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  قدمهم

کیفیت بد منابع آب  ، آلودگی مجدد آب در طول انتقال، جابجایی و ذخیره به علت امکانات ناکافی جهت گندزدایی آب ، 

البه بیماري هاي منتقله از آب قرار می مصرف کنندگان آب در کشورهاي با درآمد کم و یا متوسط را در خطر آلودگی و ابت

در بین بیماري هاي عفونی ، اسهال دومین عامل مهم مرگ و میر کودکان پس از عفونت هاي تنفسی  در کشورهاي در .دهد 

  .  حال توسعه می باشد 

وب میلیون نفر به شبکه آبرسانی مطل 1.1حدود یک ششم جمعیت جهان یعنی جمعیتی حدود  2000در آغاز سال 

  .دسترسی نداشتند وجمعیتی بیش از این قادر به دسترسی به آب سالم نبوده اند

متعاقب برخورداري از تکنولوژي هایی که به منظور آبرسانی مطلوب در نظر گرفته شده است؛ نظیر شبکه آبرسانی و 

بهره برداري ناصحیح  نظیر ییلکیفیت آب  به دال،  مخازن آب باران ، شیرهاي برداشت عمومی ؛ چشمه هاي حفاظت شده 

. عدم ارائه خدمات نگهدارنده ، انتقال و ذخیره سازي ،  ممکن است دچار آلودگی ثانویه گردد،

اسهال هاي آمیبی وباسیلی  ، وبا ؛ : عدم دسترسی به آب با کیفیت مطلوب خطر بروز بیماري هاي منتقله از آب نظیر 

سال می  5میلیون نفر می گردد که بیشتر این مبتالیان کودکان زیر  2/2میلیون مورد وقوع اسهال موجب مرگ  4هرساله 

کل % 15هواپیما در روز و این تعداد معادل  20ثانیه و یا سقوط  15باشند ؛ یعنی خساراتی معادل مرگ یک کودك در هر 

  .در حال توسعه است  سال در کشورهاي 5مرگ و میر کودکان زیر 

آشامیدنی را   کیفیت میکروبیولوژیک آب این روش.گندزدایی آب با استفاده از نور خورشید  روشی ساده و کم هزینه است  

اجرا و مقرون به صرفه بودن این روش ، آن را جهت گندزدایی آب در سطح مصارف خانگی  ه وسادگی دردیبهبود  بخش

  . مناسب میسازد

دقیقه عرض شمالی و  46ودرجه  39سه دقیقه الی ودرجه  25از کشورهاي وسیع جهان است که در محدوده ایران یکی  

سازد تا  دقیقه طول شرقی واقع شده است  این عرض جغرافیایی ،ایران را قادر می 18درجه و  63دقیقه الی  5درجه و 44

  .از میزان زیاد  دریافت تابش خورشید  برخوردار گردد 

  

SODIS (   مجموعه حاضر تحت عنوان گندزدایی آب با استفاده از نور خورشیدمعرفی هدف از  رویکردي استراتژیک )  1

در مناطق مورد نیاز  ودر   تا  سازمان ها و مسؤلین را دربهداشت آب قادر می سازددر گندزدایی آب در ایران نداشته بلکه 

آشنایی بیشتر با این روش ، آن را  به موازات  ،شبکه آبرسانی  طق فاقددر منا یا وصورت وقوع حوادث طبیعی نظیر زلزله 

 .گردداجرا  وآموزش داده 

  

  

1- SODIS  : SOLAR WATER DISINFECTION !!

تیفوئید،هپاتیت  نوع آ را افزایش می دهد.  
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  SODISدایش ایده  چگونگی پی - 2

  یروت دردانشگاه امریکایی ب 1984استفاده از نور خورشید در گندزدایی آب آشامیدنی براي نخستین بار در سال 

پروفسور آفتیم آکار توسط  
1

  . منتشر شد  در کتابچه اي از  یونیسف  

گروهی از  مهندسین بهسازي محیط ،  فتو شیمیست  ،   باکتریولوژیست و ویرولوژیست ها  1991در سال پس از آن 

قرمز و مادون  3UV-A در خصوص قابلیتهاي اشعه مونترال  BRACدرانستیتو    EAWAG/SANDEC 2یی از  

در از بین بردن پاتو ژ ن هاي آب و با انگیزه توسعه و بهره برداري از منابع انر ژ ي روستایی در بهبود کیفیت آب ،  

  .تحقیق کردند 

نخست .   در گذشته دو فرایند متفاوت تصفیه که منجر به بهبود کیفیت باکتریولوژیک می گردید مورد اجرا قرار میگرفت

به اثر باکتري کشی آن و سپس اشعه مادون قرمز که منجر به افزایش دماي آب می شود که اکنون آن اشعه فرابنفش با توجه 

  . را تحـت عنوان  پاستوریزاسیــون می شناسیم

                   .   میباشند  SODISمناسبترین بطري در اجراي  PETبطریهاي   -1تصویر                                                              

   

  

  

  

  

  

  

  

در مرحله نخست هر دو عامل را همزمان به کار گرفتند و دریافتند بکارگیري همزمان این دو عامل    EAWAGمحققین 

 50 با دماي آزمایشات نشان دا د که آب. گردد می موجب بروز اثر تشدیدي قوي بین اشعه هاي فرابنفش و مادون قرمز

رم همان مقدار کلیف دارد تانیاز اشعه فرابنفش به  یک چهارم  درجه سانتیگراد   30 ایسه با آب در مق  درجه سانتیگراد

  . مدفوعی را غیر فعال کند

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1-Aftim Akar                           

2–Eidgenö ssisch Anstalt für Wasserversorgung,Abwasserreinigung und 
Gewässerschutz /Department of Water and Sanitation in Developing Countries  
(SANDEC)

نور افتاب، قوس الکتریکی، چراغ هاي الکتریکی معمولی زیاد  نسبت این اشعه در. به ناحیه فلورسانس معروف است nm  400 - 320این ناحیه با طول موج  -3

  . الیه اوزون بخش خیلی کمی از این طیف را جذب میکند. است
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 ی معادل         شدت    به آستانه تابشی نور خورشید با درجه سانتیگراد 30 آبی با درجه حرارت تقریبی باید توجه داشت که    

1 2w/m500 )ت زمان نیاز دارد تا ـساع 5به ) تمام طیف هاي نورSODIS این دوز حاوي انرژي معادل. ع گرددـموثر واق       

2
 

wh/m555   با حضور اشعه UV-A به میزان و اشعه ماوراءبنفش nm450-350  ساعت در معرض نور  6است که معادل با

.می باشد  ) اروپا(رافیایی خورشید قرار گرفتن در میانه یک روز آفتابی در تابستان و در عرض میانی جغ

SODISویزگی  - 3

 SODIS  روشی است که:

 کیفیت میکروبی آب را بهبود می بخشد.                        

 طعم آب را تغییر نمی دهد.  

 در سطح خانگی کاربرد دارد.  

 متکی به منابع انرژي تجدید شونده است.                                       

 دلیل صرفه اقتصادي ؛ قابلیت کاربري فراوان دارد به.  

) همه میتوانند آن را آموزش دهند همه میتوانند آن را آموزش دهند                                

  

  

                 معرض ساعت در 6تا بعد از ظهر به مدت  بطریها را از صبح -2تصویر 

  .نور خورشید قرار دهید 

  

  

--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   -Wh/m2 -    ) مربعوات ساعت بر متر(انرژي در واحد سطح 1
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  : SODISشاخص هاي مورد استفاده در ارزیابی اثر  -  4

بیماري ها از طریق آب می باشند نیاز به انجام آزمایشات تکمیلی و گران  ي از پاتوژن هایی که عامل انتقالدتشخیص تعدا

به جاي اندازه گیري مستقیم پاتوژن ها ، از میکروارگانیسم هایی به عنوان معرف یا شاخص آلودگی استفاده می . قیمت دارد 

  .کنند 

 E.coliین است که آزمایشات تشخیصی نکته مهم ا. ا شرشیاکلی شاخص مناسبی براي ارزیابی آلودگی مدفوعی آب است 

  .به راحتی در کشورهاي در حال توسعه امکان پذیر است و حتی تجهیزات آزمایشگاهی قابل حملی  موجود است 

  

  .درزیر نشان داده شده است  در از بین بردن کلیفرمهاي مدفویی SODISکارایی  - 3تصویر                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 E.coliانیسم ها نظیر آنترو ویروس ، کریپتوسپوریدیوم ، زیاردیا و آمیب ها در مقایسه با تعدادي از میکروارگ

لزوما به معنی حذف همه عوامل  E.coliمقاومت بیشتري در مقابل حذف از خود نشان می دهند ، پس عدم وجود 

وجود احتمال آلودگی  بیماریزا نیست ، در این صورت مشاهده اسپورهاي کلستریدیوم سولفیت می تواند نشانه

مدفوعی آب باشد البته باید توجه داشت که انجام این روش هاي آزمایشگاهی قابل آموزش به عموم مردم نمی 

باشد ، همچنین تکرار این آزمایشات میکروبیولوژیک بطور روتین به دلیل گران بودن و نیاز به زمان زیاد ، امکان 

.پذیر نمی باشد 
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  SODISیکروبی آب آشامیدنی در ویزگی هاي م - 5 

خطرات مربوط به مقادیر متفاوت آلودگی با کلی فرم هاي مدفوعی باید با توجه به شرایط محلی ارزیابی گردد و خطر آلودگی 

به همین دلیل در شهرهاي بزرگ در مقایسه با ز سیستم آبرسانی افزایش می یابد با افزایش تعداد افراد مصرف کننده ا

  . چک تر استاندارهاي کیفی آب آشامیدنی شدیدتر است اجتماعات کو

   

 SODIS ر روشی از گندزدایی آب است که در سطح خانگی و توسط خانواده ها اجراء می شود بنابراین ضوابط شدیدي د

فرم  وجود کلی کیفیت آب را از نظرسازمان جهانی بهداشت    راهنمود  براساس زیر  ولجد. کاربرد این روش وجود ندارد 

  .طبقه بندي کرده است و میزان خطر بهداشتی  مدفوعی 

  

. فرم مدفوعی موجود در آب را نشان می دهدتعدادکلیمیزان خطر بهداشتی مرتبط با  - 1 جدول

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ی مدفوعیتعداد کلیفرمھا
میلی لیتر 100در 

مالحظات

0

قابل قبول  
توسط 
WHO

کم خطر1- 10

 طمتوسخطربا100-10

خطر زیاد1000-100

خطر بسیار <1000
زیاد
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   SODISفواید - 6

  SODIS د در سطح خانگی و تحت نروش ســـاده اي را براي مصرف کنندگان فراهم می کند که می توان

.کنترل و مسئولیت افراد خانواده اجراء شود 

SODIS  به آسانی قابل فهم است.

 همه افراد می توانندSODIS و بطري ) که بدون هزینه است ( تنها منابع مورد نیاز نور خورشید . را اجراء کنند

  .هاي پالستیکی است 

SODIS  به ساختارهاي پر هزینه و بزرگ نیاز ندارد و در پروژه هاي خود یاري قابل تعمیم است.

  

  . برد هاي بیماریزاي انسان را از بین می نور خورشید باکتري  - 4 تصویر                                          
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  بر عوامل بیماریزا  SODISاثر  -7

SODIS  قادر به از بین بردن عوامل بیماریزاي زیر میباشد

   -فاسیوال –کتري هاي استرپتوکوکوس اب - کلرا: باکتري ها  

  سالمونال پاراتیفی –یوم  سالمونال آنترید –سالمونال تیفی –فلکسنري  -شیگال- آئروژنوزها - پسودوموناس ها

  روتا ویروس ها - باکتریوفاژها: ویروس ها 

  موکریپتوسپوردی – SPPژیاردیا : پروتوزوآ 

  ژئوتریکوم - کاندیدیا –اسپرژیلوس فالوي  –انسفالومایکوروتیس :کپک ها و قارچ ها 

برخی میکروارگانیسم ها نظیر الگ . قادر به تهیه آب استریل نیست  SODISتوجه به این نکته قابل اهمیت است که روش   

سازگار شده و حتی قادر به  SODISها که براي بدن بیماریزا نیستند به خوبی با شرایط محیطی بطري هاي آب بکارگرفته در 

  . یجاد نمی کنند در هر حال این میکروارگانیسم ها خطري براي سالمت مصرف کنندگان ا. رشد در آنها می باشند 

  

. نشان داده شده است UV-Aتوسط اشعه  میکروارگانیسم هاغیرفعال شد ن  - 2جدول                                

 

میزان غیرفعال شدن میكروارگانیسم ھابیماريمیكروارگانیسم ھا

باكتري ھا                     

Log3-4شاخصي براي كیفیت آب و انتریت ھا                               E.coliاي كوالي  (99/9 -99/99 % )

Log3-4كلرا       Vibrio  cholera       ویبریوكلرا       (99/9 -99/99 % )

Log3-4(99/9تیفویید                    Salmonella spp   سالمونال -99/99 % )

Log3-4ھال خونياسShigella sppشیگال اس پي پي         (99/9 -99/99 % )

ویروس ھا                     

Log3-4(99/9اسھال ، اسھال خونيRota virusروتا ویروس                 -99/99 % )

غیرفعال شده نتایج ھنوزمنتشرنشده استفلج اطفال            Polio virusویروس فلج اطفال

       Hepatitis virusویروس ھپاتیت 
ھپاتیت

كاھش برز ھپاتیت درمصرف كنندگان آب 
SODISتصفیھ شده با روش 

نگل ھاا                      

ژیاردیاسیس           Giardia sppژیاردیا اس پي پي
Log3-4 (99/9 كیست ھاي غیر ( % 99/99-

عفوني

كریژتوسپوریدیاسیسكریپتوسپوریدیوم اس پي پي
Log2-3  

)ھاي غیرعفوني كیست (
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  SODISطول موج هاي موثر در  -8

  

  ، نور مرئی و مادون قرمز تقسیم میشود UVاشعه خورشید در سه محدوده طول موج، اشعه 

SODIS کند  از دوجزء اشعه خورشید براي ضدعفونی کردن آب استفاده می.  

ه مادون قرمز است که دماي آب را باال می برد اولین آن اشعه فرابنفش است  که اثر میکروب کشی داشته و دومین جزء اشع

زمانی که دماي آب تا ( و به عنوان روشی براي پاستوریزاسیون آب 
0C   75- 70  افزایش می یابد(  

  .شناخته شده است 

  

  SODIS عوامل موثر در -9

اشعهUV 

 مادون قرمزاشعه  

 کدورت آب  

 مقدار اکسیژن  

 جنس و شکل ظروف  

عرض جغرافیایی  

  

  . هاي بیماریزا می گردد باعث از بین رفتن میکروارگانیسم UV-Aگرما و اشعه   -5تصویر                
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  UV-Aاثرات  اشعه  1-9

چشم و تخریب ،اشعه اي تهاجمی است که سبب آسیب هایی به پوست  UV. اشعه فرا بنفش براي انسان قابل رویت نیست 

توسط الیه اوزون  nm 320-200در محدوده  UV-Bو  UV-Cخوشبختانه قسمت عمده اشعه . سلول هاي زنده می گردد 

)O3 ( جذب می شود.  

اشعه .ین می رسد ـبه زم) ک به نور قابل رویت ـنزدی(  nm400 -320در محدوده طول موج   UV-Aتنها درصد باالیی از 

UV-A  بیماریزاي موجود در آب دارداثرکشنده بر عوامل .  

این پاتوژن ها در شرایط محیطی   با شرایط زندگی در دستگاه گوارش انسان تطابق یافته اند ؛ عوامل بیماریزا از آنجا که

ساسیت بیشتري حنامناسب به خوبی سازگاري ندارند ، بنابراین در مقایسه با ارگانیسم هایی که در محیط زندگی می کنند 

  .دارند 

، اسیدهاي نوکلئیک و آنزیم هاي سلول زنده تداخل دارد و ساختار و ساختمان سلولی را  DNAمستقیما با  UV-Aاشعه 

سیژن واکنش داده و در آب حل می شود و مقادیر اکبا  UV-Aهمچنین اشعه . تغییر داده و منجر به مرگ سلولی می شود 

این مولکول هاي . آزاد اکسیژن و پروکسیدهاي هیدروژن را تولید می کند باالیی از اکسیژن دوباره فعال شده  رادیکال هاي 

  . دوباره فعال شده با ساختارسلول مداخله کرده و پاتوژن را از بین می برد

  

اشعه مادون قرمز - 9- 2

، اما قادر این اشعه نیز براي انسان قابل رویت نمی باشد . نور خورشید داراي اشعه مادون قرمز با طول موج بلند است 

ذب شده توسط آب ، مسئول افزایش جاشعه مادون قرمز .را حس کند   nm700است گرماي حاصل از نور با طول موج

  .دماي آب است 

در معرض  شامل لیست دما و مدت زمان قرار گرفتن آب صفحه بعدجدول . میکروارگانیسم ها به گرما حساس هستند 

میکروارگانیسم ها نیازي به % 99.9جهت از بین بردن . گانیسم ها می باشد نور خورشید جهت از بین بردن میکروار

گرم شدن آب بین. جوشاندن آب نیست 
 0c60 -50  را خواهد داشت همان اثر  
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  روند میکروارگانیسمها  از بین می 100%دمایی که در آن    -3 جدول                       

   

  

 رارت ـی با درجه حدر آبتابش خورشید 
0c
  برابر با ت و این مقدار انرژي ـاس ایجاد کرده Wh/m2555 انرژي  30 

 nm 450 -350 در نیمه عرض جغرافیایی به  خورشید تابشمعرض قرار گرفتن  این میزان انرژي معادل در است که

و اشعه مادون قرمز موجود در این میزان  UVاشعه  .می باشد ساعت در یک روزکامال آفتابی در فصل تابستان 6مدت 

  . می گرددمدفوعی  هاي فرمکلینجر به کاهش مانرژي 

  

  اثر تشدید کنندگی اشعه هاي فرابنفش و مادون قرمز -  3-9

در دماي  . .استفاده همزمان اشعه هاي فرابنفش و مادون قرمز اثر تشدیدکنندگی در کارایی   فرآیند دارد
0C50   اثر

 Wh/m2   140هش کلی فرم نیاز به نفوذ و دما اتفاق می افتد ؛ در این صورت کا UVتشدیدکنندگی اشعه 
 

دارد  ، 

درمدت زمان که 

دقیقه60دقیقه 6دقیقه 1میکروارگانیسم 

درجه سانتیگراد 62  آنتروویروسها

درجه سانتیگراد بمدت  63  روتاویروسها

دقیقه 30

درجه سانتیگراد  80در   کلیفرمهاي مدفوعی

کامال از بین میروند

درجه سانتیگراد 58درجه سانتیگراد 62 سالمونال

درجه سانتیگراد 54درجه سانتیگراد 61 شیگال

درجه سانتیگراد 45  وکلراویبری

کیست 

آنتاموباهیستولیتکا

  درجه سانتیگراد 57

 

درجه سانتیگراد 50درجه سانتیگراد 54

  درجه سانتیگراد 57کیست ژیاردیا

 

درجه سانتیگراد 50درجه سانتیگراد 54

کیست و الروهاي 

آنکیلوستوم

درجه سانتیگراد 51درجه سانتیگراد 62 

درجه سانتیگراد 57درجه سانتیگراد 62درجه سانتیگراد 68تخم اسکاریس

درجه سانتیگراد 50درجه سانتیگراد 55درجه سانتیگراد 60تخم شیستوزوما

درجه سانتیگراد 51درجه سانتیگراد 57درجه سانتیگراد 65تخم تنیا

1 ساعت در معرض نور خورشید اتفاق می افتد .
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دما به تنهایی؛ اشعه ماوراء بنفش     (درشرایط متفاوت هاي مدفوعی را ريودار زیر میزان غیر فعال شدن باکتعمودي نمهاي ستون    

  . نشان میدهد )بنفش به تنهایی واثردما واشعه ماوراء 

  

  .نشان داده شده است    روي کلیفرمهاي مدفوعی در آب خام بنفش و گرما  ماورا،اثر تشدیدکنندگی اشعه  -1 نمودار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

پاتوژن هاي انسانی با محیط روده اي انسان سازگاري یافته اند ؛ یعنی  کلیفرمهاي مدفوعی آب خام

 مایی بینمحیطی که تاریک و مرطوب است و د
0c
این پاتوژن ها در خارج از بدن انسان . دارد  36 - 37 

پس از رها شدن پاتوژن ها در محیط به دلیل عدم سازگاریشان  با شرایط . بسیار آسیب پذیرند ) میزبان(

 بیرون از بدن انسان  و از آنجا که قادر به ادامه زندگی در محیط با دماي بیشتر از بدن انسان نیستند و فاقد

  .غیرفعال می گردند،خورشید می باشند  UVهرگونه مکانیسم حفاظتی در مقابل اشعه 

برخی . قادر به تهیه آب استریل نیست  SODISتوجه به این نکته قابل اهمیت است که روش 

که براي بدن بیماریزا نیستند با شرایط محیطی بطري هاي آب بکارگرفته  میکروارگانیسم ها نظیر الگ ها

در هر حال این میکروارگانیسم ها خطري . سازگار شده و حتی قادر به رشد در آنها می باشند  SODISدر 

قادر به تامین آب استریل نمی باشد  SODISنظر به اینکه  .براي سالمت مصرف کنندگان ایجاد نمی کنند 

  .به منظور ارزیابی بازده تصفیه آب ، استفاده از پارامترهاي مناسب ، موثر است
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  کدورت آب  4-9

اجسام معلق در آب ،  انتشار اشعه خورشید در آب را کاهش میدهند و از رسیدن این اشعه به میکرو ارگانیسم ها جلوگیري 

  .کاهش می یابد ،بنابرین کارایی گند زدایی در آب کدر . میکنند 

   

  : آزمایش کدورت 1-4-9

همچنین اگر اشعه . -است   NTU 30را بخوانید کدورت آب کمتر از  )نشانه ( آب بطري شده را نگاه کنید اگر توانستید لوگو

  است  NTU 20باشد کدورت آب کمتر از مشاهده  قابل  نشانههاي خورشید در

  

  براي آزمایش کدورت آب  SODISنشانه     - 6تصویر                                         
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قدار باقیمانده اشعه در عمق هاي متفاوت نشان داده شده است با افزایش عمق مودي نمودار زیر مدر ستون ع

  . مقدار نفوذ این اشعه کاهش می یابد 

  

نشان داده شده است اشعه فرابنفش با عمق و کدورت آب  ارتباط کاهش نفوذ  - 2نمودار              

  

  

  

  

  

  

SODIS      30 خام با کدورت کمتر ازسبتا شفاف درآب ن NTU   30اگر کدورت آب بیش ا ز .مناسب است NTU   ، باشد

تر با نگهداري  ذرات جامد درشت . کاهش یابد  قرار گیرد مجاورت نور خورشیدآب در  انکهآب قبل ازکدورت الزم است 

مواد جامد را  همچنین .منتقل کرد پس از آن آب را باید به بطري دیگري . شوند روز ، ته نشین می 1آب خام به مدت 

توان با انعقاد و  توان با فیلتراسیون و با استفاده از الیه هاي شنی و صافی از آب جدا کرد همچنین کدورت آب را می می

اگر کدورت آب را با روشهاي مختلف نتوان رفع کرد به جاي . ته نشینی با استفاده از سولفات آلومینیوم کاهش داد 

  .ز اشعه فرا بنفش  ،باید اقدام به جوشاندن آب نمود   استفاده ا
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  اکسیژن    - 9- 5 

یژن ــتلف اکسـهاي مخ ید فرمـاشعه خورش. د کارایی  این روش بسیار زیاد است ـژن باالیی باشـچنانچه آب داراي اکسی

  .در آب را غیر فعال میکند) اکسیژن  هاي آزاد پراکسیدهاي هیدروژن ، و رادیکال( 

   .کند میمقایسه نمودار زیر غیرفعال شدن کلیفرمهاي مدفوعی را در شرایط هوازي و بیهوازي - 3 نمودار                

   

   

   

   

   

   

  

ثانیه  20، بمدت شد دخواه SODISمنجر به افزایش کارایی اثر هاي هوازي کهي ت باکترـو فعالیت هوادهی آب ـجه

         .از آب پر شده  است را تکان داده و در معرض نور خورشید قرار می دهیم4/3هایی که تا  بطري

ها در معرض  که بطري زمانی. باید تکان داده شوند  SODISتحقیقات اخیر نشان میدهد که بطریها تنها در آغاز فرایند   

  .را کاهش میدهد SODISزیرا اینکار کارایی   . را تکان داد هیچ وجه نباید آنهاه گیرند ب نور خورشید قرار می
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  جنس و شکل ظروف   - 6-9

عواملی نظیر جنس ظرف ،رنگ مناسب اندازه . خاب ظرف مناسب در کاربرد این روش باید مورد دقت قرار گیردتان

  . و عمق ظرف از جمله مواردي است که باید مورد نظر قرار گیرد 

  اهمیت دارد SODISانتخاب ظرف مناسب در اجراي - 7تصویر                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 % تا    UVاشعه  NTU  26و با کدورت متوسط  cm 10با افزایش عمق آب کاهش می یابد،   در آبی با عمق   UV-Aاشعه 

  . کاهش می یابد 50

.داشته باشند  10 cm    بکار میروند نباید عمقی بیش از SODIS بنابرین ظروفی که در

  

  هاي شیشه اي  بطري  9 - 6- 1

  با ضخامتشیشه هاي پنجره .عبور اشعه از ظروف شیشه اي بستگی به مقدار اکسید آهن در شیشه دارد  

. کاربرد ندارند  SODIS   بنابرین در پروزه .نمی باشند UV-A میلیمتر معموال قادر به عبور اشعه 2 

س ، کورکس ، ویکور و کوارتز در مقایسه با شیشه هاي معمولی که در ساخت  پنجره بکار شیشه هاي خاصی نظیر پیرک

  . ،  را از خود عبور میدهند  UV-Aمیرود مقدار قابل توجهی از  اشعه  
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:مزایا 

 خراشیده نمیشوند  

 در مقابل حرارت مقاومند  

 نمیدهند جانبی محصوالت .  

: معایب 

  به آسانی شکسته میشود

یادي دارد وزن ز  

 گران است  

هاي پالستیکی  بطري 9 - 6- 2 

.اشعه خورشیداز مواد پالستیکی عبور کرده و  میکروارگانیسم ها را از بین می برد 

نور  UVبطري هاي پالستیکی حاوي پایدارکننده هایی میباشند که باعث افزایش مقاومت در مقابل تخریب ناشی از اشعه  

  .ها را در مقابل اکسیداسیون محافظت میکند  خورشید  بوده ومحتوي بطري

  . واکنش فتوشیمیایی را به سمتی هدایت می کند که موجب تغییر خاصیت نوري مواد پالستیکی می گردد UVاشعه 

از مواد  ندرت ه وببوده  هاي درشتی  ها مولکولپایدار کننده  .گذارد در طی زمان ، محصوالت نوري بر خاصیت مواد اثر می

  . ذکر گردیده استPETهاي  بطريمزایا و معایب    در زیر  .گردند خارج می PETدهسازن

: مزایا 

 وزن کمی دارند  

 در مقابل شکستن تقریبا مقاومند.  

دهند شفافند و نور را عبور می.   

گذارند  روي طعم آب اثر نمی .  

داراي ترکیبات شیمیایی پایدارند .  
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  :معایب 

رد(بل دما مقا مقاومت محدودي در 
c600

عوارض طوالنی ، خراشیدگی و  سایر) تغییر شکل می یابند

.مدت را دارند 

قابلیت عبور اشعهA -UV با خراشیدگی مکانیکی از بین می رود.  

 بطري هاي کهنه یا تیره و یا داراي خراشیدگی زیاد باید با بطري هاي جدید جایگزین شوند.  

  

  

   را نشان می دهدشیدگی مکانیکی بطري ومحصوالت جانبی خرااثر  در کاهش عبور نور - 4نمودار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ←طول موج بر حسب نانومتر →
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  ؟را از یکدیگر تشخیص دهیم      PVCو  PET هايبطريگه چگون 3-6-9

PET   بسیار راحت تر ازPVC  می سوزد .  

 بوي  دود ناشی از سوختنPET   شیرین  و بوي  دود ناشی از سوختنPVC  تند و زننده  است.  

هاي بطريPVC یی استرنگ در لبه بریده شده یک بطري قابل شناسااین   ،اغلب به رنگ آبی روشن می باشند

                             

ها قال اشعه فرا بنفش درانواع  بطريمقایسه انت - 5نمودار                                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خورشید  وتابشغییرات جغرافیایی ت 7-9

شمالی   درجه 15و  35از جمله بهترین مناطق براي بهره برداري از این روش در بین عرض هاي جغرافیایی 

نیمه خشک با تابش زیاد خورشید تحت عنوان نواحی این نواحی که .جنوبی  واقع است درجه  15 و  35همچنین 

  . شناسایی شده اند 
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،  بیش   سال ساعت تابش خورشید در 3000 و معموال بیش از  )   بارندگی >mm)   250 ابر و باران کم در صورت وجود 

  .رسد  به زمین می نور خورشید%  90از 

وجود رطوبت و ابر، میزان درجه عرض جنوبی است که با  15شمالی و  درجه عرض 15دومین منطقه مناسب در استوا بین 

ساعت تابش نور خورشید ساالنه  2500حدود  در مناطق ذکر شده .شده در این مناطق باالست تابش و اشعه هاي پراکنده 

  .شود  متفرق می

درجه جنوبی  35درجه شمالی و  35ست که اکثر کشورهاي در حال توسعه در بین منطقه ا موضوع قابل توجه و مهم این

عنوان منبع انرژي جهت ضد عفونی کردن آب آشامیدنی  نور خورشید به ازبنابرین این کشورها میتوانند. واقع شده اند 

  . استفاده کنند

    

اشعه خورشید به صورت نامتوازن  توزیع میگردد و . کارایی این  فرایند  به میزان  دسترسی به نور خورشید بستگی دارد 

  . روز بستگی داردساعات صل و تغییر شدت آن از یک منطقه جغرافیا یی به منطقه جغرافیایی دیگر به عرض   جغرافیایی ، ف

  

  مقایسه تابش خورشید در نقاط مختلف جغرافیایی-8تصویر                                             
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  پیوست -10

1- 10     
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2-10  
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  در تصویر زیر مراحل گندزدایی آب با نور خورشید نشان داده شده است 10 -3
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  . نشان داده شده است 2008در نقاط مختلف جهان  در سال    SODISکاربران  تعداد در تصویر زیر 4-10
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  منابع  - 11
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2- چگونگی پیدایش ایده SODIS 

3- ویزگی SODIS

4-شاخص های مورد استفاده در ارزیابی اثر SODIS

        5 - ویزگی های میکروبی آب آشامیدنی در SODIS  

       6 -   فواید SODIS


       7 -اثر  SODIS  بر عوامل بیماریزا 

      8 - طول موج های موثر در SODIS
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4-10 - پراکندگی SODIS   در جهان

11 – منابع 

مقدمه

کیفیت بد منابع آب  ، آلودگی مجدد آب در طول انتقال، جابجایی و ذخیره به علت امکانات ناکافی جهت گندزدایی آب ، مصرف کنندگان آب در کشورهای با درآمد کم و یا متوسط را در خطر آلودگی و ابتلابه بیماری های منتقله از آب قرار می دهد .در بین بیماری های عفونی ، اسهال دومین عامل مهم مرگ و میر کودکان پس از عفونت های تنفسی  در کشورهای در حال توسعه می باشد .  


در آغاز سال 2000 حدود یک ششم جمعیت جهان یعنی جمعیتی حدود 1.1 میلیون نفر به شبکه آبرسانی مطلوب دسترسی نداشتند وجمعیتی بیش از این قادر به دسترسی به آب سالم نبوده اند.


متعاقب برخورداری از تکنولوژی هایی که به منظور آبرسانی مطلوب در نظر گرفته شده است؛ نظیر شبکه آبرسانی و شیرهای برداشت عمومی ؛ چشمه های حفاظت شده  ، مخازن آب باران ، کیفیت آب  به دلایلی نظیر بهره برداری ناصحیح ،عدم ارائه خدمات نگهدارنده ، انتقال و ذخیره سازی ،  ممکن است دچار آلودگی ثانویه گردد. 


عدم دسترسی به آب با کیفیت مطلوب خطر بروز بیماری های منتقله از آب نظیر : اسهال های آمیبی وباسیلی  ، وبا ؛ تیفوئید،هپاتیت  َََنوع آ را افزایش می دهد.  

هرساله 4 میلیون مورد وقوع اسهال موجب مرگ 2/2 میلیون نفر می گردد که بیشتر این مبتلایان کودکان زیر 5 سال می باشند ؛ یعنی خساراتی معادل مرگ یک کودک در هر 15 ثانیه و یا سقوط 20 هواپیما در روز و این تعداد معادل 15% کل مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در کشورهای در حال توسعه است .

 گندزدایی آب با استفاده از نور خورشید  روشی ساده و کم هزینه است .این روش کیفیت میکروبیولوژیک آب  آشامیدنی را بهبود  بخشیده وسادگی در اجرا و مقرون به صرفه بودن این روش ، آن را جهت گندزدایی آب در سطح مصارف خانگی مناسب میسازد .


ایران یکی  از کشورهای وسیع جهان است که در محدوده 25 درجه وسه دقیقه الی 39 درجه و46 دقیقه عرض شمالی و 44 درجه و5 دقیقه الی 63 درجه و 18 دقیقه طول شرقی واقع شده است  این عرض جغرافیایی ،ایران را قادر می سازد تا از میزان زیاد  دریافت تابش خورشید  برخوردار گردد .

هدف از معرفی  مجموعه حاضر تحت عنوان گندزدایی آب با استفاده از نور خورشید   (  SODIS 1  ) رویکردی استراتژیک در گندزدایی آب در ایران نداشته بلکه سازمان ها و مسؤلین را دربهداشت آب قادر می سازد  تا  در مناطق مورد نیاز  ودر صورت وقوع حوادث طبیعی نظیر زلزله و یا در مناطق فاقد شبکه آبرسانی ، به موازات  آشنایی بیشتر با این روش ، آن را آموزش داده واجرا  گردد. 



1- SODIS  : SOLAR WATER DISINFECTION 

2- چگونگی پیدایش ایده  SODIS

استفاده از نور خورشید در گندزدایی آب آشامیدنی برای نخستین بار در سال 1984 دردانشگاه امریکایی بیروت 

 توسط پروفسور آفتیم آکار 1 در کتابچه ای از  یونیسف  منتشر شد . 

پس از آن در سال 1991 گروهی از  مهندسین بهسازی محیط ،  فتو شیمیست  ،   باکتریولوژیست و ویرولوژیست ها یی از  2 EAWAG/SANDEC   درانستیتو BRAC مونترال  در خصوص قابلیتهای اشعه 3 UV-A و مادون قرمز در از بین بردن پاتو ژ ن های آب و با انگیزه توسعه و بهره برداری از منابع انر ژ ی روستایی در بهبود کیفیت آب ،  تحقیق کردند .

در گذشته دو فرایند متفاوت تصفیه که منجر به بهبود کیفیت باکتریولوژیک می گردید مورد اجرا قرار میگرفت.   نخست اشعه فرابنفش با توجه به اثر باکتری کشی آن و سپس اشعه مادون قرمز که منجر به افزایش دمای آب می شود که اکنون آن را تحـت عنوان  پاستوریزاسیــون می شناسیم. 

                                                             تصویر 1-  بطریهای PET مناسبترین بطری در اجرای SODIS میباشند .                    


 

محققین EAWAG   در مرحله نخست هر دو عامل را همزمان به کار گرفتند و دریافتند بکارگیری همزمان این دو عامل موجب بروز اثر تشدیدی قوی بین اشعه های فرابنفش و مادون قرمز میگردد . آزمایشات نشان دا د که آب با دمای 50 درجه سانتیگراد  در مقایسه با آب  30 درجه سانتیگراد   به  یک چهارم اشعه فرابنفش نیاز دارد تا همان مقدار کلیفرم مدفوعی را غیر فعال کند. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-Aftim Akar                           


2–Eidgenössisch Anstalt für Wasserversorgung,Abwasserreinigung und Gewässerschutz /Department of Water and Sanitation in Developing Countries  (SANDEC)


3- این ناحیه با طول موج nm  400 - 320 به ناحیه فلورسانس معروف است. نسبت این اشعه در نور افتاب، قوس الکتریکی، چراغ های الکتریکی معمولی زیاد است. لایه اوزون بخش خیلی کمی از این طیف را جذب میکند .

   باید توجه داشت که آبی با درجه حرارت تقریبی  30 درجه سانتیگراد به آستانه تابشی نور خورشید با    شدتی معادل          1 2w/m500 (تمام طیف های نور )به 5 ساعـت زمان نیاز دارد تا SODIS موثر واقـع گردد. این دوز حاوی انرژی معادل       2 wh/m555   با حضور اشعه UV-A و اشعه ماوراءبنفش به میزان nm450-350 است که معادل با 6 ساعت در معرض نور خورشید قرار گرفتن در میانه یک روز آفتابی در تابستان و در عرض میانی جغرافیایی (اروپا) می باشد  .

 

3- ویزگی SODIS


  SODIS روشی است که :

· کیفیت میکروبی آب را بهبود می بخشد .                      

· طعم آب را تغییر نمی دهد .

· در سطح خانگی کاربرد دارد .

· متکی به منابع انرژی تجدید شونده است .                                     

· به دلیل صرفه اقتصادی ؛ قابلیت کاربری فراوان دارد .

· (همه ميتوانند آن را آموزش دهند                                 

تصویر 2- بطریها را از صبح تا بعد از ظهر به مدت 6 ساعت درمعرض                  نور خورشید قرار دهید .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   -Wh/m2 - 1  انرژی در واحد سطح (وات ساعت بر مترمربع  ( 

4 - شاخص های مورد استفاده در ارزیابی اثر SODIS :

تشخیص تعدادی از پاتوژن هایی که عامل انتقال بیماری ها از طریق آب می باشند نیاز به انجام آزمایشات تکمیلی و گران قیمت دارد . به جای اندازه گیری مستقیم پاتوژن ها ، از میکروارگانیسم هایی به عنوان معرف یا شاخص آلودگی استفاده می کنند .

ا شرشیاکلی شاخص مناسبی برای ارزیابی آلودگی مدفوعی آب است . نکته مهم این است که آزمایشات تشخیصی E.coli به راحتی در کشورهای در حال توسعه امکان پذیر است و حتی تجهیزات آزمایشگاهی قابل حملی  موجود است .


                 تصویر 3 - کارایی SODIS در از بین بردن کلیفرمهای مدفویی درزیر نشان داده شده است .



تعدادی از میکروارگانیسم ها نظیر آنترو ویروس ، کریپتوسپوریدیوم ، زیاردیا و آمیب ها در مقایسه با E.coli مقاومت بیشتری در مقابل حذف از خود نشان می دهند ، پس عدم وجود E.coli لزوما به معنی حذف همه عوامل بیماریزا نیست ، در این صورت مشاهده اسپورهای کلستریدیوم سولفیت می تواند نشانه وجود احتمال آلودگی مدفوعی آب باشد البته باید توجه داشت که انجام این روش های آزمایشگاهی قابل آموزش به عموم مردم نمی باشد ، همچنین تکرار این آزمایشات میکروبیولوژیک بطور روتین به دلیل گران بودن و نیاز به زمان زیاد ، امکان پذیر نمی باشد .

 

 5- ویزگی های میکروبی آب آشامیدنی در SODIS

خطرات مربوط به مقادیر متفاوت آلودگی با کلی فرم های مدفوعی باید با توجه به شرایط محلی ارزیابی گردد و خطر آلودگی با افزایش تعداد افراد مصرف کننده از سیستم آبرسانی افزایش می یابد به همین دلیل در شهرهای بزرگ در مقایسه با اجتماعات کوچک تر استاندارهای کیفی آب آشامیدنی شدیدتر است . 

 

 SODIS روشی از گندزدایی آب است که در سطح خانگی و توسط خانواده ها اجراء می شود بنابراین ضوابط شدیدی در کاربرد این روش وجود ندارد . جدول زیر براساس  راهنمود    سازمان جهانی بهداشت کیفیت آب را از نظر وجود کلی فرم مدفوعی  و میزان خطر بهداشتی طبقه بندی کرده است .

جدول 1 - میزان خطر بهداشتی مرتبط با تعدادکلیفرم مدفوعی موجود در آب را نشان می دهد .

		تعداد کلیفرمهای مدفوعی در 100 میلی لیتر

		ملاحظات





		0

		قابل قبول  توسط WHO





		10-1



		کم خطر





		100-10

		باخطرمتوسط 





		1000-100



		خطر زیاد





		1000<

		خطر بسیار زیاد







 


6- فواید SODIS 


·   SODIS روش ســـاده ای را برای مصرف کنندگان فراهم می کند که می توانند در سطح خانگی و تحت کنترل و مسئولیت افراد خانواده اجراء شود .

· SODIS به آسانی قابل فهم است .

· همه افراد می توانند SODIS را اجراء کنند. تنها منابع مورد نیاز نور خورشید ( که بدون هزینه است ) و بطری های پلاستیکی است .

· SODIS به ساختارهای پر هزینه و بزرگ نیاز ندارد و در پروژه های خود یاری قابل تعمیم است .

                                          تصویر 4-  نور خورشید باکتری های بیماریزای انسان را از بین می برد. 




7-اثر  SODIS  بر عوامل بیماریزا 


SODIS قادر به از بین بردن عوامل بیماریزای زیر میباشد 

 باکتری ها : کلرا- باکتری های استرپتوکوکوس – فاسیولا- 


پسودوموناس ها- آئروژنوزها-شیگلا- فلکسنری – سالمونلا تیفی– سالمونلا آنترید یوم – سالمونلا پاراتیفی


ویروس ها : باکتریوفاژها- روتا ویروس ها


پروتوزوآ : ژیاردیا SPP – کریپتوسپوردیوم


کپک ها و قارچ ها :انسفالومایکوروتیس – اسپرژیلوس فلاوی – کاندیدیا- ژئوتریکوم


 توجه به این نکته قابل اهمیت است که روش SODIS قادر به تهیه آب استریل نیست . برخی میکروارگانیسم ها نظیر الگ ها که برای بدن بیماریزا نیستند به خوبی با شرایط محیطی بطری های آب بکارگرفته در SODIS سازگار شده و حتی قادر به رشد در آنها می باشند . در هر حال این میکروارگانیسم ها خطری برای سلامت مصرف کنندگان ایجاد نمی کنند . 

                                جدول2- غیرفعال شد ن میکروارگانیسم ها توسط اشعه UV-A نشان داده شده است. 

 

		ميكروارگانيسم ها

		بيماري

		ميزان غيرفعال شدن ميكروارگانيسم ها



		                     باكتري ها



		اي كولاي E.coli                               

		شاخصي براي كيفيت آب و انتريت ها

		Log3-4 (99/9 -99/99 % )



		ويبريوكلرا             Vibrio  cholera       

		كلرا

		Log3-4 (99/9 -99/99 % )



		سالمونلا   Salmonella spp                    

		تيفوييد

		Log3-4(99/9 -99/99 % )



		شيگلا اس پي پي        Shigella spp

		اسهال خوني

		Log3-4 (99/9 -99/99 % )



		                     ويروس ها



		روتا ويروس                Rota virus

		اسهال ، اسهال خوني

		Log3-4(99/9 -99/99 % )



		ويروس فلج اطفالPolio virus            

		فلج اطفال

		غيرفعال شده نتايج هنوزمنتشرنشده است



		ويروس هپاتيت Hepatitis virus       

		هپاتيت

		كاهش برز هپاتيت درمصرف كنندگان آب تصفيه شده با روش SODIS



		                      انگل ها



		ژيارديا اس پي پيGiardia spp           

		ژياردياسيس

		Log3-4 (99/9 -99/99 % )كيست هاي غير عفوني



		كريپتوسپوريديوم اس پي پي

		كريژتوسپوريدياسيس

		Log2-3

(كيست هاي غيرعفوني )





8- طول موج های موثر در SODIS

اشعه خورشید در سه محدوده طول موج، اشعه UV ، نور مرئی و مادون قرمز تقسیم میشود

SODIS از دوجزء اشعه خورشید برای ضدعفونی کردن آب استفاده می کند .

اولین آن اشعه فرابنفش است  که اثر میکروب کشی داشته و دومین جزء اشعه مادون قرمز است که دمای آب را بالا می برد و به عنوان روشی برای پاستوریزاسیون آب ( زمانی که دمای آب تا 0C   75- 70 افزایش می یابد )


شناخته شده است .


9- عوامل موثر در SODIS

· اشعه UV 

· اشعه مادون قرمز


· کدورت آب 


· مقدار اکسیژن 


· جنس و شکل ظروف 


· عرض جغرافیایی


                تصویر5-  گرما و اشعه UV-A باعث از بین رفتن میکروارگانیسم های بیماریزا می گردد. 




1-9 اثرات  اشعه UV-A

اشعه فرا بنفش برای انسان قابل رویت نیست . UV اشعه ای تهاجمی است که سبب آسیب هایی به پوست ،چشم و تخریب سلول های زنده می گردد . خوشبختانه قسمت عمده اشعه UV-C و UV-B در محدوده nm 320-200 توسط لایه اوزون (O3 ) جذب می شود .

تنها درصد بالایی از UV-A در محدوده طول موج  nm400-320 ( نزدیـک به نور قابل رویت ) به زمـین می رسد .اشعه UV-A اثركشنده بر عوامل بيماريزاي موجود در آب دارد. 

از آنجا كه عوامل بیماریزا با شرايط زندگي در دستگاه گوارش انسان تطابق يافته اند ؛ اين پاتوژن ها در شرايط محيطي نامناسب به خوبي سازگاري ندارند ، بنابراين در مقايسه با ارگانيسم هايي كه در محيط زندگي مي كنند حساسيت بيشتري دارند . 

اشعه UV-A مستقيما با DNA ، اسيدهاي نوكلئيك و آنزيم هاي سلول زنده تداخل دارد و ساختار و ساختمان سلولي را تغيير داده و منجر به مرگ سلولي مي شود . همچنين اشعه UV-A با اکسيژن واكنش داده و در آب حل مي شود و مقادير بالايي از اكسيژن دوباره فعال شده  راديكال هاي آزاد اكسيژن و پروكسيدهاي هيدروژن را توليد مي كند . اين مولكول هاي دوباره فعال شده با ساختارسلول مداخله كرده و پاتوژن را از بين مي برد .

2-9-اشعه مادون قرمز 

نور خورشيد داراي اشعه مادون قرمز با طول موج بلند است . اين اشعه نيز براي انسان قابل رويت نمي باشد ، اما قادر است گرماي حاصل از نور با طول موجnm 700  را حس كند .اشعه مادون قرمز جذب شده توسط آب ، مسئول افزايش دماي آب است .

ميكروارگانيسم ها به گرما حساس هستند . جدول صفحه بعد شامل ليست دما و مدت زمان قرار گرفتن آب در معرض نور خورشيد جهت از بين بردن ميكروارگانيسم ها مي باشد . جهت از بين بردن 99.9% ميكروارگانيسم ها نيازي به جوشاندن آب نيست . گرم شدن آب بين 0c60-50 همان اثر را خواهد داشت 

                       جدول 3-  دمایی که در آن  %100 میکروارگانیسمها  از بین می روند

		 ميكروارگانيسم

		1 دقیقه

		6 دقیقه

		60دقیقه



		آنتروویروسها

		 

		 

		62 درجه سانتیگراد



		روتاویروسها

		 

		 

		63 درجه سانتیگراد بمدت 30 دقیقه



		کلیفرمهای مدفوعی

		 

		 

		در 80 درجه سانتیگراد کاملا از بین میروند



		سالمونلا

		 

		62 درجه سانتیگراد

		58 درجه سانتیگراد



		شیگلا

		 

		61 درجه سانتیگراد

		54 درجه سانتیگراد



		ویبریوکلرا

		 

		 

		45 درجه سانتیگراد



		کیست آنتاموباهیستولیتکا

		57 درجه سانتیگراد


 

		54 درجه سانتیگراد

		50 درجه سانتیگراد



		کیست ژیاردیا

		57 درجه سانتیگراد


 

		54 درجه سانتیگراد

		50 درجه سانتیگراد



		کیست و لاروهای آنکیلوستوم

		 

		62 درجه سانتیگراد

		51 درجه سانتیگراد



		تخم اسکاریس

		68 درجه سانتیگراد

		62 درجه سانتیگراد

		57 درجه سانتیگراد



		تخم شیستوزوما

		60 درجه سانتیگراد

		55 درجه سانتیگراد

		50 درجه سانتیگراد



		تخم تنیا

		65 درجه سانتیگراد

		57 درجه سانتیگراد

		51 درجه سانتیگراد





تابش خورشید در آبی با درجه حـرارت  0c 30 انرژی  Wh/m2555 ایجاد کرده اسـت و این مقدار انرژی  برابر با


 nm 450-350 است که اين ميزان انرژي معادل در معرض قرار گرفتن تابش خورشید در نیمه عرض جغرافیایی به مدت 6 ساعت در یک روزکاملا آفتابی در فصل تابستان مي باشد. اشعه UV و اشعه مادون قرمز موجود در این میزان انرژی منجر به کاهش کلیفرم های مدفوعی می گردد. 

3-9 -اثر تشدید کنندگی اشعه های فرابنفش و مادون قرمز 

استفاده همزمان اشعه های فرابنفش و مادون قرمز اثر تشدیدکنندگی در کارایی   فرآیند دارد. .در دمای  0C50  اثر تشدیدکنندگی اشعه UV و دما اتفاق می افتد ؛ در این صورت کاهش کلی فرم نیاز به نفوذ Wh/m2   140  دارد  ، که درمدت زمان 1 ساعت در معرض نور خورشید اتفاق می افتد . 

   ستون هاي عمودی نمودار زیر میزان غیر فعال شدن باکتری های مدفوعی رادرشرايط متفاوت (دما به تنهايي؛ اشعه ماوراء بنفش     به تنهايي واثردما واشعه ماوراء بنفش ) نشان میدهد. 


نمودار 1- اثر تشدیدکنندگی اشعه ماورا،  بنفش و گرما روی کلیفرمهای مدفوعی در آب خام   نشان داده شده است .



کلیفرمهای مدفوعی آب خام پاتوژن های انسانی با محیط روده ای انسان سازگاری یافته اند ؛ یعنی محیطی که تاریک و مرطوب است و دمایی بین 0c 37- 36  دارد. این پاتوژن ها در خارج از بدن انسان (میزبان) بسیار آسیب پذیرند . پس از رها شدن پاتوژن ها در محیط به دلیل عدم سازگاریشان  با شرایط بیرون از بدن انسان  و از آنجا که قادر به ادامه زندگی در محیط با دمای بیشتر از بدن انسان نیستند و فاقد هرگونه مکانیسم حفاظتی در مقابل اشعه UV خورشید می باشند ،غیرفعال می گردند.

توجه به این نکته قابل اهمیت است که روش SODIS قادر به تهیه آب استریل نیست . برخی میکروارگانیسم ها نظیر الگ ها که برای بدن بیماریزا نیستند با شرایط محیطی بطری های آب بکارگرفته در SODIS سازگار شده و حتی قادر به رشد در آنها می باشند . در هر حال این میکروارگانیسم ها خطری برای سلامت مصرف کنندگان ایجاد نمی کنند . نظر به اینکه SODIS قادر به تامین آب استریل نمی باشد به منظور ارزیابی بازده تصفیه آب ، استفاده از پارامترهای مناسب ، موثر است.

4-9 كدورت آب 

اجسام معلق در آب ،  انتشار اشعه خورشيد در آب را كاهش ميدهند و از رسيدن اين اشعه به ميكرو ارگانيسم ها جلوگيري ميكنند . بنابرين كارايي گند زدايي در آب كدر ،كاهش مي يابد .

1-4-9آزمايش كدورت : 

آب بطري شده را نگاه کنید اگر توانستید لوگو (نشانه ) را بخوانید کدورت آب کمتر از NTU 30 است  -. همچنين اگر اشعه هاي خورشيد درنشانه قابل  مشاهده باشد كدورت آب كمتر از NTU 20 است 

                                        تصویر 6-    نشانه SODIS برای آزمایش کدورت آب 



در ستون عمودی نمودار زیر مقدار باقیمانده اشعه در عمق های متفاوت نشان داده شده است با افزایش عمق مقدار نفوذ این اشعه کاهش می یابد . 

              نمودار2 - ارتباط کاهش نفوذ  اشعه فرابنفش با عمق و کدورت آب نشان داده شده است 



SODIS      درآب نسبتا شفاف خام با كدورت كمتر از 30 NTU   مناسب است . اگر كدورت آب بيش ا ز 30 NTU  باشد ، لازم است کدورت آب قبل ازانکه آب در مجاورت نور خورشيدقرار گیرد  کاهش یابد .  ذرات جامد درشت تر با نگهداري آب خام به مدت 1 روز ، ته نشين مي شوند. پس از آن آب را بايد به بطري ديگري منتقل كرد .همچنین  مواد جامد را مي توان با فيلتراسيون و با استفاده از لايه هاي شني و صافی از آب جدا كرد همچنين كدورت آب را مي توان با انعقاد و ته نشيني با استفاده از سولفات آلومينيوم كاهش داد . اگر كدورت آب را با روشهاي مختلف نتوان رفع كرد به جاي استفاده از اشعه فرا بنفش  ،باید اقدام به جوشاندن آب نمود   .

 5-9- اکسیژن   

چنانچه آب داراي اكسيـژن بالايي باشـد كارايي  این روش بسيار زياد است . اشعه خورشـيد فرم هاي مخـتلف اكســيژن ( پراكسيدهاي هيدروژن ، و راديكال هاي آزاد اكسيژن ) در آب را غير فعال ميكند.

                نمودار 3-نمودار زیر غیرفعال شدن کلیفرمهای مدفوعی را در شرایط هوازی و بیهوازی مقایسه میکند . 

 


 


 


 


 


 

جهـت هوادهي آب و فعالیـت باکتري های هوازی که منجر به افزایش کارایی اثر SODIS خواهد شد، بمدت 20 ثانيه بطري هايي كه تا 4/3از آب پر شده  است را تكان داده و در معرض نور خورشيد قرار مي دهيم.       

تحقيقات اخير نشان ميدهد كه بطريها تنها در آغاز فرايند    SODIS بايد تكان داده شوند . زمانی كه بطري ها در معرض نور خورشيد قرار مي گيرند به هيچ وجه نبايد آنها را تكان داد. زيرا اينكار كارايي   SODISرا كاهش ميدهد .

6-9-  جنس و شکل ظروف 


انتخاب ظرف مناسب در کاربرد این روش باید مورد دقت قرار گیرد. عواملی نظیر جنس ظرف ،رنگ مناسب اندازه و عمق ظرف از جمله مواردی است که باید مورد نظر قرار گیرد . 

                           تصویر 7- انتخاب ظرف مناسب در اجرایSODIS اهمیت دارد

اشعه UV-A با افزایش عمق آب کاهش می یابد،   در آبی با عمق  cm 10 و با کدورت متوسط 26  NTU اشعه UV  تا  %    50کاهش می یابد . 

10 داشته باشند .cm   بکار میروند نباید عمقی بیش از SODIS بنابرین ظروفی که در

1-6- 9  بطری های شیشه ای 

 عبور اشعه از ظروف شیشه ای بستگی به مقدار اکسید آهن در شیشه دارد .شیشه های پنجره با ضخامت

کاربرد ندارند . SODIS  نمی باشند .بنابرین در پروزه UV-A 2 میلیمتر معمولا قادر به عبور اشعه

شیشه های خاصی نظیر پیرکس ، کورکس ، ویکور و کوارتز در مقایسه با شیشه های معمولی که در ساخت  پنجره بکار میرود مقدار قابل توجهی از  اشعه  UV-A ،  را از خود عبور میدهند . 

مزایا :

· خراشیده نمیشوند 


· در مقابل حرارت مقاومند 


· محصولات جانبی نمیدهند . 


معایب : 


· به آسانی شکسته میشود  

· وزن زیادی دارد 


· گران است 

 2-6- 9 بطری های پلاستیکی 

 اشعه خورشیداز مواد پلاستیکی عبور کرده و  میکروارگانیسم ها را از بین می برد.

 بطری های پلاستیکی حاوی پایدارکننده هایی میباشند که باعث افزایش مقاومت در مقابل تخریب ناشی از اشعه UV نور خورشید  بوده ومحتوی بطری ها را در مقابل اکسیداسیون محافظت میکند .

اشعه UV واکنش فتوشیمیایی را به سمتی هدایت می کند که موجب تغییر خاصیت نوری مواد پلاستیکی می گردد. 

در طی زمان ، محصولات نوری بر خاصیت مواد اثر می گذارد. پایدار کننده ها مولکول های درشتی   بوده وبه ندرت  از مواد سازنده PET  خارج می گردند. در زیر  مزایا و معایب  بطری های PETذکر گردیده است .

مزایا : 


· وزن کمی دارند 


· در مقابل شکستن تقریبا مقاومند .


· شفافند و نور را عبور می دهند. 


· روی طعم آب اثر نمی گذارند . 


· دارای ترکیبات شیمیایی پایدارند .

معایب :

· مقاومت محدودی در مقابل دما (در c600تغییر شکل می یابند) ، خراشیدگی و  سایرعوارض طولانی مدت را دارند .

· قابلیت عبور اشعهA-UV با خراشیدگی مکانیکی از بین می رود.

· بطری های کهنه یا تیره و یا دارای خراشیدگی زیاد باید با بطری های جدید جایگزین شوند .

نمودار4- کاهش عبور نور در اثر خراشیدگی مکانیکی بطری ومحصولات جانبی را نشان می دهد 



→ طول موج بر حسب نانومتر←

3-6-9 چگونگه بطری های PET   وPVC     را از یکدیگر تشخیص دهیم ؟

· PET  بسیار راحت تر از PVC  می سوزد .


· بوی  دود ناشی از سوختن PET شیرین  و بوی  دود ناشی از سوختن  PVC تند و زننده  است .


· بطری هایPVC اغلب به رنگ آبی روشن می باشند،  این رنگ در لبه بریده شده یک بطری قابل شناسایی است 

                                     نمودار5- مقایسه انتقال اشعه فرا بنفش درانواع  بطری ها





7-9 تغييرات جغرافيايي وتابش خورشيد 

از جمله بهترين مناطق براي بهره برداری از این روش در بين عرض هاي جغرافيايي 35 و 15 درجه شمالي  همچنين 35 و  15 درجه جنوبي  واقع است .که اين نواحي تحت عنوان نواحی نيمه خشك با تابش زياد خورشيد شناسايي شده اند . 


 در صورت وجود ابر و باران كم mm)   250> بارندگی   )  و معمولا بيش از 3000 ساعت تابش خورشيد در سال  ،  بيش از 90 % نور خورشيد به زمين مي رسد .

دومين منطقه مناسب در استوا بين 15 درجه عرض شمالي و 15 درجه عرض جنوبي است که با وجود رطوبت و ابر، ميزان تابش و اشعه هاي پراكنده شده در اين مناطق بالاست .در مناطق ذکر شده  حدود 2500 ساعت تابش نور خورشيد سالانه متفرق مي شود .

موضوع قابل توجه و مهم اين است كه اكثر كشورهاي در حال توسعه در بين منطقه 35 درجه شمالي و 35 درجه جنوبي واقع شده اند . بنابرين اين كشورها ميتواننداز نور خورشيد به عنوان منبع انرژي جهت ضد عفوني كردن آب آشاميدني استفاده كنند. 

 

كارايي این  فرايند  به ميزان  دسترسي به نور خورشيد بستگي دارد . اشعه خورشيد به صورت نامتوازن  توزيع ميگردد و تغيير شدت آن از يك منطقه جغرافيا يي به منطقه جغرافيايي ديگر به عرض   جغرافيايي ، فصل و ساعات روز بستگي دارد .

                                            تصویر 8-مقایسه تابش خورشید در نقاط مختلف جغرافیایی



10- پيوست

1- 10   

                                                 



2-10



3- 10در تصویر زیر مراحل گندزدایی آب با نور خورشید نشان داده شده است 



4-10 در تصویر زیرتعداد  کاربران SODIS  در نقاط مختلف جهان  در سال  2008نشان داده شده است . 



11- منابع 

گندزدایی آب آشامیدنی با استفاده از


 نور خورشید





       ترجمه و تالیف : 


 طلعت لطیفی (كارشناس بهداشت محيط)


 مهشید لویزه ( كارشناس تغذيه ) 
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