 ازمل نظافت و غذا پخت نوشیدن، مثل انسان اساسی نیازهای تامین برای روز در شیرین سالم آب لیتر 22-02 نفر هر ازای به که نمایدمی

 اولین در بشر آب مصرف حداقل مقدار. شود تامین کیفیت بهترین با آب منابع از باید و است کافی شرب برای آن روز در لیتر 2-4 که است

 در ماندن زنده برای و روز در لیتر یک کوهستانی و هوائی و آب معتدل شرایط یک در ماندن زنده برای اضطراری شرایط وقوع از بعد روز

 .است شده ارائه رهنمود یک عنوان به روز در لیتر 3-4 کل در و روز در لیتر 3 خشک و گرم شرایط

فی معر کوچک جوامع شرب آب تامین برای دسترس قابل تکنولوژی با متناسب یکاربرد و اجرایی هایروش ،حاضر مروری مطالعه در

 .اندو تشریح شده

 

 .گندزدایی خورشیدی، فیلتراسیون ،آب تصفیه ،بحران :هاکلیدواژه
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 مقدمه
در حال  یبه خصوص در کشورها ا،یمختلف دن یهابخشدر  

ترین مشکلات گریبانگیر مردم و آسیب دیدگان در توسعه، از عمده
این مشکل چه در هنگام  .ها، مشکل مربوط به آب استبحران
کرده و در  یدچه بعد از حادثه همواره سلامت مردم را تهد و حادثه

دت آن به ش صورت بی توجهی یا کم توجهی در تأمین و نظارت بر
 (.1بحران افزوده خواهد شد )

کیفیت آب آشامیدنی در شرایط عادی همواره با دقت و تامین 
چرا که با هر لحظه غفلت احتمال  ،گیردیحساسیت خاصی صورت م

 ها و منابع آبیداخل شبکهه ورود فاضلاب یا عوامل آلوده کننده ب
 به .ها فراهم خواهد شدو زمینه برای افزایش بیماری رددا دوجو

فقدان آب از یک طرف و  همین دلیل وضعیت شرایط بحرانی و
آلودگی منابع آبی از طرف دیگر شدت حوادث را مضاعف می نماید 

(2 .) 

مخازن  ها، قنوات وها، چاهمنابع آبی از قبیل چشمه تخریب
ب و های فاضلازمینی و نیز شکستن منابع آب آشامیدنی و لوله

 با قطع برق از دلائل اصلی همراهها خانهتخریب تأسیسات و تلمبه
. کمبود آب هستندها در شرایط بحران قطع آب یا آلودگی آب

های آلوده روی آورده و برای دیدگان به آبیبموجب شده تا آس
حتی تأمین آب از  .ادامه حیات هرگونه آبی را به مصرف برسانند

ا یتانکرهای سیار یا نصب تانکرهای ثابت در نقاط آسیب دیده 
های دلیل عدم حفاظته های موقت اسکان آسیب دیدگان بمحل

ه و داشت اصیلازم از زمان برداشت تا مصرف، خود نیاز به نظارت خ
در حاضر . مطالعه (3) کندای را طلب میکنترل لحظه به لحظه

 نیتام یبرا ییاجرا و ساده، ارزان یهایبه روش یابیدست یراستا
به بررسی متون منتشر بحران  طیآب شرب جوامع کوچک در شرا

 .شده پرداخته است

 

 یبحران طیآب شرب در شرا نیتأم تیاهم

آب با توجه به استعداد آن در انتشار بیماری ها، بسیار  اهمیت
گذاری مانند تامین آب سالم می تواند زیاد است و کمتر سرمایه

نتایج بهداشتی بسیار مطلوب و وسیع در پی داشته باشد، به نحوی 
که وفور یا کمبود آب سالم می تواند به معنای سعادت یا فقر و 

 (.4زندگی یا مرگ و حتی عامل بروز جنگ باشد )
وع تواند منجر به شیاگر آب مصرفی بعد از حادثه آلوده باشد می

تر را در اپیدمی های خطرناکی در منطقه شود و حادثه ای دردناك
امکان، آب لاحتیازم است بینی یک حادثه لپی داشته باشد. با پیش

دقت و حساب ه سالم تهیه و ذخیره شود تا در زمان بروز حادثه ب
 (.4) گرددبین نیازمندان توزیع  هشد

 رخوردارب خاصی جایگاه از آن کیفیت کنترل و سالم آب تامین
 حوادث وقوع زمان در اصلی های چالش بزرگترین از یکی و است

 صرفم محل در آب تامین دلایل همین به .است غیرمترقبه طبیعی
 شرایط در بخصوص آب تامین درباره باید و است ضروری

 ربش آب تامین نحوه همیشه است بهتر و باشیم نگران اضطراری
 یخوبه ب قبل از شرایطی چنین برای منطقه، در پنهان منابع از

 (.0) شود شناسائی

 

 آب قابل حمل هیتصف یها ستمیس

از  یگسترده ا فیط یدارا آب قابل حمل هیتصف یدستگاه ها
 202وزن  یواحدها دارا نیا نیاز کوچکتر یکیاندازه هستند.  نظر

 کربن است یجام معکوس حاو کیواحد متشکل از  نیگرم است. ا
 یواحد دارا نیشده است. ا یکه به منظور بهبود طعم و بو طراح

 یرادا بزرگتر یمثال از واحدها کیاست.  تریل 222حدود  تیظرف
ه است که ب یکیسرام طیمح کیاز جنس فولاد ضد زنگ و  یراس

از  یاریبس یها ندهیقادر به کاهش آلا هیتصف هیعنوان واحد اول
است.  نیفلزات سنگ گریها، سرب، کلر و د یها، باکتر ستیجمله ک

 نیاز ا نهنمو نیترحملو قابل نیکاره(، با دوام تر)چند نیترپرکاربرد
شده  یدور افتاده طراح یدر جاها بردکار یبزرگ برا یواحدها

 ،یحذف باکتر یکلر برا یهاو قرص لترهایواحدها از ف نیاست. در ا
 بزرگ یشود. واحدهایاستفاده م یکلر و مواد آل روس،یو ست،یک

ت اس ضیو قطعات قابل تعو تریل 12222 تیظرف یدارا ،نوع نیااز 
(6 .) 

رس در دست یقابل حمل یآب تجار هیتصف یها ستمیس امروزه
 یرخاستفاده از ب زیمطمئن و ن هستند که با اتصال آن به منبع آبِ

 انیقربان ازیتوان آب مورد ن یآب، م عیتوز ای یساز رهیذخ لیوسا
را در دسترس آنها قرار داد. در مورد منبع آب،  یاضطرار طیشرا

برنامه  یدنیکارگروه آب آشام ای و یمحل یمقامات بهداشت یستیبا
 ستمیحاصل گردد که س نانیاطم نیا زیکنند و ن دییضربت آن را تا

 (.7کند )یم نیرا تأمآب  هیاز تصف یقبولو قابل یسطح کاف ،هیتصف

 

 آب قابل حمل هیتصف یلترهایف

 هیتصف یدر دستگاه ها یمتعدد یها یحال حاضر فن آور در
ز ا یاز آنها مشترك و برخ یشود، برخیقابل حمل استفاده م آبِ

 یبرا گرید یو برخ یاستفاده عموم برایبرخی است.  دیآنها جد
. در درنیگ یمورد استفاده قرار م ،مشکل خاص آب ایو  ندهیآلا کی

 کی بیترک از ییهامحصول ن جادیا یاز موارد برا یاریبس
 (.8د )شو یاستفاده م گریبا انواع د یتکنولوژ

 

 کربن فعال یگرانول یلترهایف

 ییایمیکاهش کلر، مواد ش قیمنظور بهبود طعم و بو از طر به
گرانول کربن فعال قابل  ،یآل یها ندهیاز آلا یاریو بس یصنعت

روش  کیتواند به عنوان  یم زیاستفاده است. گرانول کربن فعال ن
ار مورد استفاده قر ییپس از گندزدا دی ایبردن کلر  نیاز ب یبرا
ها  ستیحذف ک ییکربن فعال توانا نولگرا یحاو یلترهای. فردیگ

 (.1د )نرا دار یکیمکان هیتصف قیها از طر یو باکتر
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 و همکاران کشاورز/  4

 1011 بهار، 1 ، شماره3 دوره                                 دریامجله طب 

 یکیسرام یلترهایف
ل عوام یکیقادرند به روش مکان زین یکیسرام یلترهایف

 زانیم کنند. شیها را پالا یها و باکتر ستیآب مانند ک یزایماریب
 یاجزا نیب یکرونیحذف و نوع پاتوژن قابل حذف به اندازه منافذ م

اندازه کوچکتر باشد، امکان حذف  نیا چهدارد. هر  یبستگ لتریف
 یترشیبه فشار ب اماوجود دارد  یشتریو ب زتریر یزایماریعوامل ب

 (.12) خواهد بود ازیآب ن شیپالا یبرا

 

  ییغشا یلترهایف

 یها ندهیحذف کلر و آلا یبرا ییبالا تیظرف ییغشا یلترهایف
و  میکربنات کلس وه،یج وم،یکادم ک،یمانند سرب، آرسن یانتخاب

دون مدت و ب ی. به منظور استفاده طولانها دارند یو باکتر میزیمن
 یبرا هیتصف شیپ ،قابل حمل یسر از غشاها در دستگاه هادرد

 (.11حذف رسوب لازم است )

 

 با اسمز معکوس هیتصف یها ستمیس

کاربرد دستگاه های تصفیه آب به روش اسمز معکوس  امروزه
اند تهبلیتهای بالائی که دارند توانساند و با قاجایگاه خاصی پیدا کرده

ش را این رو آب شرب را در شرایط مختلف تامین کنند. نینیاز تأم
 گیری نمود و به کمکراه اندازی و بکار یمی توان در شرایط بحران

این روش به علت دارا  کرد.را تهیه  مردمن آب شرب مصرفی آ
های آب مثل مواد آلی، تواند انواع آلایندهبودن غشا نیمه تراوا می

های ها و نمک، هیدروکربنعناصربرخی ها و سموم و باکتری
محلول را حذف نماید و روش مطمئنی در حوادث بیولوژیکی 

برخوردار است  یکاف و خود از حفاظت باشدیماحتمالی در آینده 
(12.) 

سازی در شرایطی که حادثه ای نباشد، آب بعد از صاف در
ه زمانی ک اما ،قابل شرب است ییتصفیه خانه ها و بعد از گندزدا

حادثه ای اتفاق افتد لازم است آب بعد از فیلتر شدن با گذراندن 
فرایند تصفیه اسمز معکوس و سپس بسترهای کربن فعال و 

مصرف شود تا از این طریق از عدم وجود آلودگی در آب  ،ییگندزدا
  (.13) گردداطمینان حاصل 

 

 دار شدهدی یها نیرز

 یخوب اریدار شده روش بسدی یها نیثابت شده است که رز
 مرغیها از آب هستند. عل روسیها و و یبردن باکتر نیاز ببرای 

دارند. استفاده از آنها  یمشخص یهاها پارامتر نیرز نیموثر بودن، ا
بر  یمنف راتیتاث جادیپارامترها، باعث ا نیدر خارج از چارچوب ا
بردن  نیاز ب یبرا یبستر ثانو کیگردند. یموثر بودن محصولات م

 (.14است ) یدر آب ضرور دیاز  یناش ینگران

 

 

  یانفراد اتیح ین

 جاهاییدر ( 1-)شکلآب  POU هیتصف یانفراد اتیح ین
آب  حجم نسبتا کم هیاستفاده روزانه و تصف یکه برا دارندمصرف 

(. هدف از کاربرد 10شده اند ) یدر هر روز( طراح تریل 2) یدنیآشام
 یرو به رشد در خصوص آلودگ ینگران کیها پاسخ به دستگاه نیا
 تیحدستگاه توسط همه افراد  نیا. باشدیم یدنیآب آشام یکروبیم

 و استفاده و حمل آن ارایی داردک یدنیآب آشام هیته یکودکان برا
 لحمل و نقدارای  نه،یکم هز ،یانفراد اتیح یساده است. ن اریبس

 از ست.ا یکیمکان ای یکیالکتر یبه توان ورود ازی، و بدون نآسان
 طیآلوده به خصوص در شرا اریبس یآبها هیتصف برایها ین نیا

 ها مطابقین نیشود. ایو زلزله استفاده م لیس رینظ یبحران
نها آ یایبوده و از جمله مزا کایآمر ستیز طیاستاندارد حفاظت مح

 :اشاره کرد ریبه موارد ز توانی م

 هاروسیدرصد و 11/11  ها؛یدرصد باکتر 1111/11حذف   -
 حذف کدورت آب نیدرصد انگلها و همچن 1/11و  

 نیگزیجا یدکیو قطعات  یبه برق، باطر ازیعدم ن   -
 یاصل لتریو ف لتریف شیکردن پ زیسهولت در تم   -
 

 
 یانفراد اتیح ینمونه ن کی .1-شکل

 

 تبخیر خورشیدی 

 آب یخورشید جهت تبخیر جزئ یحرارت یاین روش از انرژ در
 شود. تبخیر خورشیدی عمدتاً برای یو تولید آب شیرین استفاده م

یک . در این روش از استمناطق دورافتاده، گرم و خشک مناسب 
د. محفظه گردای است، استفاده میمخزن که سرپوش آن شیشه

ور تولیدی جلوگیری کند. ن آببند بوده و از خروج بخاریستی آببا
خورشید منجر به گرم شدن آب داخل مخزن و بخار شدن آن 

و به صورت کرده شود. سپس بخار به سطح شیشه برخورد می
 .(2-)شکل (16چکد )قطرات مایع پایین می

 

  گندزدایی

باید روی منابع آب حتی گندزدایی حداقل فعالیتی است که 
زمینی انجام شود تا قابل استفاده گردد. تاکنون برای منابع زیر

که مهمترین آنها روش های مختلفی ارائه گردیده  ،گندزدایی آب
برم، ید و نیز استفاده از دی اکسید کلر،  زنی وزنوکلرزنی، ا

(.17) است  UVاشعه
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 یبحران طیآب شرب در شرا دیجهت تول یریتبخ هیتصف .2-شکل

 

 جوشاندن آب
ساده ترین و کاربردی ترین روش برای تامین  جوشاندن آب،

آب در شرایط اضطراری در خانوارها است. حجم آب قابل جوشاندن 
تواند خیلی زیاد باشد و فقط برای مصرف شرب استفاده نمی
 (.18گردد. تامین منبع گرمایی در چنین شرایطی مهم است )می

 

 کلرزنی

ترین ماده شیمیایی که در تصفیه آب کاربرد دارد کلر متداول 
اثر گندزدایی که دارد به علت  . کلر علاوه براستو ترکیبات آن 

عناصری نظیر آهن، منگنز، داشتن ویژگی اکسیدکنندگی آن 
هیدروژن سولفید و سیانور را اکسیده نموده و بعضی از عوامل مولد 

 (.11) بردبو و طعم نامطبوع را از بین می
توان از کلرزنی با استفاده از آهک کلردار، هیپوکلریت می

کلسیم و هیپوکلریت سدیم یا قرص های ید و کلر برای گندزدایی 
کلرزنی منابع عمومی آب، کلر باقیمانده آب  استفاده کرد. در صورت

شرب باید روزانه و بطور مرتب تعیین گردد و میزان آن در محل 
گرم در لیتر برسد. اگر آب شرب از میلی 8/2تا  3/2مصرف بین 

م آب با حج طریق آب انبار یا برکه تأمین می گردد باید متناسب
ر یک سطل آب گرم پرکلرین د 0مکعب آب موجود به ازای هر متر

 مدته حل نموده و محلول را پس از ریختن در آب انبار یا برکه ب
مقدار  هدقیقه بهم زد. در صورتی که روزهای بعد کلر باقیمانده ب 0
میلیگرم در لیتر در آب مشاهده نگردد باید مجدداً عمل  3/2

میلیگرم در  8/2تا  3/2گندزدایی را تا رسیدن کلر باقیمانده به حد 
 (.22تکرار نمود ) لیتر،

 

 محلول کلر مادر

سازی آب آشامیدنی برای تهیه محلول کلر مادر جهت سالم 
 10در شرایط اضطراری و عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم، 

گرم گرد  33)پرکلرین( و یا  %72گرم هیپوکلریت کلسیم 
 %0سی هیپوکلریت سدیم سی 202، یا %32سفیدکننده کلروردشو 

در یک بطری  %12سی هیپوکلریت سدیم سی 112)آب ژاول(، یا 
 اصلحتیره یک لیتری ریخته و به آن آب اضافه می شود. محلول 

 کلر است. %1محلول 

ی خنک و در ظرف دربسته و دور از باید در جا %1محلول کلر 
تدریج با گذشت زمان، کلر مؤثر نور خورشید نگهداری شود، زیرا به 

ماه  دهد و باید از تاریخ تهیه در کمتر از یکخود را از دست می
مصرف شود. در مواقع مشکوك بودن آب در دسترس، سه قطره از 

ه آب دقیق 32ه شده و پس از به یک لیتر آب اضاف %1محلول 
قطره محلول کلر برای آبهای  3نظر مناسب شرب است. مقدار مورد

 (. 21قطره بکار برده می شود ) 7روشن و زلال و برای آبهای تیره 
 

  کوزه گذاری

کوزه گذاری یکی از بهترین راه های گندزدایی آب انبارها و 
کار ابتدا  چاه های آب بوده و به راحتی انجام می گیرد. برای این

لیتر آب گنجایش دارد  12تا  10 کوزه معمولی را که معادلیک 
 و مقدار نمودهدر سطح خارجی کوزه روزنه هایی ایجاد  ه وتهیه کرد

کی در یک سطل پلاستی گرم از پودر پرکلرین را برداشته و 30تا  20
را وارد کوزه  رم حل می نمائیم. سپس محلول حاصلمحتوی آب گ

 دهانه کوزه و ه کوزه از آب پر می کنیمکرده و مابقی آن را تا دهان
متری سطح آب  1را محکم می بندیم. کوزه فوق را باید در عمق 

آویزان نمائیم این کوزه قادر است آب چاهی را که روزانه معادل 
لیتر آب از آن برداشت می شود به مدت یک هفته ضدعفونی  1222

 ا حجم بیشتر ودیگری از کوزه وجود دارد که در آبهای ب نوع .نماید
در این روش کوزه ای را با شرایط بالا  .جاری می توان استفاده نمود

میلیمتر ایجاد  6تهیه کرده و در دو طرف آن دو سوراخ با قطر 
لیتر ماسه مخلوط  3گرم از پودر پرکلرین را با  70نمائیم سپس می

نموده و درون کوزه می ریزیم بقیه مراحل کار مانند کوزه قبلی 

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
49

1/
3.

1.
1 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jm
ar

m
ed

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 7

http://dx.doi.org/10.30491/3.1.1
http://jmarmed.ir/article-1-148-fa.html


 و همکاران کشاورز/  6

 1011 بهار، 1 ، شماره3 دوره                                 دریامجله طب 

. از این قبیل کوزه ها می توان جهت گندزدایی آبهای جاری است
چشمه و چاههای عمومی که میزان برداشت بیشتری  مانند قنات و

 .(22) دارند استفاده نمود
 

 های گندزدایی کنندهقرص
 است در دسترساستفاده از قرص ها راحت بوده و توزیع آنها 

ر مربوطه قابل استفاده و با آموزش به خانوار یا افراد و ارائه بروشو
یده آسیب دهستند. این قرص ها معمولاً توسط امدادگران بین افراد 

لیتر آب آشامیدنی یک قرص کلر  22گردد و به ازای هر توزیع می
 کند.کفایت می

 

 Solar( SODIS)گندزدایی با اشعه خورشیدی 
Disinfection 

ابل آب قی برای تخریب پاتوژنهای موجود در یاین روش گندزدا
استفاده است و به این طریق باعث اصلاح کیفیت آب می شود. 

زا تحت تاثیر دو عامل مهم از نور های بیماریمیکروارگانیسم
 422 – 322طول موج  با UV-Aخورشید )تشعشعات طیف نوری 

نانومتر( و گرما )افزایش دمای آب( قابلیت آسیب پذیری دارند. برای 
درجه سانتیگراد برسد  60، دما باید به حذف فعالیتهای بیولوژیکی

(23   .) 
گندزدایی خورشیدی در عین حالی که کیفیت میکروبی آب 
آشامیدنی را بهبود می بخشد، مزه و طعم آب را تغییر نمی دهد. 

 ستااین روش به دلیل کاربری آسان، در سطح منازل قابل استفاده 
اده رژی خورشید استفو از آنجا که متکی بر منابع محلی بوده و از ان

 یهایز به سرمایه گذاری کمی دارد. روشمی کنند، لذا برای اجرا نیا
مثل گودال خورشیدی و بطری ها متداولترین روش های این نوع 

 (.24) گندزدایی هستند
 

  گودال خورشیدی
مترمربع  1متر عمق و سانتی 12شامل یک گودال به ابعاد 

 شفاف و پس از آن یک لایهسطح است که از یک لایه پلاستیک 
د. آب استفاده شو دپلاستیک مشکی برای آستر کردن آن می توان

در این گودال ریخته می شود و سپس با لایه دیگری از پلاستیک 
تا  62. چنین گودالی در یک روز آفتابی می تواند گرددپوشیده می 

 (.20لیتر آب را گندزدایی و آماده شرب نماید ) 72

 

 یبطری خورشید

در این فرایند اشعه فرابنفش خورشید به منظور از بین بردن 
زای موجود در آب مورد استفاده قرار می گیرد. برای عوامل بیماری

این منظور سه چهارم یک بطری روشن پلاستیکی را از آب پر کرده 
بار( آن را  22ثانیه )حدود  22و در بطری را محکم ببندید و حدود 

)این عمل باعث می شود اکسیژن موجود  دهیدبه طور کامل تکان 
در یک چهارم باقی مانده بطری بخوبی در آب محلول شود و با 

ه بطری را د(، سپس بقیگردکشتن باکتریها تسریع  ،حضور اکسیژن
هم از آب پر کنید و در جایی ثابت آنها را در برابر نور خورشید قرار 

 در ساعت 6مدت  یبرا بایست در وضعیت افقیها میبطری دهید.
 هایی که آسمان کاملاّ از ابرروز درمعرض نور خورشید قرار گیرند و 

میزان عبور اشعه ماوراء بنفش به یک سوم کاهش  پوشیده باشد،
روز روی پشت بام   2می یابد بنابراین بهتر است بطری ها به مدت 

بمانند. ترکیب اشعه فرابنفش و دمای ایجاد شده باعث گندزدایی 
درجه  02شود. اگر دمای آب درون بطری به بالاتر از میآب 

سانتیگراد برسد، یک دوره زمانی یک ساعته برای این منظور کافی 
  (.26) . برای گندزدایی خورشیدی لازم است آب شفاف باشداست

سیستم متشکل از بطری است که یک طرف آن تیره  3-شکل
بطری(. طرف دیگر شده است )جهت افزایش میزان دمای دریافتی 

 بطری جهت دریافت نور روشن است.
 

 
 روش بطری -گندزدایی خورشیدی .3-شکل

 

 لیمو و عصاره آن
یک روش ارزان قیمت برای گندزدایی آب در شرایط اضطراری 

دقیقه نشان دهنده  32است و وجود طعم لیمو در آب پس از 
 آب را قبل از مصرف pHاطمینان از مصرف آب است. می توان 

نشانگر تایید عمل گندزدایی است  0/4حدود  pHکنترل نمود. وجود 
(27.) 

 

 گیرینتیجه
با توجه به اینکه در کشور ایران شرایط اقلیمی مختلفی وجود 

 تواندمیها در مناطق مختلف ایران آوریلذا همه این فن دارد،
ضرورت دارد دست اندرکاران علم تولید آب . داشته باشدکاربرد 
ها شرایطی را فراهم آورند تا بتوان بومی کردن این صافی شرب با

 نیازهای آبی جوامع در معرض تهدید را برآورده سازند.
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از همه اساتیدی که در غنای مطالب  تشکر و قدردانی:

 د.آیرسان بودند، نهایت تشکر و قدردانی به عمل میحاضر یاری

 تضادنه گو هیچتصریح می کنند که ویسندگان ن تضاد منافع:

 .منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد

همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله  :نقش نویسندگان

یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تایید نهایی مقاله حاضر، 
 .مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را می پذیرند
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