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 گندزدایی از آب آشامیدنی

Disinfecting Drinking Water 

 چرا باید از آب آشامیدنی گندزدایی کنیم؟

ها، رودها، جویها و بسیاری از منابع آبهای زمینی ممکن آب  دریاچه

زا نامیده بیماری باشند. این میکروبها که« میکروب»است حاوی 

بُرد بیماریهای آب. بُرد ایجاد کنندتوانند بیماریهای آبمی، شوندمی

توانند به واکنشهای شدید و عوارضی جدی، از جمله مرگ، می

یابند که مدفوع بُرد هنگامی گسترش میهای آببیماری.  بیانجامند

زایان به آب آشامیدنی وارد انسانی یا حیوانی حاوی این بیماری

زایان ممکن است شامل باکتری، ویروس، یا این بیماری. شودمی

( کریپتوزپوریدیوم، و ژیاردیا، سالمونال، کامپیلوباکترمانند )انگل 

 .باشند

 

زا از آب یا خارج کردن میکروبهای بیماریگندزدایی با کشتن 

توان با آب را می. دهدآشامیدنی، خطرهای بهداشتی را کاهش می

افزودن مواد شیمیایی، حرارت دادن، استفاده از پرتو فرابنفش 

(UV)ها گندزدایی ، فیلتر کردن، یا استفاده از ترکیبی از این شیوه

 .کرد

 ایی کنم؟چه زمانی باید آب آشامیدنی را گندزد

در بیشتر موارد، تأمین کنندگان آب آشامیدنی برای ایمن کردن آب آن 

جوشاندن »اما اگر در محل زندگی شما هشدار . کنندرا گندزدایی می

تان داده شده است، ممکن است الزم باشد خودتان آب آشامیدنی« آب

را گندزدایی کنید یا از منبعی جایگزین مانند بطری آب آشامیدنی 

 :این امر ممکن است به یکی از دلیلهای زیر باشد. فاده کنیداست

 ی مناسبی برخوردار نیستآب از تصفیه 

  کوالی را در آب . یا ای« کالیفورمهای مدفوعی»آزمایش وجود

نشان داده است که عالمت وجود مدفوع انسانی یا حیوانی در آن 

 است

 زندگی شما ی آب در محل ی دیگری عرضهسیل، زلزله یا حادثه

 را مختل کرده است

 

در موراد زیر نیز ممکن است نیاز باشد که آب خود را گندزدایی 

 :کنید

 کنیدمنبع آب خودتان استفاده می/از چاه 

 اید که ایمنی آب آنجا پرسش برانگیز استای سفر کردهبه منطقه 

 ای داریدسیستم ایمنی ضعیف شده 

 ی گندزدایی از آب چیست؟بهترین شیوه

ی گندزدایی است، به ویژه اگر فکر شاندن آب مؤثرترین شیوهجو

کریپتوزپوریدیوم یا ژیاردیا کنید آب شما حاوی انگلهایی مانند می
 .ای داریداست، یا اگر سیستم ایمنی ضعیف شده

  دقیقه بجوشانید. در ارتفاعات باالی  1آب را به مدت دست کم

دقیقه  2فوت(، آب را به مدت دست کم  6,500متر )  2,000

 بجوشانید تا ضد عفونی شود

 ی غذا آب گندزدایی شده را در ظرف تمیز و درپوشیده ویژه

 نگهداری کنید

 توانم از سفیدکننده برای گندزدایی از آب استفاده کنم؟آیا می

 کشد.زایان را میآری. سفیدکننده کلردار خانگی بیشتر بیماری

  های بی خطر برای رنگ، های معطر، سفید کنندهسفیدکنندهاز

ی بدون کلر ها، یا سفید کنندههای حاوی پاک کنندهسفید کننده

 استفاده نکنید

  سفید کننده هنگامی بهترین کارایی را دارد که به آب گرم با دمای

فارنهایت( افزوده شود. مواد زیر را با ˚ 68سانتیگراد )˚20حدود 

 نید:هم مخلوط ک

میلی لیتر( سفید کننده خانگی )حاوی حدود  0.1قطره ) 2  -

 % کلر5.25

 لیوان( آب 4لیتر ) 1 -
دقیقه صبر کنید.  30آنگاه در آن را بپوشانید و قبل از نوشیدن به مدت 

دقیقه باید بوی کلر خفیفی به مشامتان برسد. اگر چنین  30پس از 

 ی دیگر منتظر بمانیددقیقه 15قطره دیگر بیافزایید. آنگاه  2نبود، 

 درجه  50درجه سانتیگراد ) 10تر از اگر آب تیره یا خنک

ی افزوده شده را دو برابر کنید.  فارنهایت( است، مقدار سفیدکننده

ساعت صبر  2تا  1در آن را بپوشانید و قبل از نوشیدن به مدت 

کنید. هر چه آب تصفیه شده بیشتر بماند، گندزدایی بهتری صورت 

 ردگیمی

 ی کلر، آب را چند ساعتی بدون درپوش برای کاهش مزه

نگهدارید، یا چند بار آن را از یک ظرف تمیز به ظرف دیگری 

 بریزید و خالی کنید

 کنید، از دستورهای روی بسته اگر از قرصهای کلر استفاده می

 پیروی کنید

 اگر آب به شدت عفونی یا آلوده به مواد شیمیایی باشد چطور؟

تواند آبهای به شدت آلوده را ایمن یا افزودن سفید کننده نمیجوشاندن 

برند. در چنین ها مواد شیمیایی را از بین نمیکند چرا که این شیوه

 مواردی باید یک منبع آب جایگزین پیدا کنید.

 آلود باشد چطور؟اگر آب تیره یا گل

هم تواند اثرخشی گندزدایی را کاهش دهد، بنا بر این مآب تیره می

است که در اولین گام تیرگی آب را کاهش دهید. تیرگی آب را 



، یا واحد بهداشت همگانی محل زندگی خود www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت بیلینکرسانی هلثهای آگاهیرای دیگر پروندهب
)به   8-1-1دیدن کنید یا با شماره  www.HealthLinkBC.caهای بهداشتی غیر اضطراری، از وبسایت دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی
زبان ارائه  130تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش از  7-1-1شنوایان، با ان یا کمرایگان( تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوای

 .گرددمی

ی تمیز یا فیلتر قهوه قبل از توان با گذراندن آن از یک پارچهمی

مانده در ته ظرف رسوب های باقیتصفیه کاهش داد. صبر کنید تا ذره

کنند. آب زالل را در ظرفهای تمیز بریزید و قبل از استفاده آن را 

 یید.گندزدایی نما

 توانم از یُد استفاده کنم؟آیا برای گندزدایی از آب می

های بهداشتی بالقوه های زمانی کوتاه. نگرانیآری، اما برای بازه

)مانند مشکالت تیروئید یا حساسیت به ید( در مورد استفاده دراز مدت 

از ید وجود دارد. کودکان و زنان باردار به طور ویژه حساس هستند 

 ستفاده از ید برای گندزدایی از آب پرهیز کنند.و باید از ا

  یُد هنگامی بهترین کارایی را دارد که به آب گرم با دمای حدود ˚

مواد زیر را با هم فارنهایت( افزوده شود.  68˚ )سانتیگراد  20

 مخلوط کنید:

 %2میلی لیتر( تنتور ید  0.3قطره ) 6 -

 ( آب زالل تصفیه نشده اونس 33لیتر ) 1 -

 

دقیقه بماند. اگر آب خنک  30قبل از نوشیدن بگذارید آب به مدت 

 است، قبل از نوشیدن بگذارید چندین ساعت بماند.

 :اگر آب تیره است، این مواد را با هم مخلوط کنید 

 لیتر(  تنتور یدمیلی 0.5قطره )  10 -

 لیتر آب 1 -

 ی آن کنید، از دستورهای روی بستهاگر از قرصهای ید استفاده می

 پیروی کنید.

 توانم از فیلتر آب استفاده کنم؟آیا برای گندزدایی از آب می

برای از بین ( ®Britaفیلترهای مورد استفاده برای تُنگ آب )مانند 

توانید اند، اما میزایان موجود در آب ناسالم ساخته نشدهبردن بیماری

از بین به استفاده از یک دستگاه تصفیه بیاندیشید که برای کشتن یا 

زایان گواهی دریافت کرده باشد. برای آگاهی بیشتر از بردن بیماری

دستگاههای تصفیه، از وبسایت بنیاد ملی پاکسازی بهداشتی 

(National Sanitation Foundation: NSF :یا دیدن کنید )

www.nsf.org/. 

 دی مصرف کنم؟آب گندزدایی شده را برای چه موار

اگر نیاز به گندزدایی از آب دارید، آب تصفیه شده را برای 

 :منظورهای زیر مصرف کنید

 این امر شامل شستن سبزیهای خام و . ی غذانوشیدن یا تهیه

 شودی شیر مصنوعی کودک میها، و نیز تهیهمیوه

 های تغلیظ شده یا پودرهایی که مخلوطهای آشامیدنی مانند آبمیوه

 نوشیدن باید با آب مخلوط شوندبرای 

 قهوه 

 زایان منجمد کردن باعث از بین رفتن بیماری)ی بلورهای یخ تهیه

 (شودنمی

 کنید که اگر از ماشین ظرفشویی استفاده می. شستن ظرفها با دست

ی شستن با آب داغ یا پاکسازی بهداشتی  نیست، پس دارای چرخه

لیتر میلی 2لول حاوی دقیقه در مح 1از شستن ظرفها را به مدت 

 سفید کننده در ازای هر لیتر آب بخیسانید

 مسواک زدن دندانها 

 پر کردن ظرف آب حیوانهای خانگی 

  اگر مقدار آب گندزدایی شده اندک است، با  –حمام کردن کودکان

 آن آب کودکان را با اسفنج استحمام کنید

 

اما نباید آب را توانند با آب گندزدایی نشده حمام کنند، بزرگساالن می

پس از حمام کردن، دستهایتان را با آب گندزدایی شده بشویید . بنوشند

 .دار دست استفاده کنیدی الکلیا از تمیز کننده

 برای آگاهی بیشتر

ی بهداشت ی آب آشامیدنی خود پرسشی دارید، با ادارهاگر در باره

 .یریدی بهداشت محلتان تماس بگزیست محیطی محل خود یا  اداره

 

سی زیر بیلینکرسانی هلثهای آگاهیبرای آگاهی بیشتر، از پرونده

 :دیدن کنید

 HealthLinkBC File #05b آزمایش آب چاه 

 HealthLinkBC File 49f  آتش سوزی: تأثیرهای آن بر کیفیت
 آب آشامیدنی

 HealthLinkBC File #56 بُرد های آبپیشگیری از بیماری
 برای افراد داری سیستم ایمنی ضعیف

 HealthLinkBC File #69b  :تغذیه نوزاد با شیر مصنوعی

 تهیه و نگاهداری سالم شیر مصنوعی
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