
  

 ١

مرکز جراحی کاپري با استفاده از فرایند راکتور ناپیوسته متوالی با بستر بررسی کارایی تصفیه فاضالب 

  )SBMBBR(متحرك 

  5رضا گذري، 4مهدي صادقی، 3، الهام پهلوان نژاد *2معصومه صادقی،  1آرمین داداشی

  مدیر عامل مرکز جراحی کاپري، گرگان ، ایران، عمومی  پزشک 1

 :E-mail :، گرگان، ایران، نویسنده مسئول کاپريشت محیط مرکز جراحی کارشناس بهدا 2

masoumeh.sadeghi1364@gmail.com,  
  کارشناس، مدیر داخلی مرکز جراحی کاپري، گرگان، ایران 3

، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، بهداشت محیط استادیار دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقاتدکتراي مهندسی بهداشت محیط،  4

  گرگان، ایران

 ، بهبان، ایران فریده بهبهانی، بیمارستان کارشناس بهداشت محیط  5

 
  :چکیده

همچنین فاضالب داراي مواد سمی . فاضالب تصفیه نشده معموال حاوي میکروارگانیسم هاي بیماریزاي فراوانی است :زمینه و هدف

بهره برداري و  براي طراحی،. و تصفیه و سپس دفع آنها ضروري استبنا به این دالیل انتقال سریع فاضالب از منابع تولید . می باشد

نگهداري تاسیسات جمع آوري، تصفیه و دفع بهداشتی و همچنین به منظور مدیریت محیط زیست ،آگاهی از ماهیت و مشخصه هاي 

است که به علت دارا بودن عوامل امروزه یکی از معضالت بهداشتی و زیست محیطی کشور مواد زاید بیمارستانی .فاضالبها ضروري است

از حساسیت خاصی برخوردار است .... خطرناك ، سمی و بیماریزا از جمله زائدات پاتولوژیک ، عفونی ، دارویی ، شیمیایی ، رادیواکتیو و

ایند راکتور فرمرکز جراحی کاپري و کارایی سیستم تصفیه با استفاده از هدف تعیین میزان آلودگی فاضالب این تحقیق با لذا . 

    .ناپیوسته متوالی با بستر متحرك طراحی و اجرا شد

ــا رویکــرد توصــیفی مقطعــی  یــک مطالعــهحاضــر مطالعــه  :مــواد و روشــها مرکــز تحلیلــی بــوده و جمعیــت مــورد مطالعــه  –ب

صــورت نمونــه بــرداري بــه . تــا انتهــاي آن بــود  1396مطالعــه بــه مــدت یــک ســال از ابتــداي ســال  . مــی باشــد جراحــی کــاپري

ــد  ــام ش ــلی انج ــگاه    . فص ــه آزمایش ــده و ب ــه ش ــتاندارد گرفت ــرایط اس ــت ش ــه تح ــون من نمون ــرا آزم ــدتف ــل ش ــگاه و در  ق آزمایش

ــق  ــد معل ــواد جام ــاي م ــفات،  COD، BOD ،pH، پارامتره ــوم ،  فس ــد، آمونی ــرات، کلرای ــا،  ،نیت ــی   دم ــا و کل ــی فرمه ــل کل ک

  .اندازه گیري شد فرمهاي مدفوعی به روش استاندارد متد

 mg/L 300  ،mg/L 625  ،mg/L 315ترتیـب برابـر    مرکز جراحی کـاپري  در TSSو  BOD  ،CODمیانگین مقدار   :یافته ها

که بیشترین آن . درصد می باشد 83/81 ± 6/3راکتور بیوفیلمی ناپیوسته متوالیدر فرایند   BODمیانگین راندمان حذف . بوده است

میـانگین  .  به فصل زمستان به دلیل سردي هوا و کاهش فعالیت میکروارگانیسم ها می باشدبه فصل بهار و کمترین آن مربوط  مربوط

در   TSSمیانگین رانـدمان حـذف   . درصد می باشد 56/82 ± 8/3راکتور بیوفیلمی ناپیوسته متوالیدر فرایند   CODراندمان حذف 

   .درصد می باشد 35/80 ± 4/11راکتور بیوفیلمی ناپیوسته متوالیفرایند 

میـانگین رانـدمان حـذف    . درصد مـی باشـد   91/77 ± 9/4راکتور بیوفیلمی ناپیوسته متوالیدر فرایند  میانگین راندمان حذف فسفات

راکتـور  در فرایند  میانگین راندمان حذف آمونیوم. درصد می باشد 61/77 ± 5/38راکتور بیوفیلمی ناپیوسته متوالیدر فرایند  نیترات 

راکتـور بیـوفیلمی ناپیوسـته    در فراینـد  میـانگین رانـدمان حـذف کلرایـد     . درصـد مـی باشـد    4/95 ± 5/3والیبیوفیلمی ناپیوسته مت

راکتور بیوفیلمی ناپیوسته در فرایند  میانگین راندمان حذف کلی فرم ها و کلی فرم هاي مدفوعیی  درصد می باشد 6/65 ±4/6متوالی

، ، ، فسـفات  TSSو  BOD  ،CODمجـاز  می ناپیوسته متـوالی حـد غلظـت    راکتور بیوفیل.  درصد می باشد99/99 ± 001/0متوالی

  . کلی فرم ها و کلی فرم هاي مدفوعی جهت تخلیه به محیط زیست را تامین می کند نیترات ، آمونیوم ، کلراید و

انداردهاي راکتـور بیـوفیلمی ناپیوسـته متـوالی در تصـفیه فاضـالب مرکـز جراحـی کـاپري اسـت          بـا بـه کـار گیـري     : نتیجه گیري 

خروجی جهت تخلیه بـه محـیط زیسـت تـامین شـده اسـت و ایـن سیسـتم و راکتـور بیولـوژیکی در صـورت بهـره بـرداري صـحیح                

  .مناسب می تواند کارایی باالیی در تصفیه فاضالب داشته باشد

  تحرك، راکتور ناپیوسته متوالی با بستر م، مشخصه هاي کیفی مراکز جراحی کاپريفاضالب،  :کلمات کلیدي

  

نویسنده مسئول : معصومه صادقی، کارشناس بهداشت محیط ، مرکز جراحی کاپري، گرگان ، ایران  
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Investigation of efficiency of caprice surgical treatment effluent using sequencing 
batch reactor with moving bed (SBMBBR) 

Dadashi (MD),Masoumeh Sadeghi (BSc)* ,Elham Pahlavannezhad(BSc), Mahdi Sadeghi(PhD), Reza Gozari 
(BSc) Armin  

Abstract 

Background and Objective: Untreated wastewater usually contains many pathogenic 
microorganisms. The wastewater also has toxic substances. For these reasons, the rapid 
transfer of wastewater from the sources of production and refining and then repelling them 
is necessary. For the design, operation and maintenance of collection, treatment and 
disposal facilities, as well as for environmental management, awareness of the nature and 
characteristics of sewage is necessary. Today, one of the health and environmental 
problems of the country is hospital waste that is due to The presence of dangerous, toxic 
and pathogenic agents, including pathological, infectious, medicinal, chemical, radioactive, 
and ... are of particular sensitivity. Therefore, this study was designed and implemented to 
determine the amount of wastewater pollution in the Kapri surgery center and the 
efficiency of the purification system using a sequencing batch moving bed biofilm reactor.  
Materials and Methods: This is a descriptive-analytic cross-sectional study. The 
population of this study is Kapri's surgery center. The study was for one year from the 
beginning of 1396 to the end. Sampling was performed seasonally. The specimen was 
taken under standard conditions and transferred to the Faraazemon laboratory. In the 
laboratory, the parameters of suspended solids, COD, BOD, pH, phosphate, nitrate, 
chloride, ammonium, temperature, total of total forms and total fecal forms were measured 
using standard method. 
  
Results: The mean of BOD, COD and TSS in the Kapri surgery center was 300 mg/L, 625 
mgL, 315 mg/L. The average removal efficiency of BOD in the sequencing batch moving 
bed biofilm reactor process is 81.83 ± 3.3. Which is mostly related to the spring and the 
lowest winter season is due to cold weather and reduced activity of microorganisms. The 
average removal efficiency of COD in the sequencing batch moving bed biofilm reactor is 
82.56 ± 3.8%. The average removal efficiency of TSS in the process of sequencing batch 
moving bed biofilm reactor is 80.15 ± 11.4%. The average removal efficiency of phosphate 
sequencing batch moving bed biofilm reactor was 77.91 ± 4.9%. The average nitrate 
removal efficiency in the sequencing batch moving bed biofilm reactor is 77.61 ± 38.5%. 
The average ammonium removal efficiency in the sequencing batch moving bed biofilm 
reactor is 95.4% ± 3.5%. The average removal efficiency of the chloride removal process 
in the sequencing batch moving bed biofilm reactor the process of the discontinuous 
biofilm reactor is 99.9 99% ± 0.001%. The sequencing batch moving bed biofilm reactor 
provides for a concentration limit of BOD, COD and TSS, phosphate, nitrate, ammonium, 
chloride and total forms and total fecal forms for discharging into the environment. 
Conclusion: By using a sequencing batch moving bed biofilm reactor or in the wastewater 
treatment plant of the Kapri Surgical Center, the outlet standards for discharging into the 
environment have been provided and this biological system and biological reactor, if 
properly utilized, can have high efficiencies in the treatment of sewage. 
Keywords: Wastwater, Kapri surgery centers, qualitative characteristics, Sequencing 
Batch Moving Bed Biofilm Reactor 
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  مقدمه  

بـا  . را جمعیت کم و مصرف سرانه آب پـائین بـود   زی. مدیریت منابع آب و توسعه آن در گذشته ، پیچیدگی خاصی نداشت 

شروع انقالب صنعتی و گسترش  شهرنشینی ، جمعیت شهرها ، همچنین صنایع در این مراکز باعث آلودگی آبها شد و ایـن  

بهـا  یکی از مهمترین عوامل آلوده کننده آ .]1[ آوردمسئله به تدریج نگرانی انسانها را در مورد سالمت آبهاي مصرفی بوجود 

متـر   40-60و فاضالب ها و پسابها می باشند به طوریکه تخمین زده اند هر متر مکعب فاضـالب تصـفیه نشـده مـی توانـد      

  .]2[کندمکعب فاضالب را به شدت آلوده 

وحشت از آلودگی محیط زیست و متعاقب آن از بین رفتن محیط زیست و به وجود آمدن بیماري هاي خاص و تغییرات در 

باعث شده مسأله تصفیه فاضالب در سال هاي اخیر مورد توجه مسئولین در کشورهاي در حال توسعه نیز قرار اکوسیستم ، 

  .]3[گیرد

همچنین فاضالب داراي مواد سمی می  .فاضالب تصفیه نشده معموال حاوي میکروارگانیسم هاي بیماریزاي فراوانی است

براي .]4[فاضالب از منابع تولید و تصفیه و سپس دفع آنها ضروري استبنا به این دالیل انتقال سریع و بدون درد سر . باشد

طراحی ،بهره برداري و نگهداري تاسیسات جمع آوري، تصفیه و دفع بهداشتی و همچنین به منظور مدیریت محیط زیست 

. می شوند مشخصه هاي فاضالب به دو دسته کمی و کیفی تقسیم.،آگاهی از ماهیت و مشخصه هاي فاضالبها ضروري است

مشخصه هاي فیزیکی .مشخصه کیفی فاضالب از روي ترکیب فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی آن شناسایی می کنند

اجزاي .،رنگ ،بو ، چگالی ،کدورت و دما می باشد)شامل جامدات محلول،معلق، فرار و ثابت(فاضالب شامل مواد جامد

یها ،پروتئین ها،فنلها،ترکیبات آلی فرار،آالینده اي درجه اول،پاك شیمیایی فاضالب به صورت آلی شامل کربوهیدراتها ،چرب

کننده ها و به صورت معدنی شامل قلیاها،کلریدها،نیتروژن،فسفر،گوگرد، و گازها شامل سولفید هیدروژن،متان و اکسیژن 

رین آزمونهایی که براي مهمت.]5[اجزاي بیولوژیکی فاضالب شامل ارگانیسم هاي زنده ، باکتریها و ویروسها است.می باشد

 BOD(اندازه گیري غلظت هاي زیاد مواد آلی مورد استفاده قرار می گیرند شامل میزان اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی

  .]5[می باشد) COD(،اکسیژن مورد نیاز شیمیایی)

ا بودن عوامل خطرناك ، امروزه یکی از معضالت بهداشتی و زیست محیطی کشور مواد زاید بیمارستانی است که به علت دار

از حساسیت خاصی برخوردار است .... سمی و بیماریزا از جمله زائدات پاتولوژیک ، عفونی ، دارویی ، شیمیایی ، رادیواکتیو و

عدم کنترل و  بی توجهی نسبت به مدیریت صحیح فاضالب بیمارستانی عالوه بر تهدید جدي به سالمت جامعه و محیط . 

کلید رسیدن به مدیریت کارآمد ، شناخت خصوصیات کمی و کیفی . هزینه هاي زیاد نیز می شود  زیست ، باعث اتالف

  .]4[فاضالب بیمارستان ، جمع آوري و در نهایت تصفیه و دفع مناسب  آن می باشد

کروارگانیسم این فاضالب آلوده به می.لیتر فاضالب به ازاي هر تخت در روز تولید می کنند 750بیمارستانها به طور متوسط 

این مواد باعث تخریب محیط .هاي پاتوژن ، داروهاي متابولیزه ، عناصر رادیواکتیو و دیگر مواد شیمیایی سمی می باشد

این مطالعه نتایج اولیه جهت تخلیه فاضالب بیمارستان به فاضالب شهري یا میزان تصفیه الزم را به ما می .زیست می شوند

  .]6[دهد

ه جلوگیري از آلودگی آب تخلیه فاضالبها باید بر اساس استانداردهایی باشد که به صورت حداکثر آیین نام 5طبق ماده 

غلضت آلوده کننده ها بیان می شود و رعایت این استاندادها تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست ضروري 

دي را با بررسی هاي مهندسی و استفاده همچنین طبق این آیین نامه مسئولین منابع آلوده کننده باید فاضالبهاي تولی.است

  .]7[از تکنولوژي مناسب و اقتصادي تا حد استانداردهاي مجاز تصفیه نمایند

فرایند  مرکز جراحی کاپري و کارایی سیستم تصفیه با استفاده ازهدف تعیین میزان آلودگی فاضالب این تحقیق با لذا 

    .اجرا شدراکتور ناپیوسته متوالی با بستر متحرك طراحی و 

  مواد و روشها



  

 ٤

 . می باشـد  مرکز جراحی کاپريتحلیلی بوده و جمعیت مورد مطالعه  –با رویکرد توصیفی مقطعی  یک مطالعهحاضر مطالعه 

نمونه تحت شرایط اسـتاندارد  . نمونه برداري به صورت فصلی انجام شد. انجام شد  1396سال  درمطالعه به مدت یک سال 

،  COD، BOD ،pHآزمایشـگاه پارامترهـاي مـواد جامـد معلـق ،     در و  قـل شـد  تفرا آزمون منشگاه گرفته شده و به آزمای

انـدازه گیـري    کل کلی فرمهـا و کلـی فرمهـاي مـدفوعی بـه روش اسـتاندارد متـد        دما،  ،نیترات، کلراید، آمونیوم،  فسفات

انتهـاي  لغایـت   1396 ابتـداي فـروردین   از) مـاه  12(مدت نمونه برداري و انجام آزمایشات در مدت یک سال .]8،9،10[شد

  .انجام شد 1396اسفند 

  یافته ها و نتایج

متر مکعب در روز می باشد که قبال وارد  چاه هاي  30میزان فاضالب تولیدي مرکز جراحی کاپري به صورت متوسط روزانه 

م تصـفیه فاضـالب بـه    جهت جلوگیري از آلودگی محیط زیست و اهمیت بهداشتی تصفیه فاضـالب سیسـت  . جذبی می شد

کـارایی آن   1396طراحی و به بهره برداري رسید و در سـال   1395صورت راکتور بیوفیلمی ناپیوسته متوالی در اواخر سال 

فاضالب پس از جمع آوري از طریق شبکه جمع آوري فاضالب ابتدا وارد یک مخزن بتنـی از قبـل    .مورد بررسی قرار گرفت

فاضـالب  . دد این مخزن ضمن جمع آوري فاضـالب نقـش یکنواخـت سـازي را نیـز دارد     موجود شبیه سپتیک تانک می گر

نمونه برداري از ورودي و خروجی راکتور بـه صـورت   . توسط پمپ لجن کش وارد راکتور بیوفیلمی ناپیوسته متوالی می شد

ادیر و رانـدمان سیسـتم   مقـ  5تا  2جدول . مشخصات فاضالب ورودي به راکتور را نشان می دهد 1جدول . فصلی انجام شد

میانگین، انحراف معیار و حداکثر و  6جدول . را نشان می دهد 96تصفیه فاضالب راکتور بیوفیلمی ناپیوسته متوالی در سال 

  .نشان می دهد 96حداقل راندمان در سال 

     
  توالیپارامترهاي کیفی فاضالب ورودي به راکتور بیوفیلمی ناپیوسته ممیانگین مقادیر  )1(دول ج

  روش اندازه گیري  مقدار  واحد  مشخصه

BOD mg/L 300  Standard Method 5210- B 

COD mg/L  625  Standard Method 5220-D  

TSS mg/L  315  Standard Method 2540-D  

pH -  1/7  Standard Method 4500-H+-B  

  Co  دما
24  Standard Method 2550-B  

  mg/L  3/16  Standard Method 4500-P-D  اتفسف

  mg/L  110  Standard Method 4500-NO3-B  نیترات

  mg/L  110  Standard Method 4500-Cl-B  کلراید

  mg/L  47  Standard Method 4500-NH3-C  آمونیوم

  MPN/100ml  107  ×49/4  ISIRI 4207  باکتریهاي کلی فرم

  MPN/100ml  106  ×6/8  ISIRI 4207  کلی فرم مدفوعی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 ٥

  

  

در فصــل  و رانــدمان آن پارامترهــاي کیفــی پســاب خروجــی از راکتــور بیــوفیلمی ناپیوســته متــوالیمقــادیر  )2(دول جــ

  بهار

  راندمان  مقدار  واحد  مشخصه

BOD mg/L 46  6/84  

COD mg/L  93  12/85  

TSS mg/L  4/88  72  

pH -  74/6  -  

  Co  دما
4/19  -  

  mg/L  8/3  6/76  اتفسف

  mg/L  88  20  نیترات

  mg/L  44  60  کلراید

  mg/L  49/0  99  آمونیوم

  MPN/100ml  210  99/99  باکتریهاي کلی فرم

  MPN/100ml  3  99/99  کلی فرم مدفوعی

 
  

 در فصــل و رانــدمان آن پارامترهــاي کیفــی پســاب خروجــی از راکتــور بیــوفیلمی ناپیوســته متــوالیمقــادیر  )3(دول جــ

  ابستانت

  راندمان  مقدار  واحد  مشخصه

BOD mg/L 48  84  

COD mg/L  98  3/84  

TSS mg/L  6/51  6/83  

pH -  47/7  -  

  Co  دما
4/26  -  

  mg/L  6/4  7/71  اتفسف

  mg/L  84/0  2/99  نیترات

  mg/L  30  7/72  کلراید

  mg/L  53/1  7/96  آمونیوم

  MPN/100ml  43  99/99  باکتریهاي کلی فرم

  MPN/100ml  43  99/99  کلی فرم مدفوعی
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در فصــل  و رانــدمان آن مترهــاي کیفــی پســاب خروجــی از راکتــور بیــوفیلمی ناپیوســته متــوالیپارامقــادیر  )4(دول جــ

  پاییز

  راندمان  مقدار  واحد  مشخصه

BOD mg/L 54  82  

COD mg/L  100  84  

TSS mg/L  2/15  95  

pH -  9/6  -  

  Co  دما
24  -  

  mg/L  3/3  5/79  اتفسف

  mg/L  26/1  85/98  نیترات

  mg/L  43  61  کلراید

  mg/L  2/2  3/95  مآمونیو

  MPN/100ml  3  99/99  باکتریهاي کلی فرم

  MPN/100ml  3  99/99  کلی فرم مدفوعی

 در فصــل و رانــدمان آن پارامترهــاي کیفــی پســاب خروجــی از راکتــور بیــوفیلمی ناپیوســته متــوالیمقــادیر  )5(دول جــ

  زمستان

  راندمان  مقدار  واحد  مشخصه

BOD mg/L 70  76  

COD mg/L  145  8/76  

TSS mg/L  4/92  71  

pH -  67/7  -  

  Co  دما
27  -  

  mg/L  7/2  4/83  اتفسف

  mg/L  4/8  36/92  نیروژن کل

  mg/L  33  70  کلراید

  mg/L  41/4  91  آمونیوم

  MPN/100ml  1100  99/99  باکتریهاي کلی فرم

  MPN/100ml  1100  99/99  کلی فرم مدفوعی

  

ــانگین  )6(دول جــ ــ Mean ±SD)(می ــوفیلمی ناپیوســته  دمان و حــداکثر و حــداقل ران ــور بی پســاب خروجــی از راکت

  1396متوالی در سال 

  حداقل  حداکثر  انحراف معیار  میانگین   مشخصه

BOD 83/81 6/3  6/84  6/74  

COD 56/82  8/3  12/85  8/76  

TSS 34/80  47/11  1/95  66/70  

  7/71  4/83  9/4  9/77  اتفسف

  20  2/99  5/38  6/77  نیروژن کل

  60  72/72  4/6  66  کلراید



  

 ٧

  61/90  95/98  5/3  4/95  آمونیوم

  997/99  999/99  001/0  99/99  باکتریهاي کلی فرم

  98/99  99/99  006/0  99/99  کلی فرم مدفوعی

  

  

  بحث و نتیجه گیري

- BOD   در واقـع بیـانگر میـزان مـواد آلـی قابـل تجزیـه بیولـوژیکی توسـط          .میزان اکسیژن مورد نیاز بیوشـیمیایی اسـت

  .ا می باشد و میزان اکسیژن مصرفی میکروارگانیسم ها اندازه گیري می شودمیکروارگانیسم ه

بنابراین بار آلودگی این بیمارستانها بـاال   )1جدول . (بیانگر وجود فاضالب قوي می باشد مرکز جراحیدر هر  BODمقدار  

  .می باشد و مالحظات الزم جهت تخلیه فاضالب به محیط باید در نظر گرفته شود

جهت تخلیه به محیط طبق استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران، براي تخلیه به آبهـاي سـطحی و    BODمیزان 

 mg/L 100و براي مصارف کشاورزي و آبیـاري بایـد    mg/L 50و به صورت لحظه اي mg/L 30تخلیه به چاه باید برابر  

  .صد کاهش دهنددر 90را حداقل  BODهمچنین صنایع موجود مجاز خواهند بود که  .باشد

نسـبت بـه فاضـالبهاي خـانگی و      BODفاضالبها نشان دهنده وجود فاضالب قوي می باشد و میزان  BODبنابراین میزان 

درصـد مـی    83/81 ± 6/3راکتور بیوفیلمی ناپیوسته متـوالی در فرایند   BODمیانگین راندمان حذف . متوسط باالتر است

و کمترین آن مربوط به فصل زمستان بـه دلیـل سـردي هـوا و کـاهش فعالیـت        که بیشترین آن مربوط به فصل بهار. باشد

را  زیسـت   تخلیه بـه محـیط  جهت BOD حد غلظت مجاز  راکتور بیوفیلمی ناپیوسته متوالی.  میکروارگانیسم ها می باشد

   .تامین می کند

- COD      بیولـوژیکی و همچنـین مـواد آلـی      میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی می باشد و بیانگر مـواد آلـی قابـل تجزیـه

 BOD در این تست مواد آلی به صورت شیمیایی اکسید می شوند بنابراین سریع تـر از .غیرقابل تجزیه بیولوژیکی می باشد

چـون مـواد غیرقابـل تجزیـه     .ساعت میزان مواد آلی اکسید شـده و مـورد محاسـبه قـرار مـی گیـرد       2می باشد و در مدت 

بیشـتر اسـت و تقریبـا در فاضـالب خـانگی و       BODتست اکسید می شوند بنـابراین مقـادیر آن از   بیولوژیکی نیز در این  

در فاضالب صنایع به دلیل وجود مواد آلی غیر قابـل تجزیـه بیولـوژیکی بیشـتر میـزان       .است BODبرابر مقدار  2بهداشتی 

COD  خیلی باالتر ازBOD از لحاظ مرکز جراحی کاپريفاضالب . می باشد CODجدول (ء فاضالبهاي قوي می باشد جز

1(  

جهت تخلیه به محیط طبق استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران، براي تخلیه به آبهـاي سـطحی و    CODمیزان 

 mg/Lو بـراي مصـارف کشـاورزي و آبیـاري بایـد       mg/L 100و به صورت لحظه اي  mg/L 60تخلیه به چاه باید برابر  

  .درصد کاهش دهند 90را حداقل  CODوجود مجاز خواهند بود که  همچنین صنایع م. باشد 100

در حــد بــاالیی قــرار دارد  CODبــا توجــه بــه میــزان میــانگین و اســتاندارد تخلیــه ســازمان حفاظــت محــیط زیســت ، 

تخلیه آن به آبهاي سـطحی در فصـول پربـاران ممکـن اسـت آلـودگی کمتـري بـه دلیـل رقیـق سـازي ایجـاد کنـد امـا               .

ــم ــول ک ــاالي   در فص ــت ب ــاران ، غلظ ــا     CODب ــاعه بیماریه ــی و اش ــطحی و زیرزمین ــاي س ــودگی آبه ــاد آل ــث ایج باع

  .خواهد شد

بیــانگر وجــود مــواد آلــی غیرقابــل تجزیــه  BOD در فاضــالب بیمارســتانها نســبت بــه CODهمچنــین میــزان بــاالي 

ایـن مـواد شـیمایی نیـز در محـیط       لـذا وجـود  .بیولوژیکی از قبیل مـواد شـیمیایی، داروهـا و مـواد رادیواکتیـو مـی باشـد       

  .زیست در دراز مدت باعث ایجاد بیماري خواهد شد

که بیشـترین آن  . درصد می باشد 56/82 ± 8/3راکتور بیوفیلمی ناپیوسته متوالیدر فرایند   CODمیانگین راندمان حذف 

.  الیت میکروارگانیسم ها می باشدمربوط به فصل بهار و کمترین آن مربوط به فصل زمستان به دلیل سردي هوا و کاهش فع

تـامین  به جز در فصل زمستان  را  زیست  تخلیه به محیطجهت COD حد غلظت مجاز  راکتور بیوفیلمی ناپیوسته متوالی

   .می کند



  

 ٨

  

درجــه ســانتیگراد بــاقی  103-105ل جامــدات عبــارت اســت از کــل مــاده اي کــه پــس از تبخیــر کــردن در دمــاي کــ -

در ایـن دمـا فشـار بخـار زیـادي داشـته باشـد در خـالل تبخیـر از بـین مـی رود و جامـد خوانـده              مـاده اي کـه   .می مانـد 

  .نمی شود

هردسته از مواد جامد را بر اساس  .تقسیم می شوند) TDS(و مواد جامد محلول ) TSS(کل جامدات به مواد جامد معلق 

بخش آلی .دسته آلی و معدنی تقسیم بندي نموددرجه سانتیگراد می توان به دو  550±50فرار بودن آن در درجه حرارت 

بدین ترتیب مواد .در این دما اسید می شود و به صورت گاز خارج می شود و بخش غیر آلی به صورت خاکستر می ماند

با )  FSS(با محتواي آلی و مواد جامد معلق ثابت ) VSS(جامد معلق را می توان به دو دسته مواد جامد معلق فرار

و مواد جامد ) VDS(مواد جامد محلول را نیز می توان به دو دسته مواد جامد محلول فرار.نی تقسیم نمودمحتواي معد

  .تقسیم کرد) FDS(محلول ثابت 

جهت تخلیه به محیط طبق استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران، براي تخلیه به آبهاي سطحی بایـد   TSSمیزان 

  .باشد mg/L 100و براي مصارف کشاورزي و آبیاري باید  mg/L 60 و به صورت لحظه اي mg/L 40برابر  

جهت تخلیه به محیط طبق استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران، براي تخلیه به آبهاي سطحی نباید  TDSمیزان 

  . متري افزایش دهد 200درصد مواد محلول ، کلراید و سولفات آب پذبرنده را به شعاع  10بیش از 

که بیشترین آن . درصد می باشد 35/80 ± 4/11راکتور بیوفیلمی ناپیوسته متوالیدر فرایند   TSSن راندمان حذف میانگی

مربوط به فصل پاییز و کمترین آن مربوط به فصل زمستان به دلیل سردي هوا و کـاهش فعالیـت میکروارگانیسـم هـا مـی      

را   براي مصـارف کشـاورزي    زیست تخلیه به محیطجهت TSS حد غلظت مجاز  راکتور بیوفیلمی ناپیوسته متوالی.  باشد

   .تامین می کند

به خاطر رشد خطرناك جلبکها در آبهاي سطحی . باشد هاي بیولوژیک الزم می فسفر براي رشد جلبکها و سایر ارگانیسم -

بیعی وارد آبهاي سطحی هم اکنون توجه زیادي به ترکیبات فسفري که از طریق فاضالبهاي صنعتی و خانگی و روانابهاي ط

  .فسفر بر حسب فسفر داشته باشند mg/L 16-4مثالً فاضالبهاي شهري می توانند بین . شود معطوف شده است می

جهت تخلیه به محیط طبق استاندارد . در محدوده قوي تقسیم بندي می شود این مرکز جراحیاز لحاظ فسفر فاضالب 

فاضالب لذا میزان فسفر در هر .می باشد mg/L 6سطحی و چاه برابر  سازمان حفاظت محیط زیست ایران  به آبهاي

در بیمارستانها به دلیل وجود عوامل گندزدا و دترجنت جهت نظافت و رختشویخانه میزان فسفر .در حد باالیی است تولیدي

  .استنسبت به فاضالب خانگی باالتر است و این از لحاظ تخلیه فسفر به محیط زیست بسیار حائز اهمیت 

که بیشـترین آن  . درصد می باشد 91/77 ± 9/4راکتور بیوفیلمی ناپیوسته متوالیدر فرایند  میانگین راندمان حذف فسفات

حد غلظت مجاز  راکتور بیوفیلمی ناپیوسته متوالی.  می باشد تابستانو کمترین آن مربوط به فصل  زمستان مربوط به فصل

   .ن می کندرا تامی زیست  تخلیه به محیطجهت فسفر 

استاندارد تخلیـه  . نیترات یکی از مهمترین آنیون هاي موجود در فاضالب می باشد که می تواند اثرات بهداشتی ایجاد کند-

راکتـور  در فراینـد    میـانگین رانـدمان حـذف نیتـرات    . میلی گرم بر لیتر بر حسب نیترات می باشد 50آن به محیط زیست 

که بیشترین آن مربوط به فصل تابستان  و کمتـرین آن مربـوط   . درصد می باشد 61/77 ± 5/38بیوفیلمی ناپیوسته متوالی

 حـد غلظـت مجـاز     راکتـور بیـوفیلمی ناپیوسـته متـوالی    .  به فصل بهار به دلیل تازه راه اندازي شـدن راکتـور مـی باشـد    

BOD را تامین می کند زیست  تخلیه به محیطجهت.   

راکتـور  در فراینـد   میانگین رانـدمان حـذف آمونیـوم   . هاي مهم در آلودگی آبها می باشدمیزان آمونیوم نیز یکی از پارامتر -

که بیشترین آن مربوط به فصل بهار و کمترین آن مربوط به فصـل  . درصد می باشد 4/95 ± 5/3بیوفیلمی ناپیوسته متوالی

حـد غلظـت    یوفیلمی ناپیوسـته متـوالی  راکتور ب.  زمستان به دلیل سردي هوا و کاهش فعالیت میکروارگانیسم ها می باشد

   .را تامین می کند زیست  تخلیه به محیطآمونیوم جهت مجاز 
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کـه بیشـترین آن   . درصد می باشـد  6/65 ±4/6راکتور بیوفیلمی ناپیوسته متوالیدر فرایند میانگین راندمان حذف کلراید  -

 حد غلظـت مجـاز    راکتور بیوفیلمی ناپیوسته متوالی.  مربوط به فصل تابستان و کمترین آن مربوط به فصل بهار می باشد

   .را تامین می کند زیست  تخلیه به محیطکلراید جهت 

شاخص هاي آلودگی آب بویژه کلی فرم ها استوار است و نوع محیطهاي کشت منطبـق    انجام آزمایشات میکروبی بر پایه -

  تائید می نماید انسانی و حیوانی را   وجود آلودگی بر نیازهاي آنها می باشد ومشاهده کلی فرم ها 

نشان دهنده وجـود فاضـالب قـوي     تولیديفاضالب  ) 1جدول (با توحه به میانگین کلی فرم ها و کلی فرمهاي مدفوعی در 

  .است و از حد فاضالب خانگی و بهداشتی باالتر است

خلیه به آبهاي سـطحی، تخلیـه بـه چـاه و     طبق استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران تعداد کل کلی فرم ها براي ت

این استاندارد براي کلی فرم هـاي مـدفوعی   . میلی لیتر باشد 100عدد در  1000مصارف آبیاري و کشاورزي نباید بیشتر از 

  .میلی لیتر می باشد 100عدد در  400برابر 

 ± 001/0وفیلمی ناپیوسـته متـوالی  راکتـور بیـ  در فراینـد    میانگین راندمان حذف کلی فرم ها و کلی فـرم هـاي مـدفوعیی   

که بیشترین آن مربوط به فصل پاییز  و کمترین آن مربوط به فصل زمستان به دلیل سـردي هـوا و   . درصد می باشد99/99

میکروارگانیسـم هـا جهـت     حد غلظت مجاز  راکتور بیوفیلمی ناپیوسته متوالی.  کاهش فعالیت میکروارگانیسم ها می باشد

   .را به جز در فصل زمستان تامین می کند ست زی تخلیه به محیط

  

ــاده  ــق م ــانون حفاظــت و بهســازي محــیط زیســت   9طب ــه ) 24/8/1371و اصــالحیه  28/3/1353مصــوب ( ق ــدام ب اق

منظـور از آلـوده سـاختن محـیط زیسـت      .هر عملی کـه موجبـات آلـودگی محـیط زیسـت را فـراهم نمایـد ممنـوع اسـت         

جی بـه آب یــا هـوا یـا خـاك یــا زمـین بـه میزانـی کــه کیفیـت فیزیکـی یــا          عبارتسـت از پخـش یـا آمیخــتن مـواد خـار     

شیمیائی یـا بیولوژیـک آن را بـه طوریکـه زیـان آور بـه حـال انسـان یـا سـایر موجـودات زنـده و یـا گیاهـان و یـا آثـار و                 

  .ابنیه باشد تغییر دهد

ــوي    ــودگی .دارد ريدر مرکــز جراحــی کــاپنتــایج حاصــل از بررســی انجــام شــده بیــانگر تولیــد فاضــالب ق ــژه آل ــه وی ب

میکروبــی بــاال ، کــه وجــود ارگانیســم هــاي مختلــف و عوامــل بیولوژیــک بیمــاریزا را در فاضــالب بیمارســتانها بــه اثبــات 

بـا توجـه بـه اینکـه محـیط      .فاضـالب هـا ایـن نکتـه را تاییـد مـی کنـد       )  BOD(می رساند همچنین باال بـودن بـار آلـی   

وامــل مختلــف پاتولوژیــک و بیولوژیــک بــه فاضــالب تخلیــه مــی شــوند، ایــن  مــورد مطالعــه  بیمارســتان مــی باشــد و ع

بــه عــالوه ورود خــون و چــرك و ششتشــوي آن بــا آب و ورود  .)11(مــورد بــا واقعیــت و مطالعــات مشــابه مطابقــت دارد

 BODمـی باشـد چـون خـون و چـرك داراي       BODآنها بـه سیسـتم جمـع آوري فاضـالب نیـز از عوامـل بـاال بـودن          

  .ی باشندباالیی م

ــزان  ــت در        CODمی ــن اس ــوع در ممک ــن موض ــد ، ای ــی باش ــوي م ــدت ق ــاظ ش ــوده و از لح ــاال ب ــالب ب ــز در فاض نی

خصـوص اسـتفاده از مـواد دارویـی و شــیمیایی جهـت درمـان بیمـاران و استریلیزاســیون و ورود آنهـا بـه سیسـتم جمــع           

  .آوري فاضالب باشد

ر بــاالیی مــی باشــد کــه زیــاد بــودن ایــن عوامــل نیــز بــه دلیــل  میــزان مــواد جامــد معلــق و محلــول نیــز داراي مقــادی

ــه نســبت منــازل مســکونی و دیگــر موسســات اداري و خــدماتی     ــی و شــیمایی در بیمارســتانها ب اســتفاده از مــواد داروی

  .می باشد

میــزان فســفر نیــز بــه دلیــل اســتفاده بیشــتر از مــواد گنــدزدا و دترجنــت هــا جهــت ضــدعفونی و شستشــوي محــیط   

ن و همچنــین اســتفاده از دترجنــت در رختشــویخانه جهــت شستشــوي البســه بیمــاران بــه نســبت بیشــتر از   بیمارســتا

  .منازل مسکونی و دیگر موسسات اداري و خدماتی می باشد

راکتــور بیــوفیلمی ناپیوســته متــوالی در تصــفیه فاضــالب مرکــز جراحــی کــاپري  بــا بــه کــار گیــري : نتیجــه گیــري 

ــوژیکی در   اســتانداردهاي خروجــی جهــت تخلیــ ه بــه محــیط زیســت تــامین شــده اســت و ایــن سیســتم و راکتــور بیول

  .صورت بهره برداري صحیح  مناسب می تواند کارایی باالیی در تصفیه فاضالب داشته باشد
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