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خالصه
آب منبع حیاتی برای هر پدیده زیستی و انسانی و یکی از منابع مهم پایه برای توسعه کشورهاست .یکی از اماکن
خدمات عمومی پر مصرف آب ،بیمارستان ها وبخصوص بخش دیالیز آن می باشد .با این تصور که هر گونه فاضالب
خروجی از هر نقطه بیمارستان آلوده است ،به فاضالب رو هدایت می شود .تصفیه خانه بخش دیالیز از چند دستگاه از
جمله فیلتر کربن فعال ،سختی گیر ،اسمز معکوس ،مخزن ذخیره و  ...تشکیل شده است .در نمونه برداری برای آزمایش
روی نمونه ها  ،ورودی تصفیه خانه ،خروجی بعد از واحد های کربن فعال ،سختی گیر و دستگاه اسمز معکوس(پساب
شور و آب تصفیه شده) ،و نهایتا خروجی پساب ماشین های دیالیز به عنوان نقاط نمونه برداری انتخاب گردیده است .با
توجه به نتایج آزمایشات میکروبی و شیمیایی که صورت پذیرفت ،ماهیانه نزدیک به  210مترمکعب پسابی که نیاز به
هیچ تصفیه ای ندارد ،در حد استاندارد مصرف شرب و آبیاری بوده و در واحدها ازجمله رختشویخانه ،استحمام ،فالش
تانک ،شستشوی کف و آبیاری فضای سبز بیمارستان مستقیما قابل استفاده می باشد .طبعا به همین مقدار صرفه جویی در

مصرف آب سایر بخشهای بیمارستان صورت می گیرد.
کلمات کلیدی :دیالیز ،اسمز معکوس ،بازیابی پساب ،مرکز آموزشی درمانی



-۱مقدمه
در یک دهه اخیر به سبب افزایش جمعیت ،پدیده گرمایش جهانی و کاهش منابع آبهای تجدیدپذیر ،بشر با پدیده
کم آبی ،تنش و بحران آب مواجهه شده است ،از این جهت است که پزوهشگران همواره در صدد دستیابی به فرآیندها و
راهکاریی در جهت افزایش بهرهوری منابع آب و دسترسی بیشتر به منابع آب مصرفی سالم هستند ]1و .[2رشد جمعیت،
گسترش شهرنشینی ،افزایش سطح رفاه و فرهنگ زندگی مردم ،توسعه کشاورزی و صنایع سبب افزایش تقاضای آب شده
است .با توجه به اهمیت موضوع کم آ بی در سطح ملی و بین المللی توجه به فاکتورهای موثر بر میزان مصرف بهینه آب در
بخشهای مختلف از جمله مصارف خانگی{ ،اماکن عمومی و بیمارستانها} از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد [.] 3
آب منبع حیاتی برای هر پدیده زیستی و انسانی و یکی از منابع مهم پایه برای توسعه کشورهاست .امروزه مدیریت و
حفاظت آب نه تنها در کشورهای در حال توسعه ،بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز دارای اهمیت فراوانی است[ .] 4بازیافت و
استفاده مجدد از پساب ها از جمله منابع پایدار عرضه آب خواهد بود که با بهره برداری اصولی و مدیریت شده می توان تهدید
آلودگی آنرا به فرصت بهره مندی از این منبع تبدیل کرد[ .] 5مدیریت تقاضا کمک می کند که بیشترین خدمات آبی با
حداقل حجم آب ممکن فراهم شود .برقراری تعادل مناسب بین گسترش ظرفیت تامین و مدیریت تقاضای آب می تواند عالوه
بر هزینه های کاهش بهره برداری ،منافع زیادی ا ز جمله حذف ،کاهش و یا به تاخیر انداختن هزینه های باالی توسعه ظرفیت
تامین و آثار مخرب زیست محیطی ناشی از آن را به همراه داشته باشد [.] 6
یکی از اماکن خدمات عمومی پر مصرف آب ،بیمارستان ها و بخش دیالیز آن می باشد .هر مریض  2-3بار در هفته
هنگام دیالیز شدن به  120تا  180لیتر آب تصفیه شده با دستگاه اسمز معکوس نیاز دارد .چنین آبی در ماشین های دیالیز مصرف
شده و دور ریخته می شود .برای تهیه این آب با دستگاه اسمز معکوس  2-3برابر آن پس زده یا تغلیظ شده و با این تصور غالب
که هر گونه فاضالب خروجی از هر نقطه بیمارستان آلوده است ،به فاضالب رو هدایت شده و هدر می رود[.]7
در همین راستا یکی از طرحهایی که به نظر محققین طرح حاضرمی تواند جهت کاهش هزینه آب مصرفی و کاهش
آثار مخرب زیست محیطی پساب دربیمارستانهای کشور و دنیا اجرا گردد ،بازیابی و استفاده مجدد پساب تصفیه آب بخش
دیالیز ،در واحدهای مختلف ازجمله رختشویخانه ،استحمام ،فالش تانک ،شستشوی کف و آبیاری فضای سبز بیمارستان و
حتی با رقیق سازی با آب شهری جهت شرب می باشد.
 -۲مواد و روشها
شهرستان رفسنجان با وسعتی حدود  7678کیلومتر مربع در شمال غرب استان کرمان واقع شده است .جمعیت شهر رفسنجان
حدود  159051نفراست که البته با توجه به قرار گیری چندین روستا در مجاورت شهروحتی چسبیده به شهر مثل روستاهای
اسالمآباد ،فتح آباد ،قاسمآباد و ...واحتساب جمعیت آنها به شهر ،جمعیت رفسنجان به  297033نفر میرسد .جمعیت افاغنه
ثبت شده و دارای کارت 26679نفر می باشد[.]8

بیمارستان آ موزشی درمانی حضرت علی ابن ابیطالب (ع) یک مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی است که درسال  1365به
عنوان یک مرکز دولتی تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی افتتاح گردید تعداد تخت مصوب  300تخت
است[ .]8بخش دبالیز این بیمارستان دارای  11تخت در قسمت میباشد [ .]9و 50بیمار دیالیزی و جمعا هر هفته  150بار بیماران را
دیالیز می نماید.
در این تحقیق عالوه بر بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و استفاده از پایگاه اطالعات داده ها ،نمونه های آب ورودی از
آب شهر و دستگاه ها ،خروجی آب و پساب بخش همودیالیز بیمارستان آموزشی درمانی علی بن ابیطالب رفسنجان مورد نمونه
برداری و آزمایش قرار گرفت .طی سه مرحله نمونه گیری جهت آزمایش میکروبی[ ]10از  5نقطه و شیمیایی آب و پساب
مطابق کتاب مرجع استاندارد متد[ ]11صورت گرفت.
تصفیه خانه بخش دیالیز از چند دستگاه از جمله فیلتر کربن فعال ،سختی گیر ،اسمز معکوس ،مخزن ذخیره و  ...تشکیل
شده است .در نمونه برداری برای آزمایش روی نمونه ها  ،شیر آب ورودی(خوراک) تصفیه خانه (آب شهر ) ،خروجی بعد از
هر کدام از واحد های کربن فعال ،سختی گیر و هر دو خروجی دستگاه اسمز معکوس(پساب شور و آب تصفیه شده) ،و نهایتا

خروجی پساب ماشین های دیالیز به عنوان نقاط نمونه برداری انتخاب گردیده است[( ]7شکل شماره .)1
سپس نتایج از نظر کمیت و کیفیت جهت بازیابی و استفاده مجدد در بخشهای مختلف بیمارستان بررسی گرید .تعداد نمونه ها
 3نمونه میکروبی از  5شیر (15نمونه) و  3نمونه از  5قسمت ( 15نمونه) برای  11آیتم ( EC, TDS, pHو قلیائیت کل ،سختی
کل ، ،نیتریت ،نیترات ،کلرید ،کلسیم،آرسنیک و سرب) آزمایش شیمیایی ،جمعا  30نمونه انجام گرفت .و در نهایت میانگین
نتایج حاصله با استانداردهای  1011 ،1053ایران مقایسه گردید[.] 12-13
 -۳نتایج :
دو نقطه از بخش دیالیز دارای پساب باالتری نسبت به دیگر نقاط می باشند؛ که از نظر اقتصادی تحقیق و سرمایه گذاری
برای بازیافت مجدّ د آن را توجیه پذیر و مقرون به صرفه می کند .یکی پساب ناشی از تغلیظ آب یا آب پس زده اسمز معکوس
و دیگری فاضالب تولیدی ناشی از فعالیت ماشین های دیالیز را می توان نام برد .یکی از اقدامات الزم برای امکان سنجی
بازیافت و استفاده مجدّ د از این دو منبع عمده و غیره متعارف فاضالب بخش دیالیز بیمارستان ها تعیین کیفیت شیمیایی
آنهاست[.]7
نتایج حاصل از آزمایشات روی نمونه های برداشت شده از این دو نقطه نشان می دهد که اغلب پارامترهای شیمیایی در
پساب خروجی از دستگاه اسمز معکوس دارای غلظتی کمتر از حد مجاز برای آشامیدن می باشد و فقط پارامترهای قلیائیت کل
و بی کربنات باالتر از حد مجاز است .در بررسی کیفیت شیمیایی منبع اولیه آب ورودی به بخش دیالیز(آب شهر) نیز غلظت بی
کربنات بیش از حد مجاز است و طبق تحق یقات انجام شده مقدار قلیائیت کل در آب شهر کمتر از حد مجاز است ولی نسبتاً



باالست .لذا با تمهیداتی در جهت کاهش غلظت این دو پارامتر می توان پساب ناشی از دستگاه اسمز معکوس را به عنوان منبع
جدید برای مصارفی از جمله فضای سبز ،مصرف بهداشتی و حتی آب آشامیدنی استفاده کرد[.]14
یکی از فرضیاتی که محققین در این طرح به آن اشاره دارند این است که حجم پساب خروجی روزانه از بخش دیالیز قابل
توجه می باشد و ارزش بازیافت یا تصفیه مجدّ د را دارد و در این طرح تعیین حجم روزانه پساب دستگاه اسمز معکوس بخش
دیالیز نیز به عنوان یکی از اهداف جزئی ذکر گردیده است .از آنجا که بخش دیالیز یک واحد داخلی بیمارستان آموزشی
درمانی علی بن ابیطالب رفسنجان است و فاقد کنتور آب 1نصب شده جداگانه در مسیر جریان آب بر روی ورودی یا خروجی
دستگاه های موجود می باشد ،و با توجه به اهمیت لزوم کارکرد مطلوب و دقیق دستگاه های تصفیه خانه بخش دیالیز بیمارستان
در تأمین سالمت جسمی و روانی بیماران مراجعه کننده به آن بخش ،از سوی مسئولین ،با هر گونه دستکاری ،تغییر ،اضافه یا کم
کرد ن قطعه برای اندازه گیری حجم آب یا پساب که احتمال اخالل در کار دستگاه ها را به همراه داشته باشد ،شدیداً مخالفت به
عمل می آید .از سوی دیگر ساعت کار ماشین های دیالیز دائمی نبوده و تعداد مراجعه کنندگان در ساعات و روزهای هفته
متفاوت است .لذا میانگین حجم روزانه پساب تولیدی بخش دیالیز ،از سرانه حجم آب مصرفی به ازاء هر مریض ،اعالم شده از
منابع و کتب پزشکی و بازده یا درصد پساب و آب تصفیه شده و ظرفیت دستگاه اسمز معکوس ،که از سوی شرکت سازنده
اعالم گردیده و در دفترچه راهنما و کاتالوگ دستگاه ها قید شده است ،محاسبه و تحلیل مسئله مقدار پساب تولیدی در بخش
دیالیز که مد نظر می باشد بدست می آید .یا به صورت دستی می توان مدت پر شدن ظرفهایی مدرج از جریان آب مذکور را
اندازه گیری کرد  .به عنوان مثال :
-

طی یک نوبت همودیالیز برای هر مریض حدود 120-180لیتر محلول دیالیز(آب تصفیه شده) مورد نیاز است تا در

مجاورت خون قرار گیرد و خون شسته شود(خون شوئی یا پاالیش خون).
-

این بخش در هر ماه 50بیمار دیالیزی را پوشش می دهد.

-

بطور متوسط هر بیمار هر ماه  12بار باید عمل دیالیز را انجام دهد.

-

بطور متوسط  22مریض روزانه در دو شیفت کاری بغیر از دوشنبه ها بخش دیالیز بیمارستان آموزشی درمانی علی

بن ابیطالب رفسنجان خدمات دیالیز می گیرند.
 %30آب ورودی به دستگاه اسمز معکوس تصفیه شده و در فرایند دیالیز مورداستفاده قرار می گیرد و مابقی به عنوان پساب به
فاضالب رو هدایت می شود.

- Flow meter

1

)𝑡𝑖𝑙(  = (180 + 120) ÷ 2 = 150میانگین حجم آب تصفیه شده مصرفی برای هر مریض در هر نوبت
 = 572تعداد کل بیماران مراجعه کننده در ماه
 = 572 × 150 = 85800(𝑙𝑖𝑡) = 85/8 𝑚3کل حجم آب تصفیه شده مصرفی بخش دیالیزدر ماه
حجم آب محاسبه شده در ماه برای فرایند دیالیز در ماشین های مربوطه پس از مجاورت با خون مریض و جذب زائدات و
مواد سمی خون از طریق پدیده انتشار ،به عنوان پساب به فاضالب رو هدایت می شود.
با توجه چندین بار اندازه گیری دبی های خروجی دستگاه اسمز معکوس بخش دیالیز بیمارستان آموزشی درمانی علی بن
ابیطالب رفسنجان  ،بازده آن دستگاه (نسبت آب تصفیه شده یا عبوری از غشاء اسمز معکوس به آب ورودی بخش دیالیز) %30
تخمین زده شده است .مقدار خروجی پساب دستگاه اسمز معکوس (شورآب) 1که به فاضالب رو هدایت می شود  %70آب
ورودی به تصفیه خانه بخش دیالیز و حدوداً  2/33برابر آب تصفیه شده مذکور است و بازیافت آن به عنوان یکی از اهداف مد
نظر در این تحقیق می باشد .الزم به ذکر است که ارقام بدست آمده مربوط به مقطع زمانی است که این طرح تحقیقی صورت
گرفته است و ممکن است بر اثر عواملی مثل میزان فشار ،دما ،کیفیت آب ورودی ،گرفتگی منافذ غشاء اسمز معکوس ،طول
دوره سرویس آن ،نوع ،سطح و تعداد غشاء و  . . .تغییر کند .پس حجم آن به طریقه زیر محاسبه می شود.
3

3

𝑚 = 85/8𝑚 × 2/33 = 209/7حجم پساب دستگاه اسمز معکوس در ماه

با نگاهی به تعرفه های آب و خدمات دفع فاضالب اعالم شده در تاریخ  1389/09/28وزارت نیرو به کلیه شرکت های
آب و فاضالب شهری و روستایی کشور در خصوص قیمت آب مشترکین غیر خانگی با نوع کاربری آموزشی ،اماکن مذهبی و
 ...که بیمارستانها نیز در این گروه جای می گیرند و با عنایت به محاسبه پلکانی تعرفه آب از سوی شرکت آب و فاضالب و
مصرف ماهیانه آب بیمارستان مذکور در یک سال اخیر ،میانگین قیمت هر متر مکعب آب مصرفی بیمارستان ( 5000پنج هزار
ریال ) بدست آمده است .پس قیمت ماهیانه آب تلف شده ناشی از پساب دستگاه اسمز معکوس بخش دیالیز به ریال برابر است
با :
 :209/7 × 5000 = 1048500قیمت پساب تلف شده دستگاه اسمز معکوس درماه به ریال

- permeate



1

ضمنا نقاط مورد نمونه گیری جهت آزمایشات در شکل  1بیان گردیده است.
و نتایج آزمایشات میکروبی در جداول  1و نتایج آزمایشات شیمیایی و مقایسه با حد استاندارد کشور عزیزمان برای آشامیدن و
آبیاری در جدول  2بیان گردیده است.

شکل  :1نقاط نمونه برداری و پساب های تولیدی سیستم متعارف تصفیه آب بخش دیالیز[.] 8

جدول  :1نتایج آزمایشات باکتریولوژیکی نمونه های آب و پساب در تصفیه خانه بخش دیالیز بیمارستان
شاخص

تعداد

تعداد احتمالی

محل نمونه برداری

نمونه

کلیفرم ()MPN

تعداد
1

تعداد اشرشیا در

میکرب ها در
محیط BGB

برداری

محیط ECB

3

2

ورودی بخش دیالیز(آب شهر)

3

صفر

صفر

-

آب ورودی اسمز معکوس یا خروجی

3

صفر

صفر

-

آب تصفیه شده اسمز معکوس

3

صفر

صفر

-

پساب اسمز معکوس

3

صفر

صفر

-

پساب ماشین دیالیز

3

2400

2400

صفر

رزین

جدول :2میانگین نتایج آزمایش شیمیایی نمونه های نقاط اولیه تصفیه خانه آب بخش دیالیز بیمارستان و مقایسه با حد اکثر مجاز امالح
𝒈𝒎
آب برای آشامیدن و آبیاری (𝑳⁄
)

دیالیز(آب شهر)

آب ورودی بخش

بعد ازسختی گیر

میانگین نمونه آب

سختی گیر

شستشوی معکوس

میانگین نمونه پساب

معکوس

پساب خروجی اسمز

معکوس

آب تصفیه شده اسمز

سرب

آشامیدن

لیتر) بغیر از آرسنیک و

حداکثرمجاز

پارامترها(میلیگرم بر

حداکثر مجازآبیاری

نمونه ها

هدایت الکتریکی E.C

811

70

3510/66

1792

77

2000

4000

کل امالح محلول T.D.S

527

334

1863

1035

41/1

1500

2000

اسیدیته pH

7

7/ 2

7/ 2

7/ 6

6/ 8

6/5-9

6-9

𝑵𝒐−
نیتریت 𝟐

0/002

0/001

0/003

0/002

0/001

3

𝑵𝒐−
نیترات 𝟑

6/ 8

0/02

8/ 5

3/ 4

0/01

50

30

کلرید 𝒄𝒍−

245

160

975

150/5

27

400

355

- Most probable number

1

2 - Brilliant green bile
3 - Escherichia coli broth



آرسنیک 𝐬𝐀()ppb

50

12/2

65/5

72/7

0

100

کلسیم 𝑪𝒂𝟐+

44

22

126

0

0

250

سختی کلT.H

175

97/5

325/25

41

0

500

قلیاییت کل T.A

190

120

301

104/25

4

200

سرب ()ppb

2/1

0/97

0/346

-

0/93

0/96

-

600

15

 -4بحث و نتیجهگیري:
حقیقت و همکاران ظی تحقیقی در سال  1391در بیمارستان امام رضا(ع) شهر الر پساب ناشی از دستگاه تصفیه
اسمز معکوس بخش دیالیز را جهت استفاده مجدد فضای سبز و الندری بازیابی نمودند[.]14
در سال  ،1391نتیجه بررسی انجام شده توسط مهدی اسدی و همکارانشان بر روی کیفیت آب خروجی از تصفیه
خانه آب دیالیز بیمارستان های قم این بود که امالح و عناصری مثل آلومینیم ،کادمیوم و فلوئورید در نمونه ها بیش از
استاندارد بوده است[.] 15
فیصل و همکاران در سال  2008در گزارشی باز چرخش فاضالب بعد از همودیالیز و استفاده در آبیاری
بوستانهای آبی و منابع طبیعی را از نظر اقتصادی از طریق مقایسه هزینه مذکور با نمک زدایی آب دریا توجیه می
کند[.] 16
سرویس دیالیز یکی از بیشترین مصارف آب را به ازای هر بیمار در بین بخش های درمانــی بیمارستان ها دارد.
در سالهای اخیر به اشتباه حجم زیادی از آب قابل بازیابی مجدّد که عمدتاً از پساب اسمز معکوس است ،به زهکشی
فاضالب تخلیه می شده است.
با توجه به کیفیت آب ورودی و نتایج آزمایشات میکروبی پساب بخش اسمزمعکوس که به اشتباه تاکنون دفع
می گردید را با اطمینان می توان برای آبیاری فضای سبز ،رختشویخانه ،شستشوی کف بیمارستان و فالش تانک بدون
هیچ نگرانی استفاده نمود و با این عمل هم از نظر اقتصادی و هم از نظر مدیریت مصرف آب با بازیابی پساب به نفع
بیمارستان و جامعه عمل نمود.

 -5تقدیر و تشکر:
بدینوسیله از مهندس علی سلیمی کارشناس مسئول بهداشت محیط بیمارستان تشکر و قدردانی بعمل می آید.
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