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چکـیده
در این پژوهش جداسازی سولفید هیدوژن بر پایه جاروب کشی با آب به شکل ثقلی پلکانی انجام شده است به همین
جهت سامانهای شامل سازه فلزی ،مخازن ،فیلتر اصلی تصفیهکننده و خشککننده ،کمپرسور ،پمپ آب ،پمپ هواده،
همزن ،پمپ واکیوم ،و سایر ملزومات نصب و راهاندازی و بهرهبرداری از آن آغاز شد .بهرهبرداری در طی مدت  02روز
انجام و در مجموع تعداد  69سنجش صورت گرفته است؛ که اطالعات مربوط به  06سنجش آنالیز گردیده است .نتایج
میزان سولفید هیدروژن وارده شده به سیستم نشاندهنده این است که بیشترین میزان سولفیدهیدروژن معادل  02/8و
کمترین میزان معادل  8/9گرم بر مترمکعب در ساعت بوده است .بیشترین درصد جداسازی سولفیدهیدروژن معادل  16و
کمترین میزان در شرایطی که هیچگونه تعویض آب یا تزریق آب تازه به سیستم انجام نگرفته است ،معادل  09درصد بوده
است .بیشترین مقدار سولفید هیدروژن حذفشده توسط سیستم معادل  02/1و کمترین مقدار در شرایطی که هیچگونه
تعویض آب یا تزریق آب تازه به سیستم انجام نگرفته است ،معادل  8/9گرم بر مترمکعب در ساعت بوده است .گستره
 pHاز مقدار  6/8شروع و به مرور با کار کردن سیستم در رنج  5/8ثابت باقی مانده است.

واژگـان کلـیدی :سولفید هیدروژن ،جداسازی،جاروب کشی ،بیوگاز

 -1مربی پژوهشی ،بخش تولید حیوانات آزمایشگاهی موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی شعبه شمال شرق کشور ،سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
 -2استادیار پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسول) banaei@acecr.ac.ir
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 -1مقدمه
فرایند تولید بیوگاز از زبالههای آلی دفن شده تحت شرایط هضم بیهوازی توسط باکتریها شامل مراحل متفاوتی میباشد .از
جمله اینکه کربوهیدراتها ،چربیها و پروتئین های موجود در زباله ابتدا تحت فرایند هیدرولیز به مولکولهای اولیه سازنده خود که
شامل قندها ،اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه است ،تبدیل میشوند .سپس این بنیانها تحت فرایند اسیدوژنز به الکل ،اسید
کربونیک ،هیدروژن ،دیاکسیدکربن و آمونیوم تبدیل میشوند .درمرحله بعد تحت فرایند استوژنز این فراوردهها به هیدروژن ،اسید
استیک و دیاکسیدکربن تبدیل میشوند و در نهایت تحت فرایند متانوژنز از آنها متان و دیاکسیدکربن و مقداری هیدروژن سولفید
تولید میشود (تصویر .)9
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تصویر  :1نمایش ایجاد متان تحت شرایط بیهوازی (.)Vijay 2012

بسته به منشاء اولیه تولید کننده بیوگاز غلظت سولفید هیدروژن در آن  82-92222 ppmمیباشد .مکانیسم اولیه تولید آن
ناشی از احیای پروتئینهای گوگردی تحت شرایط بیهوازی بهوسیله میکروارگانیسمهای احیاکننده سولفات میباشد .گوگرد غیرآلی،
به ویژه سولفات تحت فرایند بیوشیمیایی تبدیل به مقادیر قابلتوجهی سولفید هیدروژن میشود .سولفید هیدروژن باعث خورندگی
تجهیزاتی نظیرلولهها ،مخازن گازی ،کمپرسورها و موتورها میشود و برای کاتالیزوهای اصالح کننده وپیل های سوختی سمی
است .عالوه بر این ،سوختن سولفید هیدروژن منجر به خروج دی اکسید گوگرد که اثرات زیست محیطی مخربی دارد ،لذا به
منظوراستفاده از بیوگازتولیدی به عنوان سوخت باید آن را تصفیه نمایم .برای این منظوردرقدم اول باید گازهای مضر همراه آن
برداشته شود ،به طوری که مقدار انرژی گاز افزایش یابد( .)Nozic 2006برای حذف سولفید هیدروژن از بیوگاز فناوری های
متعددی وجود دارد .این فناوریها بسته به سیستم بیوگاز مورد ارزیابی قرارمیگیرند .انتخاب بهترین فناوری به استفاده نهایی که از
آن خواهد شد ،ترکیب ،تنوع ،حجم گازی که باید خالص شود ،غلظت سولفید هیدروژن در آن و میزان سولفید هیدروژنی که باید
حذف شود ،وابسته است .به طورکلی روشهای حذف سولفید هیدروژن بر پایه نوع عملکرد به دو دسته روشهای فیزیکوشیمیایی و
بیوتکنولوژی تقسیم میشوند .با وجودی که روشهای فیزیکی شیمیایی سنتی هستند ،هنوزهم به طورغالب به کارگرفته میشوند.
دردو دهه گذشته روشهای بیوتکنولوژی بسیارمورد توجه قرار گرفته است و تجارب زیاد در این زمینه مبین آن است که روشهای
بیوتکنولوژی کارایی بیشتری دارند .همچنین این روشها تولید جریان ثانویه از موادی که خودشان نیاز به پاکسازی مجدد داشته
باشند را نمیکنند .با این وجود استاندارد کردن روشهای حذف بیولوژیک مستلزم تحقیقات پایه و کاربردی است .همچنین ترکیب
روشهای فوق درحال توسعه است .)Allegue and Hinge 2014( .شهرداری مشهد مقدس با دفن زباله درمحل سازمان
بازیافت اقدام به استحصال بیوگاز نموده است .به طورعمومی بیوگاز دارای  55 -35درصد متان 05-05 ،درصد دیاکسیدکربن-9 ،
 2/5درصد سولفید هیدروژن و مقدار کمی بخار آب است .از بیوگاز تولیدی در ژنراتورهای مولد برق استفاده می شودلذا ضروری
است به منظوراستفاده بهینه از آن قبل از مصرف خالصسازی شود .ازاینرو سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد در راستای
رفع این مشکل در سایت خود با پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی قراردادی منعقد نموده است.
این مقاله حاصل انجام این قرارداد میباشد .جذب با آب یا جاروبکشی با آب از فناوریهای غالب در خالص سازی بیوگازمیباشد.
این فناوری براین اساس است که قابلیت انحالل دیاکسیدکربن و سولفید هیدروژن درآب از متان بیشتر است .همچنین قابلیت
انحالل آنها درآب با افزایش فشار زیاد میشود .در این فناوری بیوگازتحت فشار به پایین ستون جذب تزریق میشود ،درحالی که
آب از باال با فشار وارد میشود و جریان این دو برعکس هم میباشد .درداخل ستون دیاکسیدکربن و سولفید هیدروژن توسط
آب جذب میشود و گاز خروجی غنی از متان است .آبی که از ستون خارج میشود دارای بخشی از گازهای دیاکسیدکربن،
سولفید هیدروژن و مونو اکسید کربن حذف شده است در این تکنیک باز فرآوری آب درداخل مخزن آزادسازی با تزریق هوا و
همزدن انجام میشود )Nozic 2006( .در نتیجه آب بازفرآوری شده و مجدد قابل استفاده میشود .از مزایای این روش در
دسترس بودن و هزینه پایین آن است .با این فرایند سولفید هیدروژن تا کمتر از  5میلی گرم در متر مکعب حذف خواهد شد .از
طرف دیگر با این تکنولوژی از خروج دی اکسید گوگرد جلوگیری خواهد شد )Allegue and Hinge 2014(.استفاده از این
روش به دلیل صرفه جویی در هزینهها و استفاده از امکانات و پتانسل موجود در داخل کشور مناسب است.

 -2مواد و تجهیزات مورد بررسی
 -1-2سازه پلکانی استقرار تجهیزات
سکوی پلکانی استقرار تجهیزات از آهن با ارتفاع سه متر طراحی و ساخته شده است .این سکودارای چهار پله جهت استقرار
تجهیزات می باشد .ارتفاع پیش بینی شده تا اولین پلکان یک متر و فاصله پله ها با هم نیم متر می باشد .طراحی و ساخت سکو
بگونه ای است که تجهیزات و مخازن به راحتی بر روی آن استقرار می یابند و هیچگونه لرزشی در حین کار ایجاد نمی گردد.

 -2-2ستون تصفیه و جاروب کشی بیوگاز
با انجام محاسبات ویژگیهای ساختاری مورد نیاز برای سامانه تصفیه و جاروب کشی تعیین و پس از مشورت با کارشناسان
مخزن تصفیه و جاروب کشی با مشخصات فنی مد نظر طراحی وساخته شد .بر این مبنا ستون تصفیه از جنس استیل به ارتفاع
هفتاد و قطر ده سانتی متر طراحی و ساخته شد .در این ستون در باالیک شیر برای ورود آب با فشار ده اتمسفر به داخل ستون در
نظر گرفته شده است .همچنین یک جایگاه خروجی آب از پائین میباشد که دبی خروجی آن دوبرابر دبی آب ورودی می باشد.
عالوه برآن دارای یک جایگاه ورودی بیوگاز خام در پایین و یک شیر برای خروج گاز پس از تخلیص از باال میباشد .نازلهای
ورودی گاز و آب دارای مجاری مناسبی میباشند .یک کمپرسور فشار گاز ترزیقی را تا 92بار تامین و گاز را به ستون تزریق خواهد
کرد و همچنین یک پمپ آب پرقدرت آب را با فشار  92بار از روی زمین پمپاژ و به ستون تزریق خواهد کرد .عالوه بر این یک
رطوبت گیر اولیه در باالی ستون محل خروجی گاز در نظر گرفته شده است .همچنین محفظه نگه دارنده بستر تماس گاز و آب
در داخل فیلتر قرار دارد .این فیلتر جهت کنترلهای الزم از سه نقطه قابلیت باز و بسته شدن را دارد .بستر یا ستون پکینگ از جنس
سیمهای نازک استیل به هم تنیده که دارای قطری معادل هشت سانتی متر است و در داخل فیلتر تعبیه شده است .این بستر
بیشترین احتمال برخورد بین مولکولهای گاز ناخالص تزریق شده و آب را فراهم میکند.
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تصویر  -2نمایش تکنیک جاروب کشی بیوگاز با آب

تصویر  -3از راست نمایش فیلتر تصفیه ،نمونه سیمهای نازک استیل به هم تنیده استقرار داده شده در فیلتر ،نازل
ورودی گاز ،نازل ورودی آب که در داخل فیلتر تعبیه شده اند.
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 -3-2مخزن استراحت
پس از ستون تصفیه ،مخزن استراحت بر باالترین سطح سازه پلکانی مستقر است .خروجی ستون تصفیه از طریق یک لوله به
ورودی مخزن استراحت مرتبط است .بدین ترتیب آب به همراه ناخالصی های گرفته شده از گاز ناخالص در داخل فیلتر ستون
تصفیه ،به مخزن استراحت وارد می شود و فشار آب در آن به حداقل می رسد .عالوه بر اینها دارای یک خروجی برای گازهای
احتمالی آزاد شده میباشد .مانده متان احتمالی همراه آب با توجه به کاهش فشار آب آزاد شده و از طریق خروجی تعبیه شده روی
مخزن به پشت کمپرسور وارد خواهد شد .درنهایت مخزن استراحت دارای یک خروجی آب به مخزن آزادسازی و یک خروجی
اضطراری آب که به مخزن اصلی متصل شده میباشد.

 -4-2مخزن آزادسازی دی اکسید کربن آب و مشخصات فنی بلوئر و الکتروموتور
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مخزن آزادسازی دارای یک ورودی آب از مخزن استراحت و یک خروجی آب به مخزن خأل میباشد .عالوه بر این مخزن
مجهز به یک الکتروموتورگیربکسی است که این موتور از طریق یک پروانه با تعداد بیست و هشت دور در دقیقه در داخل مخزن
همزدن آب را انجام میدهد .در ضمن یک بلوئر یا دمنده هوا از طریق یک شیلنگ به این مخزن متصل است و در زمان کارکرد
سیستم به طور مدام هوا را به داخل مخزن پمپ میکند .در نتیجه وارد کردن هوا و هم زدن ،دی اکسید کربن آب آزاد و وارد
محیط خواهد شد .مشخصات فنی بلوئر و همچنین مشخصات فنی الکتروموتورو گیربکسی به کار گرفته شده در طرح در مخزن
آزادسازی دی اکسید کربن آب در جداول جداگانه کنترل شده است.

 -5-2مخزن خأل
این مخزن دارای یک ورودی آب از مخزن آزادسازی و یک خروجی آب به مخزن زیستی (مخزن بین مخزن خالء و مخزن
اصلی) است .این مخزن مجهز به یک الکتروپمپ خأل روغنی است که با یک شیلنگ به آن متصل شده است .در زمان کارکرد
سیستم این پمپ به طور دائم روشن است و داخل مخزن را خأل می کند .واکیوم کردن این مخزن باعث خروج هوا و گازهای
مانده احتمالی خواهد شد.

تصویر  -4از راست نمایش مخزن استراحت و بلوئر استقرار داده شده در کنارآن ،مخزن آزاد سازی و همزن ،مخزن
خأل و پمپ خأل متصل به آن

 -6-2مخزن اصلی ذخیره آب
مخزن ذخیره اصلی به گنجایش حجم پانصد لیتر بر روی زمین قرار دارد .این مخزن داری یک ورودی آب از مخزن
زیستی و یک ورودی آب از مخزن استراحت و یک ورودی آب جبرانی از آب محل میباشد .همچنین این مخزن دارای خروجی آب
به سیستم از طریق پمپ آب میباشد .پمپ فشارقوی آب را از این خروجی مخزن به روی ستون تصفیه منتقل خواهد کرد .عالوه
بر این این مخزن دارای یک شیلنگ خروجی آب برای مواقع شستشو هم میباشد.

 -7-2ستون خشککننده گاز متان خالص شده
این ستون دارای فیلتر خشککننده گاز از جنس استیل است .همچنین دارای یک ورودی گاز از پائین و خروجی گاز از باال
میباشد .این ستون به شیر خروجی گاز متان خالص شده از طریق ستون تصفیه و جاروب کشی متصل می شود و محل استقرار آن
در مجاورت مخزن ستون جاروکشی است .در داخل این مخزن موادی جذب کننده رطوبت قرار داده خواهد شد تا بخار آب احتمالی
همراه گاز را جذب کند .عالوه براین یک شیر خروجی برای خروج آب جمع شده در آن در قسمت زیر خشککن تعبیه شده
است .همچنین دارای محفظه محتوی مواد رطوبت گیر همراه با فشارسنج میباشد و قابلیت باز و بسته شدن را دارد.
0

تصویر  -5از راست نمایش ستون خشککننده ،خاک ژله ای استقرار داده شده در محقظه آن و محفظه استقرار مواد
خشککننده

کنتورگاز متصل به گاز ورودی تصفیه شده از خشککن است و خروجی گاز از آن به یک مشعل متصل شده است .عالوه بر
این در مسیر خروجی گاز یک شیلنگ رابط مجهز به شیر پنیوماتیک جهت نمونه برادری تعبیه شده است .این کنتور دارای نمایشگر
دیجیتال و معمولی مقدار گاز تصفیه شده به مترمکعب و دمای گاز میباشد.

-9-2تابلو کنترل تجهیزات برقی
تابلو کنترل ساخته شده دارای کلیدهای کنترلی روشن و خاموش کردن پمپ آب ،کمپرسور ،همزن ،هواده و پمپ خأل
میباشد .تمام اتصاالت روکش دار و مناسب میباشد و در هرگونه اتصال جریان برق به صورت خودبخود قطع میشود.

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)33 :بهار  ،1011جلد یک

-8-2کنتورگاز

تصویر  :6از راست نمایش نمای داخلی تابلو کنترل برق،نمای بیرونی تابلو کنترل برق،کنتور گاز

 -3روشهای مورد بررسی
 -1-3ابزار های سنجش
در این سیستم در ابتدای ورودی گاز به کمپرسور و پس از خروج گاز از کنتور شیلنگ رابط مجهز به شیر پنیوماتیک تعبیه شده
است .از این دو شیلنگ جهت آنالیز گاز ورودی قبل از تصفیه و گاز خروجی بعد از تصفیه استفاده شده است .سنجش گاز با آنالیزور
ژئوتک ( )GA 2000انجام شده است .برای سنجش ،شیلنگ ورودی گاز را به ورودی آنالیزور وصل کرده و کار با دستگاه را
شروع میکنیم .مدت زمان الزم تا سنجش کامل را صبر کرده و نتایج را در فرمهای بهرهبرداری ثبت مینماییم .برای اندازه گیری
دما از ترمومتر معمولی آزمایشگاهی و یا ترمومتر دیجیتال استفاده نمودهایم .همچنین برای بررسی تغییرات  pHاز پی اچ متر
پرتابل  SANXINیا آزمایشگاهی  Metrohmاستفاده شده است .تغییرات  ECو  TDSاز دستگاه کنداکتویتی متر
 WTW COND 7110 ino Labدر آزمایشگاه استفاده شده است.

5

تصویر  :7از راست ترمومتر دیجیتال ،آنالیزور گاز pH ،متر پرتابل

 -2-3چگونگی عملکرد سیستم
سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)33 :بهار  ،1011جلد یک

در سیستم ساخته شده کمپرسور تأمین و تنظیم فشار الزم برای گاز تزریقی به فیلترتصفیه در رنجی برابر  0تا  92بار را فراهم
میکند .از طرف دیگر پمپ آب باعث تأمین فشار الزم برای پمپاژ آب به فیلتر تصفیه به میزان 0تا  90بار میشود .برخورد آب و
گاز که هر دو با فشار باال وارد و در جهت عکس هم وارد فیلتر تصفیه میشوند ،سبب ایجاد شرایط الزم جهت همراه شدن سولفید
هیدروژن و بخشی از دیاکسیدکربن و منواکسیدکربن موجود در گاز ناخالص با آب به منظور خالصسازی گاز میشود و سپس
آب همراه با ناخالصیهای جذب شده از گاز ،وارد مخزن آزادسازی میشود که در آن شرایط الزم جهت آزادسازی دیاکسیدکربن
حل شده در آب از طریق همزدن و هوادهی فراهم میشود و همچنین واکنش سولفید هیدروژن و اکسیژن که منجر به تولید
گوگرد و آب میشود در این مخزن انجام میشود.)Cebula 2009( .
2H2S +O2
2S + 2H2O
عالوه بر این درمخزن خأل مکش باقی مانده دی اکسیدکربن و سایر گازهای همرا با آب انجام میشود.

 -3-3روش محاسبه میزان سولفید هیدروژن لود شده با سیستم
زمان پاسخ در آنالیزور بر حسب دقیقه و مقدار حذف سولفید هیدروژن در آنالیزور به ( ppmمیلی گرم در لیتر در دقیقه) بیان
میشود ( .)Ltd 2000لذا میزان سولفید هیدروژن لود شده (بارگیری شده) در سیستم از یک طرف تابعی ازجریان گاز ورودی و
غلظت سولفید هیدروژن ورودی و جرم مولکولی آن و از طرف دیگر تابعی از حجم فیلتر و حجم مولکولی گاز در شرایط استاندارد
است ( .)Naegele et al. 2013بنا براین میزان لود به کمک معادله 9قابل محاسبه است:

𝑙
𝑔
[𝑔𝑎𝑠𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑤 [ ] 𝐻2 𝑆𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 [𝑝𝑝𝑚]34.08
]
ℎ
𝑙𝑜𝑚
= 𝑒𝑡𝑎𝑟 𝑔𝑛𝑖𝑑𝑜𝑙
𝑙
[𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚[𝑚3 ]22.41
]106
𝑙𝑜𝑚

)(1

 -4-3روش محاسبه کارایی سیستم در حذف)RE) 1
برای محاسبه کارایی سیستم ،آنالیز نمونه در ورودی ،که قبل از کمپرسور است و درخروجی که بعد از کنتور گاز است ،انجام
میشود .نتایج به دست آمده برای محاسبه کارایی سیستم در حذف سولفید هیدروژن یا هر ماده دیگری به کمک معادله0
مورداستفاده قرارمیگیرد.)Nozic 2006( .
)(2

𝐵𝐴−
× 100
𝐴

= 𝐸𝑅

 Aغلظت سولفید هیدروژن قبل از ورود به فیلتر تصفیه و  Bغلظت سولفید هیدروژن پس از خروج ازفیلتر تصفیه است و
کارایی سیستم به درصد را بیان میکند یا به بیان دیگرقابلیت حذف سولفید هیدروژن در سیستم را با معادله 0میتوانیم محاسبه و
به درصد گزارش کنیم.)Naegele et al. 2013(.
)(3

× 100

]𝑚𝑝𝑝[ 𝑡𝑢𝑝𝑡𝑢𝑜𝑆 𝐻2 𝑆 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑝𝑝𝑚 − 𝐻2
]𝑚𝑝𝑝[ 𝑡𝑢𝑝𝑛𝑖 𝑆 𝐻2

= 𝐸𝑅

1 Removal efficinecy
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 -5-3روش محاسبه توان سیستم درحذف 1سولفید هیدروژن )(EC
میزان اشباع شدن سولفید هیدروژن در آب برابر 2/9مول بر لیتر که معادل  0182میلی گرم بر لیتر در دمای  02درجه سانتی
گراد میشود( .).Luostarinen et alمیتوان حداکثر قابلیت سیستم در حذف سولفید هیدروژن را محاسبه نمود .زمان پاسخ در
آنالیزور بر حسب دقیقه و میزان حذف سولفید هیدروژن در آنالیزور بر حسب ( ppmمیلی گرم در لیتر در دقیقه) بیان میشود ( Ltd
 .)2000میزان حذف از اختالف سنجش غلظت سولفید هیدروژن قبل از ورود به فیلتر تصفیه و بعد از ورود به فیلتر بدست می
آید .میزان کل سولفید هیدروژن حذف شده از رابطه ذیل قابل محاسبه است .این سیستم توان خالصسازی  3متر مکعب گاز در
ساعت را دارد .بنابراین اگر بخواهیم سرعت خالصسازی را در همین شرایط افزایش یا کاهش دهیم باید جریان گاز ورودی را به
نسبت تغییر دهیم .مقدار سولفید هیدروژن لود شده در سیستم برحسب گرم بر متر مکعب در ساعت گزارش میشود .ظرفیت یا
قابلیت حذف را برحسب گرم در مترمکعب بر ساعت گزارش میکنند.)Naegele et al. 2013( .
)(4

𝑔
𝑙
[{𝐻2 𝑆𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑝𝑝𝑚 − 𝐻2 𝑆𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑝𝑝𝑚 )34.08
]
ℎ
𝑙𝑜𝑚
𝑙
[𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒[𝑚3 ]22.41
] × 106
𝑙𝑜𝑚

𝑤𝑜𝑙𝑓 𝑠𝑎𝑔

= 𝐶𝐸

 -6-3آنالیزآب مورد استفاده در سیستم قبل از تصفیه گاز و بعد از تصفیه گاز
به منظور بررسی و آنالیز تغییرات فاکتورهای مختلف آب مورد استفاده در طرح ،طی دو مرحله نمونه برداری از آب انجام شد
مرحله اول در شروع کار اجرایی و مرحله دوم پس از اینکه مقدار 02مترمکعب بیوگاز توسط سیستم تصفیه گردیده است نمونه ها
جهت آنالیز کامل در اختیار آزمایشگاه معتبر قرار داده شد ونتایج تحویل گردید جزئیات در فصل نتایح بیان گردیده است.

 -4نتایج
 -1-4بهرهبرداری آزمایشی
بهرهبرداری آزمایشی از سیستم از اوایل دی ماه سال  9013آغاز و تا تاریخ 16/0/08به صورت پیوسته در طی مدت
02روز انجام شده است .در طی هر روز کاری بسته به ضرورت سنجش فاکتورهای مختلف مربوط به کارکرد سیستم انجام گرفته
است .نتایج حاصل در جدولی تحت عنوان فرم ثبت داده های پایلوت تصفیه بیوگاز یاداشت گردیده است .این نتایج به تائید
طرفین رسیده و نسخه اصلی آن تحویل کارفرما شده و نسخه دوم در اختیار مجریان می باشد .از انجا که نتایج از مشابهت زیادی
برخودار بوده است در آنالیزهای انجام شده نتایج حاصله در فاصله زمانی13/92/93تا  13/99/0مورد آنالیز قرار گرفته است .طی
این مدت در مجموع تعداد 69سنجش انجام گرفته است که از این تعدادنتایج  06آنالیز مربوط به فاصله زمانی
13/92/93تا 13/92/06مورد بررسی کامل قرار گرفته است این نتایج در ردیف سنجش کد 9تا  06در جدول  0بیان شده
است.برای محاسبه جریان گازحجم مخزن کمپرسور 922بوده است وقتی مخزن را از بیوگاز پر کرده واین میزان را با کنتور گاز
مورد سنجش قرار دادیم این مقدار معادل2/6متر مکعب شده است که با تناسب هر متر مکعب گاز معادل  902لیتر می باشد که با
ضرب فلو گاز به متر مکعب در ساعت در 902اعداد فلو گاز به لیتر در جداول نتایج فصل بعد گزارش شده است همچنین فیلتر
استوانه ای به ارتفاع  62است که ارتفاع قسمت اصلی فیلتر 52سانتی متر است و قطر  92سانتی متر می باشد و با توجه به این که
یک استوانه است حجم فیلتر بر اساس فرمول استوانه محاسبه ودر فرمول مقدار آن منظورو در جداول محاسبات فصل بعد گزارش
شده وبیان این مسله در مورد اطالعات این جدول الزم است که میزان سولفید هیدروژن لود شده در وافع مقداری است که وارد
فیلتر می شود و میزان سولفید هیدروژن تصفیه شده که با آب جاروب و وارد آب شده ،در واقع همان توان سیستم در حذف است
و به بیان روشن ت ر همه مقدار لود شده الزاما حذف نشده است بخشی همراه با آّب شسته شده است و بخشی در گاز خروجی است
در ایده ال ترین حالت این دو مقدار یکسان خواهند گردید و آن هم زمانی است که صدرصد حذف سولفید هیدروژن انجام شود

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)33 :بهار  ،1011جلد یک

طبق تعریف اگر  Cاختالف میزان غلظت سولفید هیدروژن ورودی وخروجی باشد ،در واقع  Cمقدارخالصسازی یا حذف
سیستم برحسب میلی گرم در لیتر در یک دقیقه است که با ضرب کردن آن در  9/08که ضریب فاکتور برای تبدیل میلی گرم در
لیتر به میلی گرم در متر مکعب است ( )Siefers 2010میزان خالصسازی سیستم برحسب میلی گرم در متر مکعب گاز در یک
دقیقه به دست خواهد آمد.

1 Elimination capacity
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جدول شماره  :2نتایج حاصله از بررسی فاکتورهای مختلف در سیستم خالصسازی بیوگاز (فاکتورهای سولفید
هیدروژن)

)(EC
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به لیتر
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LR
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میزان توان
سیستم در
حذفH2S
گرم بر متر
مکعب
برساعت

 -2-4نتایج میزان سولفید هیدروژن لود شده با سیستم ()Loding rate
نتایج میزان سولفید هیدروژن لود شده ( وارده شده) به سیستم که در جدول 0جزئیات بیان شده است ،نشان دهنده این است
که بیشترین میزان سولفیدهیدروژن معادل 02/8و کمترین میزان معادل  8/9گرم بر متر مکعب در ساعت بوده است .باید توجه
شود که بخشی از این میزان توسط سیستم حذف شده است و بخش جزئی همراه با گاز از سیستم خارج شده است ( .نمودار )9
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نمودار شماره  1میزان سولفید هیدروژن لود شده ( وارده شده) به سیستم در سنجشهای  37گانه

 -3-4نتایج محاسبه کارایی سیستم در حذف سولفید هیدروژن
نتایج کارایی سیستم در حذف سولفید هیدروژن لود شده ( وارده شده) به سیستم در جدول  0باجزئیات بیان شده است .نتایج
نشان دهنده این است که بیشترین میزان درصد حذف سولفیدهیدروژن معادل 16و کمترین میزان در شرایطی که هیچ گونه
تعویض آب یا تزریق آب تازه به سیستم انجام نگرفته است ،معادل  09درصد بوده است و متوسط کارایی سیستم درحذف سولفید
هیدروژن  32درصد بوده است.
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ردیف نوبت سنجش
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نمودار شماره  :2درصد حذف سولفید هیدروژن در مدت زمان کارکردی یک ماهه تحت شرایط متفاوت

 -4-4نتایج محاسبه توان سیستم درحذف سولفید هیدروژن
نتایج قابلیت یا توان سیستم در حذف میزان سولفید هیدروژن در ج جدول 0باجزئیات بیان شده است .این نتایج نشان
دهنده این است که بیشترین میزان سولفید هیدروژن حذف شده توسط سیستم معادل 02/1و کمترین میزان در شرایطی که هیچ
گونه تعویض آب یا تزریق آب تازه به سیستم انجام نگرفته است ،معادل  8/9گرم بر متر مکعب در ساعت بوده است ( .نمودار )0
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نوبت ردیف سنجش
نمودار شماره  3توان سیستم در حذف سولفید هیدروژن در سنجش های  37گانه

به طور کلی با در نظر گرفتن دمای آب  PHاز مقدار  6/8که آب تمیز در سیستم بوده شروع و به مرور با کار کردن سیستم
روند کاهشی آن آغاز گردیده است ( نمودار )0و با کاهش حدود  0واحد به سمت اسیدی شدن رفته است و در رنج  5/8ثابت باقی
مانده است .این در شرایطی صورت گرفته است که عمال به طور متوسط روزانه صد لیتر آب مخزن تخلیه و با آب تازه جایگزین
گردیده است .در حالتی که به مدت یک هفته هیچگونه تزریق آب تازه به مخزن انجام نشده است یعنی ردیف  01تا  03عمال
کاهش  PHیک واحد بوده است ودر همین رنج باقی مانده است.
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 -5-2نتایج تغییرات  PHآب در سیستم
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نمودار شماره  4نمایش تغییرات  pHدرسیستم در سنجش های  37گانه

 -6-2نتابج آنالیز آب مورد استفاده در سیستم قبل از تصفیه گاز و بعد از تصفیه گاز
نتایج آنالیز آب مورد استفاده در سیستم قبل از تصفیه گاز و بعد از تصفیه گاز در نمودار شماره  5بیان شده است نتایج مبین
افزایش غلظت کل جامدات محلول و سولفات و تا حدی نیترات می باشدکه با توجه به نوع کارکرد سیستم طبیعی می باشدبا توجه
به رنج اندک تغییرات  PHو از طرفی غنی بودن آب از ترکیبات سولفاته و گوگردی این آب برای کشاورزی مناسب خواهد بود.
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 -7نتیجه گیری
همان طور که نتایج این طرح نشان داد میزان سولفید هیدروژن موجود در بیوگاز تولیدی بسیار باال است و باعث آسیب جدی
به تجهیزات در درازمدت خواهد شد .با این تکنیک به طور متوسط بدون در نظر گرفتن میزان سولفید هیدروژن در فلو گاز قادر به
حذف سولفید هیدروژن تا  16درصد بوده است .وجه تمایز طراحی این سیستم درمقایسه با نمونههای خارجی مشابه جابجایی ثقلی
آب ،چیدمان عمودی و پلکانی بودن سیستم ،استفاده از مکش برای جداسازی باقی مانده گازها می باشد این سیستم با اندکی
تغییرات در ارتفاع فیلتر و پکینگ بستر قادر به حذف تمام وقت در رنجی بین  62تا  82درصد خواهد شد .از طرفی برای تکمیل و
بهینه کردن شرایط حذف از یک تکنیک مکمل از جمله استفاده از فیلتر در شرایط جامد با هزینه اندک میتوان استفاده کرد و این
مجموعه با تعهدات الزم توانا به انجام این مهم میباشند.
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نمودار شماره 5مقایسه تغییرات آب شاهد(آبی)وآبی که 22متر مکعب بیوگاز در آن جداسازی شده است

تقدیر و تشکر
جا دارد از همه بزرگوارانی که در مراحل مختلف اجرای طرح از همیاری و مساعدتهایشان بهرمند شده ایم اقایان مهندس
کریمیان ،مهندس آدینه نیا ،مهندس :علیزاده ،رامشینی  ،خورشیدی ،ابراهیمی ،ثنایی ،رضوانی،خانمها :نوروزی و موسوی و خلیلی
همچنین از آقایان حسن زاده و پژمان قدردانی و تشکر نمائیم.
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استفاده از فناوری مالتی پلکس تقسیم طول موج
در ارتباطات فیبر نوری )(DWDM

مهدی رضاتبار ،*1یاسره یوسف

تبار2

تاریخ دریافت0000/00/02 :
تاریخ پذیرش0000/00/00 :
کد مقاله09790 :

چکـیده
روش ادغام سیگنال بر اساس تقسیم فشرده طول موج ) (DWDMفناوری جدیدی است که قادر است با استفاده از
عناصر نوری ،چندین طول موج مدوله شده مجزای نور را در یک فیبر واحد ارسال کند و نرخ انتقال داده را به اندازه قابل
توجهی افزایش دهد که قبالً امکان پذیر نبوده است .این فناوری از یک طرف ،قابلیت انتقال ترافیک پرظرفیتی تا چندین
ترابیت بر ثانیه را از طریق یک زوج فیبر دارد و از طرف دیگر از آنجایی که روی هر فیبر ،تعدادی کانال ارتباطی (معادل با
تعداد طول موجها) وجود دارد ،هرکانال میتواند نوع خاصی از ترافیک (مثالً ترافیک  ATMدر یک کانال ،صوت و
اینترنت در کانالهای دیگر و غیره) را حمل کند .بدین ترتیب با استفاده از تکنولوژی  DWDMبه یک نرخ بیت
حداکثری و نیز سرویسهای چندگانه روی یک شبکه نائل میشویم.

واژگـان کلـیدیTDM, WDM, CWDM, DWDM, OADM :

 -3کارشناس ارشد مهندسی  ،ITشبکههای کامپیوتری ،دانشگاه مازندران (نویسنده مسئول)mrezatabar@gmail.com ،

 -2کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر ،نرم افزار ،دانشگاه مازندران
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 -1مقدمه
در سیستم های ارتباط امروزی برای فراهم کردن خدمات مورد تقاضای کاربران جهت پشتیبانی از سرویسهای گوناگون از
قبیل اینترنت ،ویدئو کنفرانس ،پخش زنده مسابقات حساس ،سیستمهای  VoIP0و  ،...بیشک پهنای باند زیادی مورد نیاز می
باشد .برای نیل به این هدف ،یکی از راه هایی که جدیداً مورد استفاده قرار گرفته فناوری  DWDM2می باشد که با ادغام
سیگنالهایی با طول موج متفاوت در یک فیبر نوری ،در عمل تعداد زیادی فیبر مجازی در هر کابل ایجاد میگردد که هر کدام
سیگنال متفاوتی را حمل می کنند .این تکنیک می تواند ظرفیت شبکه موجود را بدون نیاز به کابل کشی مجدد افزایش داده و
هزینه های ارتقای شبکه را به طور چشمگیری کاهش دهد.

 -2راه حلهای افزایش ظرفیت انتقال در شبکههای فیبر نوری
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 استفاده از کابل های نوری جدید.
 استفاده بهینه از پهنای باند فیبرهای موجود که به دو روش استفاده از مالی پلکسینگ تقسیم زمان  TDM3و استفاده از
مالی پلکسینگ تقسیم طول موج  WDM4امکان پذیر میباشد.
برای افزایش ظرفیت شبکه ،می بایست راه حلی انتخاب شود که اقتصادی باشد و کاربر را برای استفاده از آن ترغیب کند.
اولین راه حلی که به ذهن می رسد ،استفاده از تعداد بیشتری فیبر برای دسترسی به پهنای باند باالتر است که این کار اصالً به
صرفه نیست؛ چرا که یک راه حل کامالً سخت افزاری است که با صرف هزینه و وقت زیاد همراه است .ضمن آنکه استفاده از تعداد
فیبر بیشتر ،الزاماً امکان ارائه خدمات جدید را برای ISP5ها فراهم نمی آورد.
راه حل دوم افزایش ظرفیت ،استفاده از مالتی پلکسینگ زمانی  TDMاست که با تقسیم بندی زمانی ،امکان ارسال اطالعات
بیشتر را بر روی فیبر فراهم می آورد به عبارتی ظرفیت را با استفاده از برش زمان به فاصله های کوچک تر افزایش میدهد به
طوری که در یک واحد زمانی تعداد بیت بیشتری میتواند منتقل گردد .این روش به طور معمول بر روی شبکه های فعلی مخابرات
استفاده می شود؛ اما در آینده نزدیک برای دسترسی به سرعت  00 Gb/sپس از  00 Gb/sتنها با روش  TDMامکان پذیر
نخواهد بود و مستلزم پیشرفت تکنولوژی ساخت قطعات الکترونیکی است .در شکل  0مالتی پلکسینگ تقسیم زمان نشان داده شده
است ).(V.Alwayn, 2004
7
6
روش  TDMهم اکنون در شبکه های انتقال براساس  SONETکه استاندارد آمریکای شمالی و  SDHکه استاندارد
بینالمللی است به کار میرود .قابل ذکر است که  SONETو  SDHاستانداردهایی هستند که برای سیگنال های دیجیتالی
تعریف شده اند و سرعت ارتباطات ،ساختار بستهها و رابط های نوری را استاندارد می کنند(E. Lowe, 1998) .

شکل  -1مالتی پلکسینگ تقسیم زمان

راه حل سومی نیز برای ISPها وجود دارد و آن استفاده از روش  WDMاست .در این روش ،به هر یک از سیگنال های
نوری ورودی ،یک طول موج و یا یک فرکانس خاص داده میشود و سپس تمام سیگنال ها بر روی یک فیبر ارسال می شوند .از
آنجا که هر یک از این طول موج ها مستقل از یکدیگر هستند و بر روی هم هیچ گونه تاثیری ندارند ،این امکان را به ISPها
میدهند تا از امکانات موجود شبکه به طور بهینه بهره بگیرند و بتوانند از تکنولوژی های مختلف استفاده کنند.
1. Voice over IP
2. Dense Wavelength Division Multiplexing
3. Time Division Multiplexing
4. Wavelength Division Multiplexing
5. Internet Service Provider
6. Synchronous Optical Network
7. Synchronous Digital Hierarchy
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در این روش اگر فیبر را به صورت یک بزرگراه با چند خط ارتباطی در نظر بگیریم از تمام خطوط ارتباطی استفاده می شود در
حالی که  TDMفقط از یک خط استفاده کرده و فقط تعداد بیت های عبوری از همان خط را افزایش می دهد .در نتیجه در این
حالت سرعت بیت ها افزایش می یابد .در شکل  2مالتی پلکسینگ تقسیم طول موج نشان داده شده است.
روش  WDMرا می توان به رشته های رنگارنگی تشبیه کرد که کن ار هم قرار می گیرند تا یک طناب نازک را به وجود آورند
که در آن هر یک از رشته های رنگین معرف یک طول موج میباشد و گیرنده وسیله ایست که عمل معکوس تهیه طناب را انجام
میدهد یعنی طناب را از هم باز می کند تا دوباره به صورت رشتههای رنگارنگ درآیند.

در واقع WDM ،چندین سیگنال نوری را ترکیب می کند و آن ها را به صورت یک مجموعه ،تقویت و ارسال می کند که این
امر موجب افزایش ظرفیت خواهد شد .هر یک از این سیگنال ها می توانند سرعتهای مختلف نظیر OC-24, OC-12, OC1-3
و فرمت های گوناگون  IP3 ،ATM2و  SONETرا داشته باشند .در شکل  0افزایش نرخ بیت با استفاده از روش  WDMنشان
داده شده است ).(V.Alwayn, 2004
اما آنچه که  WDMرا این چنین پرارزش و مفید ساخته است ،تقویت کننده هایی هستند که سیگنال نوری را بدون تبدیل به
سیگنال الکتریکی تقویت می کنند .این تقویت کنندهها پهنای باند مشخصی دارند و در این پهنای باند می توانند تا  000طول موج
را تقویت کنند .تقویت کننده  EDFA4از جمله این تقویت کننده ها می باشد که در باند طول موجی  0600-0650نانومتر استفاده
می شود در این نوع تقویت کننده که به تقویت کننده های نوری اربیومی موسوم می باشند ،از عنصر اربیوم که یک فلز خاکی است
استفاده می شود و خواص لیزری در  0/66میکرومتر دارد و باعث تقویت پالس های نوری در این محدوده می شود و کاربرد
فراوانی در شبکه های مخابراتی بویژه تقویت کنندگی در مسافت های طوالنی دارند (Stamatios V. Kartalopoulos,
).2002
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شکل  -2مالتی پلکسینگ تقسیم طول موج

شکل  -3افزایش نرخ بیت با استفاده از روش WDM

 -3خصوصیات روش WDM
به طور کلی می توان خصوصیات روش  WDMرا به صورت زیر برشمرد:

-

فراهم آوردن سرعت های باال بر روی یک فیبر تکی.
1. Optical Carrier
2. Automated Teller Machine
3. Internet Protocol
4. Erbium Doped Fiber Amplifier
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 امکان استفاده از تجهیزات فعلی شبکه. امکان استفاده از فرمت های متفاوت نظیر  IP ،SONETو  ATMبا سرعت های متفاوت. ارائه خدمات جدید به کاربران براساس اختصاص طول موج که روشی کامالً نرم افزاری است.در شکل  0یک سیستم  WDMبا دو کانال نشان داده شده است.

شکل  -4سیستم  WDMبا دو کانال

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی ،)11 :بهار  ،3011جلد یک

گام بعدی افزایش ظرفیت ،استفاده همزمان از دو روش  WDMو  TDMاست .در روش  ،TDMافزایش ظرفیت با افزایش
سرعت بر روی یک خط ارتباطی انجام می شود در حالی که در روش  ،WDMاین کار با استفاده از طول موج های مختلف و در
واقع افزایش خطوط ارتباطی صورت میگیرد .بنابراین با ترکیب این دو روش ،می توان به ظرفیت باالتر بر روی یک فیبر دست
یافت و این امکان را همواره فراهم آورد تا با پیشرفت تکنولوژی ساخت قطعات الکترونیکی ،آن را به طور موثری در افزایش سرعت
شبکه های نوری به کار گرفت ).(Stamatios V. Kartalopoulos, 2002

 .4باندهای طول موجی انتقال اطالعات بر روی فیبر نوری
محیط انتقال در شبکه های نوری ،فیبر نوری است و باند طول موجی که می توان برای ارسال اطالعات استفاده کرد بین
 0250تا  0526نانومتر ،یعنی پنجره های دوم و سوم مخابرات نوری است که در شکل  6نشان داده شده است .الزم به ذکر است
همان گونه که در شکل  5نشان داده شده است ،پنجره اول مخابرات نوری در طول موج  060نانومتر و پنجره های دوم و سوم به
ترتیب در طول موج های  0000نانومتر با کمترین پاشندگی و  0660نانومتر با کمترین تلفات هستند .این باند طول موجی که از آن
برای انتقال اطالعات بر روی فیبر استفاده میشود ،به  6باند (طبق جدول  ،)0تقسیم می شود که در روش های مختلف WDM
به کار گرفته می شوند ).(V.Alwayn, 2004
جدول  -1باندهای طول موجی انتقال اطالعات بر روی فیبر
محدوده طول موج (برحسب نانومتر)

نام باند

0250 - 0050
0050 – 0050
0050 – 0600
0600 – 0656
0656 - 0526

O-Band
E-Band
S-Band
C-Band
L-Band

شکل  -5پنجره های مخابرات نوری
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شکل  -6افت سیگنال نوری

 .5تقسیم بندی سیستم WDM
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در سیستم  ،WDMدو نوع تقسیم بندی وجود دارد:
( CWDM0 .0مالتی پلکس طول موج غیرمتراکم)
( DWDM2 .2مالتی پلکس طول موج متراکم)
در هر دو روش  CWDMو  DWDMاز ادغام چندین طول موج نور لیزر برای انتقال سیگنال در یک فیبر استفاده میشود
و تفاوت اساسی آنها در فاصله کانالها از یکدیگر می باشد .فاصله  CWDMعریض تر از  DWDMمی باشد.
برای استفاده حداکثری از ظرفیت فیبر در روش  ،WDMباید فاصله بین طول موج هایی را که برای انتقال اطالعات استفاده
می شود ،کم نمود تا اطالعات بیشتری را بر روی یک فیبر ارسال کرد.
در روش  CWDMفاصله بین کانال ها  20نانومتر است و در باندهای  C ،S ،E ،Oو  Lبه کار گرفته می شود .در این
محدوده ،طول موجی با  0تا  05کانال که هر یک پهنای باندی تا  2/6گیگابیت در ثانیه (مطابق با  )STM16دارند ،فراهم
میآورند و می توان به پهنای باندی تا  00گیگابیت در ثانیه ( )Gb/sبر روی یک فیبر تکی دست یافت.
روش  DWDMدر باند  Cو  Lبه کار می رود و بین  02تا  050کانال با فاصله های باریک تر از  0/0نانومتر 0/0 ،نانومتر و
یا  0/2نانومتر ایجاد می شود که با این تعداد کانال ،به پهنای باند بسیار باالیی می توان دست یافت .اما الزم به ذکر است که این
3
روش فقط برای ارسال اطالعات برای فواصل دور مناسب است ،زیرا تجهیزات جانبی این روش مانند نوع فیبر ،لیزر ،تکرارکنندهها
و ...از خصوصیاتی برخوردار هستند که میزان هزینه را به شدت افزایش می دهند ،به طوری که قیمت تمام شده برای هر کانال،
فقط برای ارسال اطالعات به فواصل دور و شبکه های گسترده  WAN4به صرفه خواهد بود .در شکل  7فاصله بین کانالها در
سیستم های  CWDMو  DWDMو در شکل  0فاصله بین کانال های یک سیستم  DWDMنشان داه شده است
).(Ramaswami et al., 2009

شکی نیست که  DWDMدارای عملکرد بهتر برای انتقال تعداد بیشتری از طول موج های متعدد بر روی یک فیبر میباشد.

شکل  -7فاصله بین کانال های سیستم های  CWDMو DWDM

1. Coarse Wavelength Division Multiplexing
2. Dense Wavelength Division Multiplexing
3. Optical Repeater
4. Wide Area Network
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شکل  -8فاصله بین کانال های یک سیستم DWDM

 .6اجزای اصلی سیستم DWDM
در شکل  9اجزای اصلی یک سیستم  DWDMنشان داده شده است و در ادامه به تشریح هر یک از اجزاء پرداخته میشود.
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شکل  -9اجزای اصلی یک سیستم DWDM

 -1-6ترانسپوندر
در ابتدای بخش ،ترانسپوندر 0قرار دارد .انواع رشته بیت های دارای فریمینگ متفاوت همچون SONET, SDH, ATM,

 IPبا سرعتهای متفاوت وارد ترانسپوندر می شوند .این ورودیها نوری 2و دارای یک طول موج یکسان می باشند ،ابتدا تبدیل به
سیگنال الکتریکی می شوند ،سپس سه عمل اصالح زمانبندی ،0شکل دهی مجدد 0و تقویت و بازسازی 6یا اصطالحاً عملیات 3R
انجام میشود .در نهایت تبدیل به نور دارای طول موج استاندارد  DWDMمی شوند .لذا از عالمت  OEO6یعنی نوری -
الکتریکی -نوری برای نمایش آن استفاده می شود .شکل  00عملکرد آن را نشان میدهد ).(Ramaswami et al., 2009

شکل  -11عملکرد واحد ترانسپوندر

 .2-6مالتی پلکسر و دی مالتی پلکسر نوری (ماکس و دی ماکس)

1. Transponder
2. Optical
3. Retiming
4. Reshaping
5. Re-Amplification
6. Optical-Electrical-Optical
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در مرحله بعد از ترانسپوندر ،مالتی پلکس نوری 0انجام میشود مثالً به کمک یک منشور ،نورهای ورودی مالتی پلکسر که از
خروجی ترنسپوندرها آمده و هر یک دارای طول موج متفاوتی می باشند ،با یکدیگر مخلوط شده و در قالب یک نور رنگی خارج
میشوند ).(Ramaswami et al., 2009
2
در سمت مقابل هم عملیات عکس توسط دی مالتی پلکسر نوری انجام می شود .شکل  00نحوه عملکرد مالتی پلکسر و دی
مالتی پلکسر نوری را نشان میدهد ).(Stamatios V. Kartalopoulos, 2002
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شکل  -11مالتی پلکسر و دی مالتی پلکسر نوری

 .3-6مالتی پلکسر سوار/پیاده کننده

نوری3

این عنصر نوع خاصی از مالتی پلکسر نوری می باشد که برای دسترسی به سیگنال های منفرد  DWDMبدون اینکه آنها را
به سیگنالهای الکتریکی تبدیل نماید ،مورد استفاده قرار میگیرد ).(Pedro, J., and Pato, S., 2012
عملکرد اصلی این نوع مالتی پلکسر ،برداشتن انتخابی طول موج ها از مسیر (محتوای داده موجود در این طول موج ها به فیبر
دیگری انتقال داده می شود) و عبور بقیه طول موج ها و اضافه کردن همان تعداد طول موج اما با محتوای داده متفاوت (از فیبری
که اضافه می شود) در همان جهت است .نحوه عملکرد این نوع مالتی پلکسر در شکل  02نشان داده شده است (Jean-Pierre
).Laude, 2002

)1. Optical Multiplexer (OMUX
)2. Optical De-Multiplexer (ODEMUX
)3. Optical Add/Drop Multiplexers (OADM
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شکل  -12مالتی پلکسر و دی مالتی پلکسر حذف/اضافه کننده نوری

 .7نتیجه گیری
نکته اساسی و تعیین کننده در پوشش بهینه و بیشینه ارتباطات مخابراتی ،دستیابی به نرخ بیت بیشتر و پشتیبانی انواع سرویس
ها می باشد که برای نیل به این هدف با ابداع فناوری  ،DWDMافزایش ظرفیت فیبر نوری با انتقال  nکانال  00 Gb/sروی
یک فیبر فراهم گردید .به کارگیری سیستم های  DWDMموجب سهولت در مدیریت شبکه ،آشکار سازی خطا ،مسیریابی مجدد
و سریع برای سیگنال های معیوب ،عدم وابستگی به پروتکل خاص ،توسعه آسان شبکه بدون نیاز به فیبر جدید و تنها با اضافه
نمودن طول موج و هزینه کم و  ...گردیده است .از طرفی با توجه به اینکه این سیستم ها بر بستری تمام نوری کار می کنند ،این
امر باعث جلوگیری از تلفات ،اعوجاج ،پراکندگی و نویزی شدن سیگنال شده و باعث باال بردن سرعت انتقال می گردد .مزیت دیگر
این سیستم ها پهنای باند باالیی میباشد که به سبب وجود اجزای نوری قابل دست یابی است.
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بهرهگیری از روشهای داده کاوی جهت بررسی الگوریتم تشخیص
چهره براساس کانالی از طبقه بند درخت تصمیم گیری

احسان نریمانی ،*1افشین

رضاخانی2

تاریخ دریافت0400/00/04 :
تاریخ پذیرش0400/04/05:
کد مقاله97279 :

چکـیده
ایجاد یک سیستم آشکارساز چهره قدرتمند ،یکی از بزرگترین چالش هاست که در سال های اخیر مورد توجه محققان
مختلف قرار گرفته است .چهره نقش اساسی را در شناسایی افراد و نمایش احساسات آنها در سطح جامعه دارد .تشخیص
چهره یک موضوع مهم در کاربردهایی همچون سیستمهای امنیتی ،کنترل کارت اعتباری و شناسایی مجرمان شده است.
مسئله تشخیص چهره در حال حاضر به عنوان یکی از روش های برجسته بیومتریک مطرح می باشد .مزیت این روش ،در
سهولت دسترسی به تصاویر چهره افراد نسبت به دیگر روش های بیومتریک می باشد .درخت تصمیم گیری و الگوریتم
های تکاملی درخت تصمیم گیری روشی مرسوم در طبقه بندی است ،یک روش کار آمد و ویژه برای ایجاد دسته بندها از
داده ها ،تولید یک درخت تصمیم است .این روش ،تضمین می کند که یک درخت ساده ،اما لزوما نه ساده ترین درخت،
یافت خواهد شد .در این تحقیق عالوه بر مقایسه قدرت پیش بینی درخت تصمیم گیری ،مدلهای درخت داده کاوی با
الگوریتمهای آموزش مختلف نیز مقایسه می گردد .انتخاب الگوریتم آموزش مناسب یکی از مهمترین مراحل طراحی یک
درخت تصمیم است .نخست داده ها به صورت تصادفی به دو بخش تقسیم گردید000 .مورد ( 86/9درصد) برای برازش
مدلها (مجموعه آموزش-آزمون در مدل درخت تصمیم ) و 50مورد ( 00/0درصد) برای اعتبار سنجی مدلها مورد استفاده
قرار میگیرد.

واژگـان کلـیدی :داده کاوی ،الگوریتم تشخیص چهره ،طبقهبند ،درخت تصمیم گیری

 -1کارشناس ارشد نرم افزار ،دانشگاه غیرانتفاعی یاسین بروجرد ،بروجرد ،ایران (نویسنده مسئول)
 -3استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آیت اله بروجردی ،بروجرد ،ایران
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 -1مقدمه
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چهره نقش اساسی را در شناسایی افراد و نمایش احساسات آنها در سطح جامعه دارد .توانایی انسان در تشخیص چهره ها قابل
توجه است .ما می توانیم هزاران چهره ی یاد داده شده در طول عمرمان را تشخیص دهیم و در یک نگاه چهره های آشنا را حتی
پس از سال ها جدایی شناسایی کنیم .این مهارت در مقابل تغییرات در شرایط دیداری مانند حالت چهره ،سن و همچنین تغییراتی
در عینک ،ریش یا سبک مدل موها ایستادگی می کند] .[1تشخیص چهره یک موضوع مهم در کاربردهایی همچون سیستم های
امنیتی ،کنترل کارت اعتباری و شناسایی مجرمان شده است .برای مثال ،قابلیت مدل کردن یک چهره ی خاص و تمیز دادن آن از
یک تعداد فراوان از مدل های چهره ی ذخیره شده ،شناسایی مجرمان را به صورت گسترده ای بهبود خواهد بخشید] .[2لذا می
توان گفت استفاده از چهره به منظور بازشناسی یا احراز هویت افراد ،با توجه به دالیل متفاوتی از جمله سهولت جمع آوری داده ها،
دقت و امنیت نسبی سیستم در مقابل حمالت و حتی دوستانه بودن فرآیند تشخیص و بازشناسی چهره ،اهمیت ویژه ای یافته
است] .[3چهره ،یک ویژگی منحصر به فرد انسان است .حتی دو فرد همزاد نیز به رغم شباهت زیاد ،از لحاظ چهره داری تفاوت
های جزیی می باشند .این امر موجب می شود که بتوان از چهره به عنوان یکی از محک های تعیین هویت و شناسایی افراد
استفاده کرد .در تمامی کاربردهایی که از ویژگی چهره استفاده می کنند ،ابتدا باید محل چهره در تصویر مشخص شود .در واقع،
کشف چهره یک مرحله اساسی از کاربردهایی است که برای دستیابی به اهداف خود ،از نوعی ویژگی چهره بهره می برند .توسعه
یک مدل محاسباتى براى تشخیص چهره کامالً دشوار است و دلیل آن پیچیدگى چهره ها و ساختار چند بعدى بینایى است.
بنابراین تشخیص چهره یک فعالیت سطح باال در بینایى کامپیوتر است و مىتواند بسیارى از تکنیک هاى بینایى اولیه را در بر می
گیرد] .[4مسئله تشخیص چهره در حال حاضر به عنوان یکی از روش های برجسته بیومتریک مطرح می باشد .مزیت این روش،
در سهولت دسترسی به تصاویر چهره افراد نسبت به دیگر روش های بیومتریک می باشد .یک سیستم تشخیص چهره متداول
شامل سه مرحله؛ کشف چهره ،0استخراج الگوها ،2تشخیص چهره 0می باشد .در این راستا ،انتخاب ویژگی از جمله مهمترین مراحل
طراحی در سیستم های بازشناسی الگو می باشد .مشخصه ای می تواند به عنوان یک ویژگی انتخاب شود که قابل تمایز بوده و در
اثر گذشت زمان نیز از بین نرود و بتوان با روش هایی آن را اندازه گیری نمود ] .[5وی 4و همکاران در سال  ،2020در پژوهشی به
بررسی حداقل اتالف حاشیه ای برای تشخیص چهره عمیق پرداختند .در این پژوهش تابع  MMLهمراه با توابع Softmax
Lossو  Centre Lossبر فرآیند آموزش نظارت می کنند تا حاشیه های تمامی دسته ها را صرف نظر از توزیع دسته آن ها مورد
نظارت قرار دهند .نتایج تجربی نشان می دهد که تابع اتالف  MMLپیشنهادی منجر به حالت جدیدی در تشخیص چهره می
شود و اثر منفی تمایل حاشیه ای را کاهش می دهد] .[6مسود 5و همکاران در سال  ،2020در پژوهشی یک مدل عمیق مبتنی بر
درخت را برای تشخیص چهره خودکار در یک محیط ابری پیشنهاد کردند .این مدل عمیق پیشنهادی دارای بار محاسباتی کمتری
است و دقت را از بین نمی برد .نتایج حاصل از این آزمایش ها نشان می دهد که مدل پیشنهادی به دقتهای  99٫09 ،96٫85و
 95٫64درصد به ترتیب در پایگاه داده هایORL ، FEIو  LFWدست یافته است] .[7المحمدی و همکاران در سال  ،2009در
بررسی تشخیص چهره عمیق نشان دادند که بخش های منحصر به فرد چهره مانند چشم ها ،بینی ها و گونه ها دارای نرخ
تشخیص کم هستند ،اما زمانی که بخش های فردی صورت ترکیب شده به عنوان شاخص معرفی می شوند ،میزان تشخیص به
سرعت در حال افزایش است] .[8ژو 8و همکاران در سال  ،2007به بررسی پژوهشی با عنوان  CNN :CMS-RCNNضمنی
چند مقیاس ناحیه محور برای ردیابی چهره بدون قید پرداختند .نتایج تجربی نشان داده که رویکرد پیشنهادی می تواند با آموزش از
طریق دیتاست  WIDER FACEبه عملکرد باالیی دست یافته و در  FDDBنسبت به سایر روشهای ردیابی چهره نتایج قابل
رقابتی را تولید کند] .[9در این مقاله به بهره گیری از روشهای داده کاوی جهت بررسی الگوریتم تشخیص چهره براساس کانالی از
طبقه بند درخت تصمیم گیری پرداخته می شود.

-2روش مقاله
نخست داده ها به صورت تصادفی به دو بخش تقسیم گردید 111.مورد( 86/9درصد) برای برازش مدلها (مجموعه آموزش-
آزمون در مدل درخت تصمیم ) و 50مورد( 00/0درصد) برای اعتبار سنجی مدلها مورد استفاده قرار گرفت .همگنی منحنی بقای دو
مجموعه داده ها با استفاده از منحنی بقای کاپالن -مایر مورد ارزیابی قرار گرفته است .پذیره متناسب بودن مخاطره برای متغیرها

1 Face Detection
2 Feature Extraction
3 Face Recognition
4 Wei, etal
5 Masud, etal
6 Zhu, etal
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در مدل کاکس با استفاده از آزمون هارل و لی 0مورد بررسی قرار گرفت ،سپس با استفاده از مجموعه داده های برازش ،مدل
رگرسیون کاکس و مدل درخت تصمیم به داده ها برازش شد .در آخر از معیار صحت پیش بینی برای مشخص کردن بهترین
الگوریتمهای آموزش در مدل درخت تصمیم و برای مقایسه مدلها از معیارهای حساسیت ،ویژگی و سطح زیر منحنی مشخصه
عملکرد استفاده شد .الگوریتم  CART2یکی از معروف ترین روشها برای تشکیل درخت تصمیم است .روش CART
شاخههای خود را به صورت دوتایی و تنها بر اساس یک فیلد (متغیر مستقل ) ایجاد میکند .یعنی هر گروه غیر برگ آن ،به دو
گروه دیگر تفکیک میشود (شکل .)0
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شکل( )1الگوریتم درخت تصمیم گیر [4] CART

 -3شبیه سازی
در این مقاله شبیهسازی دارای سه مرحله اصلی میباشد:
مرحله اول :مرحله اول که مرحله پیشپردازش نام دارد.
مرحله دوم :در مرحله دوم تصویر فیلتر شده و پیشپردازش شده ،توسط روش  K-meansخوشهبندی شده و در این مرحله
نیز یک قدم به تشخیص چهره نزدیکتر میشویم.
مرحله سوم :در مرحله سوم پارامتر (ویژگی) از تصویر نتیجه شده از مرحله دوم استخراج میشود.
برای انجام شبیه سازی ابتدا شرایط و پارامترهایی تعریف می شوند که در زیر لیست شده اند:
 چهل عکس از افراد مختلف هر کدام از عکس به صورت جداگانه بخش بندی شده انداز آنجا که در این مقاله هدف تشخیص چهره بر اساس تکنیکهای پردازش تصویر می باشد برای شروع عکس شکل  2در
نظر گرفته می شود.

Harol li
Classification and Regression Tree

1
2
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شکل ( :)2حالت های مختلف چهره یک شخص][9

در شکل  0تمام حالتهای صورت یکی از نمونههایی که در دیتابیس وجود دارد ،نشان داده شدهاست .یعنی تصویر صورت 40
نفر در دیتا بیس ما وجود دارد و برای تمام این افراد تمام حالتهای نشان داده شده در شکل  2در نظر گرفته شدهاست.

شکل ( )3عکس های دیتا بیس و هدف تشخیص شخص مورد نظر][9

در شکل  0چهره سمت چپ ،همان چهره ای است که بطور نمونه میخواهیم تشخیص دهیم و تصویر سمت راست تصویر
تمام افرادی است که در دیتابیس ما وجود دارد.

 -4تشخیص چهره
برای تشخیص چره یک شخص بر اساس حالت های مختلف از داخل دیتا بیس چهل نفری به صورت زیر کد گذاری ها
اعمال شده است:
 ابتدا یک چهره با هر حالتی که دارد به صورت آموزش با درخت تصمیم در شبکه عصبی آموزش داده می شود. یک نمودار هیستوگرام برای هر تصویر مطابق کدهای نتلب ایجاد می شود. نمودار هیستوگرامی مشابه برای تمام تصاویر دیتابیس تشکیل می شود و تحلیل هیستوگرام بر روی آن ها انجاممی شود.
 بر اساس این تحلیل شبکه عصبی به صورت کامل آموزش داده می شود. از طریق ویژگی های استخراج شده و شبکه مصنوعی چهره شخص مورد نظر از بین دیتابیس تشخیص داده میشود.
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شکل ( )4تشخیص چهره شخص از دیتابیس مورد نظر ][9

در شکل  4برای یک چهره تصادفی نمودار هیستوگرام استخراج شده است و روی تمام تصاویر دیتابیس تحلیل هیستوگرام
انجام شده و ویژگیهای الزم از این طریق استخراج شده و از طریق تصاویر دیتابیس چهره شخص تشخیص داده شده است.
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شکل ( )5تشخیص چهره دو تصویر تصادفی از دیتا بیس مربوطه][9

در شکل های  5الی  9تصاویر اشخاص مختلف برای اثبات کارایی الگوریتم پیشنهادی انتخاب شده و این تصاویر به صورت
دقیق از دیتا بیس موجود تشخیص داده شده اند.

شکل ( )6تشخیص چهره شخص دیگری از داخل دیتا بیس][9
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شکل ( )7تشخیص چهره شخص دیگری از داخل دیتا بیس][9

شکل ( )8تشخیص چهره شخص دیگری از داخل دیتا بیس][9

شکل ( )9تشخیص چهره شخص دیگری از داخل دیتا بیس][9
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 -5بحث و نتیجه گیری
چهره نقش اساسی را در شناسایی افراد و نمایش احساسات آنها در سطح جامعه دارد .توانایی انسان در تشخیص چهره ها قابل
توجه است .ما می توانیم هزاران چهره ی یاد داده شده در طول عمرمان را تشخیص دهیم و در یک نگاه چهره های آشنا را حتی
پس از سال ها جدایی شناسایی کنیم .این مهارت در مقابل تغییرات در شرایط دیداری مانند حالت چهره ،سن و همچنین تغییراتی
در عینک ،ریش یا سبک مدل موها ایستادگی می کند] .[11تشخیص چهره یک موضوع مهم در کاربردهایی همچون سیستم
های امنیتی ،کنترل کارت اعتباری و شناسایی مجرمان شده است .برای مثال ،قابلیت مدل کردن یک چهره ی خاص و تمیز دادن
آن از یک تعداد فراوان از مدل های چهره ی ذخیره شده ،شناسایی مجرمان را به صورت گسترده ای بهبود خواهد بخشید .لذا می
توان گفت استفاده از چهره به منظور بازشناسی یا احراز هویت افراد ،با توجه به دالیل متفاوتی از جمله سهولت جمع آوری داده ها،
دقت و امنیت نسبی سیستم در مقابل حمالت و حتی دوستانه بودن فرآیند تشخیص و بازشناسی چهره ،اهمیت ویژه ای یافته
است] .[12یک سیستم تشخیص چهره متداول شامل سه مرحله؛ کشف چهره ،0استخراج الگوها ،2تشخیص چهره 0می باشد .در
این راستا ،انتخاب ویژگی از جمله مهمترین مراحل طراحی در سیستم های بازشناسی الگو می باشد .مشخصه ای می تواند به
عنوان یک ویژگی انتخاب شود که قابل تمایز بوده و در اثر گذشت زمان نیز از بین نرود و بتوان با روش هایی آن را اندازه گیری
نمود ] .[13چهره انسان ،از جمله مشخصه های انسانی می باشد که در برگیرنده این خصوصیات است .در شناسایی چهره پنج
مشکل اساسی وجود دارد که عملکرد سیستم را بشدت تحت تأثیرقرار می دهد .این مشکالت شامل موارد زیر می گردد:
 تغییر روشنایی چرخش چهره افزایش سن تغییر حالت چهره گرفتگی چهره.به طور کلی ،مشکالت تشخیص چهره ،از دو جهت قابل بررسی می باشند:
اوالً :تصاویر چهره بسیار متنوع هستند.
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شکل ( )11تشخیص چهره شخص دیگری از داخل دیتا بیس][9
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 حالت های احساسی، تغییرات در شدت روشنایی، سرچشمه این تغییرات که شامل چگونگی قرار گیری در مقابل دوربین:ًثانیا
 درخت تصمیم گیری و.[14] مو و سایر موارد می باشد که با زمان نیز تغییر میکنند، اضافه شدن عینک،مختلف چهره
 ساخته میشود و، زیرا به آسانی توسط چندین گره،الگوریتمهای تکاملی درخت تصمیم گیری روشی مرسوم در طبقه بندی است
.[15]متخصصان به راحتی میتوانند آنها را تفسیر کنند
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جداسازی روغن از محلولهای آبی با نانو فیلتر آب گریز پلی استر
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چکـیده
جداکنندههای آب از روغن و مشتقات نفتی ،بهوفور در محوطههای صنعتی جهت جداسازی مشتقات نفتی از فاضالب مورد
استفاده قرار میگیرند .بسته به نوع آالیندههای نفتی ،اختالف دانسیته آالینده با محلولهای آبی و سایر موارد ،راندمان
حذف روغن توسط جداکنندهها تغییر میکند .در این پژوهش با استفاده از نانو ذرات  ZnOعاملدار شده با استئاریک اسید،
یک فیلتر پلیاستر تحت اصالح قرار گرفت و یک سطح برای جداسازی مخلوطهای مختلف آب/هیدروکربن بهدست آمد.
نتایج نشان داد که بازیافت آب از محلولهای آبی و روغنها  %29صورت گرفت .همچنین جداسازی صورت گرفته با
فیلتر الیاف پلیاستر اصالح شده با نانو ذرات اکسید روی عاملدار شده نشان داد که فیلتر پلیاستر با غلظت نانو ذرات
 gr/100cc 5راندمان باالتری را به خود اختصاص داده و جداسازی با راندمان باالی  %22تا  %29و روغن جداسازی شده
خلوص  %29میدهد .در صورتی که در فیلتر اصالح شده با غلظت نانو ذرات  gr/100cc 2جداسازی روغن از مخلوط از
 %02تا  %22با خلوص روغن جداسازی شده  %09هست.

واژگـان کلـیدی :پلیاستر ،نانو ذرات اکسید روی ،هیدروکربن ،جداسازی
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صاف کردن یا فیلتراسیون یک روش فیزیکی برای حذف ذرات معلق در هر مایع است .این ذرات معلق میتوانند گل ،رنگ،
مواد آلی ،پالنکتون ،باکتری ،ذرات حاصل از سختی گیری و غیره باشند .فیلترها بر اساس اندازه منافذشان به سه دسته زیر تقسیم
میشوند .میکروفیلترها ،اولترافیلترها ،نانو فیلترها .نانو فیلتر در اصل فیلتراسیون با فشار پایینتر است ،بنابراین قیمت تمام شده نانو
فیلترها و انرژی مصرفی آنها نسبت به دو روش دیگر کمتر میباشد ] .[0جداکنندههای آب از روغن و مشتقات نفتی ،تجهیزاتی
میباشند که به منظور جداسازی انواع روغن ،مشتقات نفتی ،گریس و چربی از آب یا پساب مورد استفاده قرار میگیرند .این
سیستمها به وفور در محوطه های صنعتی جهت جداسازی مشتقات نفتی از فاضالب مورد استفاده قرار می گیرند .بسته به نوع
آالینده های نفتی ،اختالف دانسیته آالینده با پساب ،تغییرات  PHو سایر موارد ،راندمان حذف روغن توسط جدا کننده ها تغییر می
کند .جدا کننده ها جهت حذف گازوئیل و بنزین ،انواع مشتقات نفتی ،چربی های گیاهی و آشپزخانه ،انواع روغن های سبکتر یا
سنگینتر از آب ،گریس ،چربی های حیوانی و به طور کلی جداسازی سیاالتی که بعد از گذشت زمان می توانند به صورت چند فازی
درآیند مناسب می باشد .در مواردی که پساب به علت باال بودن غلظت چربی و روغن ،استانداردهای تخلیه به محیط زیست و منابع
آب پذیرنده را ندارد از واحدهای جدا کننده استفاده می گردد .با توجه به اینکه چربی و روغن و مشتقات نفتی از آالینده های
مضری می باشند که فرایند بیولوژیکی لجن فعال را مختل می کنند بنابراین در بسیاری از تصفیه خانه های صنعتی که چربی و
روغن در پساب وجود دارد در ابتدای تصفیه خانه یک واحد جداکننده تعبیه می گردد .نکته مهمی که باید توجه داشت این است که
چربی و روغن در واحدهای هوادهی باعث چسبیدن به روی توده های لجن فعال شده و عمل اکسیژن رسانی به میکروارگانیزمها را
کاهش می دهد .در نتیجه بازده تصفیه پساب کاهش پیدا میکند ] .[7در پی مطالعات انجام گرفته محققان به بررسی غشاهای
نانوفیلتر آب گریز متعددی پرداختند ،به عنوان مثال ترکیب پنبه و اکسید روی ،ترکیب غشاهای پلیمری با نانوذرات تیتانیوم دی
اکساید ،ترکیب پلی سولفون با اکسید روی و ترکیب پلی استر با نانو ذرات مختلف از جمله نانو لوله های کربن حاکی از بهبود
عملکرد این نوع غشاها می باشد ].[0-00
در سالهای اخیر توجه بیشتری به فیلترهای الیاف پلی استر شده است .پلی استر هم بدلیل جنس پلیمری برای محلولهای
بازی و اسیدی و خنثی استفاده می شود .وضمن داشتن مزایای پارچه های پلی استرهای ضخیمتر بدلیل داشتن ضخامت بیشتر
شرایط آبندی مناسب تری دارد و تحمل فشار باال تری دارد .پارچه از نوع پلی استر  PEدارای مقاومت حرارتی بهتر در حدود 022
درجه سانتی گراد و از استحکام مناسب تری برخوردار است .ولی در مقابل مواد شیمیایی آلکالیدی مقاومت کمتراز خود نشان می
دهد و داری پایداری ابعاد خوب در قبل و بعد از نصب روی صفحه بوده و مقاومت سایشی مناسبی دارد .فناوری فیلتر الیاف پلی
استر کاربردهای بالقوهی جذابی در تصفیهی پساب روغنهای صنعتی و حذف لکههای نفتی دارد از دیگر کاربرد این فیلتر در صنایع
نفت و پتروشیمی و همچنین محیط زیست میباشد .این فیلتر برای بازیافت نفتهای نشت کرده به دریا و جدا نمودن آبهای شور
از نفت خام و چاههای نفتی که نفت آنها با آب شور مخلوط شده است کاربرد دارد.
در این پژوهش سعی می گردد با توجه به تحقیقات به عمل آمده با استفاده از ساخت غشا جدید نانو فیلتر با پایه پلی استر و
بهبود خواص آن توسط اکسید روی و اصالح سطح آن بهترین راهکار ساخت غشا برای جداسازی روغن از آب بررسی گردد .هدف
از این تحقیق افزودن پایه جدید نانوذرات اکسید روی سازگار با پلیمر مذکور و در نتیجه ی آن ،نفوذپذیری روغن نسبت به آب
افزایش می یابد .عالوه بر این غشاء نانو فیلتر حاصل دارای ساختار چگالتر و محکمتر در مقایسه با غشا های ساخته شده ی پیشین
خواهدبود و مقاومت شیمیایی و پایداری حرارتی آن بهبود یافته و همچنین بدلیل برهمکنش قوی بین غشاء و نانو ذرات اکسید
روی خواص غشا بهبود یابد و جداسازی بهتر صورت پذیرد

 -2هدف اصلی پژوهش
در این تحقیق هدف پوشش دهی فیلتر الیاف پلی استر با استفاده از مواد نانوذرات  ZnOعاملدار به منظور جداسازی
مخلوطهای هیدروکربنی با آب می باشد که جداسازی با درصدهای مختلف هیدرو کربنها انجام گردید.

 -3روش انجام کار
آزمایش به روش پوشش دهی بر روی فیلتر مورد نظر صورت گرفت.
الف -نتایج حاصل از فیلتر پلی استر اصالح شده با  2gr/100ccو  5نانو ذرات اکسید روی در نفت سفید
نمودار  0درصد نفت سفید جداسازی شده از مخلوط با  gr/100cc5نانو ذرات را نشان میدهد .همانطور که در نمودار
مشاهده میگردد ،باالترین درصد جداسازی نفت سفید مربوط به مخلوط  %22نفت سفید است که  %22میباشد و کمترین درصد
جداسازی مربوط به مخلوط  %02نفت سفید میباشد که تقریبا  %22است .زمانی که نفت سفید از  %92حجمی باالتر میرود ،درصد
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جداسازی به طور چشمگیری افزایش مییابد .در ادامه روند بررسی نمونه ها با  gr/100cc2نانو ذرات باالترین مقادیر را در  %20و
کمترین مقدار در  %02نمایان گردید.
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ب -بررسی جداسازی روغن از محلول های آبی با فیلتر اصالح نشده
با بررسی های به عمل آمده این نتیجه به دست آمد که درصد جداسازی با استفاده از فیلتراصالح نشده برای درصدهای
مختلف درمحلول های آبی بیشتر از فیلتراصالح شده می باشد که دلیل آن جداسازی آب ونفت سفید و یا آب و گازوئیل با هم است
و این که نانو ذرات عاملدار شده توسط استئاریک اسید البالی بافت پارچه باعث انتخاب پذیری درجذب پارچه اصالح شده گردیده
است ونبود این نانو ذرات اصالح شده در پارچه باعث افزایش درصد جداسازی می گردد .در شکل های  9و  6مطالب فوق را
تصدیق می کند .در ضمن قابل ذکر است که اختالف در نمودارهای زیر مربوط به اختالف زنجیره های هیدروکربنی در گازوییل و
نفت سفید است .چون زنجیره های هیروکربنی گازوییل بیشتر از نفت سفید است عبور نفت سفید بیشتر است.
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 -4معرفی عالئم و متغیرها در متن
در پژوهش به توسعهی یک روش ساده برای ساخت فیلتر الیاف پلی استر پوشش داده با نانو ذرات  ZnOعاملدار شده پرداخته
شد.
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نانوذرات  ZnOدرمجاورت استئاریک اسید عاملدار گردید و فیلتر پلی استر نانو ذرات بدست آمد.
با افزایش میزان درصد روغن در مخلوط ،جداسازی بهتر و راندمان باالتر بدست آمد.
هرچه درصد آب در مخلوط بیشتر باشد ،میزان ناخالصی کمتر گردید.
در این پژوهش به منظور تعیین باالترین ظرفیت جداسازی غشاء الیاف پلی استر برای جداسازی دو نوع مواد هیدروکربنی
(گازوییل و نفت سفید) بر روی فیلتر اصالحات ساختاری صورت گرفت که در این پژوهش ،آزمایشات مقایسه عملکرد فیلتر و دونوع
میزان نانو ذره %7 ،و  %9وزنی نانو ذره اکسید روی برای توانایی جداسازی مواد هیدروکربنی از محلول های آبی مورد بررسی قرار
گرفت و بیشترین ظرفیت جداسازی برای فیلتر الیاف پلی استر اصالح شده ،فیلتر الیاف پلی استر با میزان  9درصد وزنی بدست آمد.
در عین حال فیلتر اصالح شده می تواند به عنوان فیلتری کارا و ارزان جهت جداسازی مواد هیدروکربنی در تمام آزمایش ها به کار
رود.
مواد نفتی و روغن به دلیل پایین بودن چگالی آنها نسبت به آب روی سطح قرار میگیرد و این منجر به آلودگی آب و تشکیل
یک الیه مانع از نفوذ نفت و مواد روغنی میشود و سبب آلودگی آب و همچنین مرگ جانداران آبزی و آلودگی محیط زیست می-
شود.
با در نظر گرفتن مشکالت فوق ،روشی تحت عنوان جداسازی آب و روغن با خلوص و جداسازی باالی  %29در نظر گرفته
میشود .در این آزمایش از فیلتر پلی استر پوشش داده شده با نانو ذرات اکسید روی به دلیل راندمان باال در جداسازی استفاده
گردید .به این صورت که بعد از هر بار جداسازی محلول هیدروکربن موجود در محلول های آبی میزان مخلوط جدا شده اندازهگیری
و مقدار آن مقایسه شد .نتایج مقایسه نشان از کاهش میزان جداسازی بعد از  2بار استفاده این نوع فیلتر میباشد .در نتیجه چرخه
مصرف فیلتر  2بار تعیین گردید .با توجه به نتایج حاصل ،نسبت محلولسازی  22درصد در نظر گرفته شد (نسبت مخلوط آب در
محلول های هیدروکربنی) که باالترین راندمان جداسازی را در برداشت ،تعیین گردید و هر بار فیلتر را با آب مقطر برای هر مرحله
مورد شستشو قرار گرفت .فیلتر الیاف پلی استر بهعنوان یک فیلتر مناسب برای انواع هیدروکربنهای سبک و سنگین و با در نظر
گرفتن مقاومت مکانیکی و حرارتی باال به عنوان یک فیلتر مناسب برای جداسازی آب از مواد نفتی با خلوص باال مورد استفاده قرار
میگیرد .کلیهی عوامل مؤثر بر راندمان جداسازی شامل نوع فیلتر ،درصد پوشش دهی مواد نانوذره ،درصد خلوص ،نوع روغن
استخراجی ،مقاومت حرارتی و مکانیکی محلول در نظر گرفته و با در نظر گرفته شدن کلیهی عوامل از فیلترپلی استر (پارچهای)
برای انجام آزمایش استفاده شد.

 -5پیشنهادات
انجام تست دمای باال نیاز به امکانات آزمایشگاهی بیشتر و شرایط بهتری دارد ،این امر می تواند عامل موثری در بهبود
عملکرد فرآیند باشد .پس پیشنهاد می گردد این آزمایش در دماهای متفاوت بررسی گردد.
همچنین این فکر وجود دارد که اگر اصالح سطح با نانو ذرات دیگر و متنوع تر و حتی هیبرید دو یا چند نوع نانو ذره باشد،
قطعا مقاومت فیلتر را باال برده و باعث باال رفتن اثر و افزایش جدا سازی می گردد.
برای افزودن نانو ذرات نیز می توان از نانواکسید روی به همراه نانو ذرات دیگر مثل تیتانیوم دی اکساید یا نانو کلی استفاده
کرد ،نانو ذرات دیگر شاید همراه نانوذرات اکسید روی بتوانند نقص هایی که نانو ذرات مذکور دارا می باشد را بپوشاند ،البته با توجه
به خصوصیات خوبی که در اکسید روی بررسی شده است ،استفاده از آن با وجود نقص ها توصیه می گردد.
راه پیشنهادی دیگر استفاده از فیلترهای هیبریدی مثال پلی استر کتان است .شاید ادغام دو نوع فیلتر پارچه ای بتواند
نقصهای هر دو نوع فیلتر را بهبود بخشد.
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چکـیده
ایجاد محیطی امن و ایمن در طراحی فضای درمانی ،از جمله دغدغههای طراحان است که بارها در مقاالت و پژوهشهای
متعدد نیز بر ضرورت آن تأکید شده است .خصوصاً در بخشهایی که مختص کودکان میباشد و با توجه به مقتضای سنی
کودکان که بسیار پرجنبوجوشتر از افراد بزرگسال هستند ،اهمیت بیشتری مییابد .از سوی دیگر ،ارگونومی ارتباطی
مستقیم با ایمنی دارد و هرچه فضا ایمنتر باشد میتوان گفت به شاخصههای یک فضای ارگونومی نزدیکتر شدهایم.
امروزه در درمانگاهها متأسفانه تنها کالبد فیزیکی بنا صرفاً از جهت بهداشت و عدم آلودگی و ارتباطات عملکردی و
فیزیکی فضاهای موجود ارزیابی میشود و احساس رضایت کاربران مجموعه (بیماران و کارکنان) از فضا و جنبههای
ادراک دیداری و بصری موجود و تأثیر آنها بر رفتار بیماران اهمیت چندانی ندارد .طراحی داخلی فضای درمانی ،جزء
جداییناپذیر کیفیت طراحی محیط به شمار میرود؛ اما نباید عناصر و لوازم صرفاً لوکس را با مبحث طراحی داخلی اشتباه
گرفت .پژوهشها نشان میدهد که ایجاد انعطافپذیری باال ،امنیت ،صمیمیت از یکسو و نور طبیعی ،چشمانداز محیط،
رنگ ،صوت و مبلمان که همگی شاخصهایی از ارگونومی به شمار میروند از سوی دیگر میتوانند در روند بهبود بیماران
تأثیر شایانی داشته باشند .هدف از این مقاله شناسایی هرچه بیشتر آیتمهای مؤثر در ارگونومی فضاهای درمانی و تقویت
آنها بهگونهای که راحتی و رفاه و آرامش هرچه بیشتر بیماران و بخش درمان را فراهم آورد میباشد .در این مقاله از
روش تحقیق توصیفی با استفاده از منابع کتابخانهای و اسنادی استفاده شده است.

واژگـان کلـیدی :آسایش و آرامش ،بیمارستانهای آینده ،سالمت روانی کارکنان و بیماران ،افزایش بهرهوری

 -1مدرس دانشگاه هنر معماری (نویسنده مسئول) sakhteman.saz.gholampour@gmail.com

 -2دانشجوی کارشناسی ارشد معماری داخلی دانش آموخته دانشگاه خاوران مشهد
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 -1مقدمه
بیماران در طی دوران درمان نهتنها از لحاظ جسمی بلکه از لحاظ روحی هم تحت فشار قرار دارند .متأسفانه کامل نبودن
تسهیالت بیمارستانی گاهی رنج آنها را دوچندان کرده تا جایی که محیط بیمارستان را به محیطی کسالت بار تبدیل میکند ،در
نتیجه بیمار گاهی حتی بدون توجه به نیازش به خدمات درمانی ،دوست دارد هرچه زودتر محیط بیمارستان را ترک کند .در این
پژوهش سعی شده عوامل مؤثر بر روحیه بیماران و عواملی که میتوانند حس راحتی و آسایش بیشتری را برای بیمار فراهم آورند
شناسایی شده و راهکارهایی برای تقویت آنها ارائه شده است .این عوامل نیازهای جسمانی بیماران را از یک سو و نیازهای روانی
آنان را از سوی دیگر مورد توجه قرار میدهد تا بیمار بتواند همان حس راحتی و آسودگی که در خانه تجربه میکند در بیمارستان نیز
داشته باشد ( .)4با پیشرفت هرچه بیشتر تکنولوژِی نیاز به بروزرسانی فضاهای درمانی با توجه به نیازهای بیماران و کادر درمان
بیش از پیش احساس می شود .همچنین با توجه به رشد جمعیت و کمبود فضا برای بستری بیماران اهمیت طول دوره درمان و
استفاده از شیوه های نوین رسیدگی و کنترل بیماران موضوعی است که بسیار حائز اهمیت می باشد.

 -2ارگونومی
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واژه ارگونومی آمیزه ای از دو واژه یونانی ارگو ( )Ergonبه معنای کار و نوموس ( )Nomosبه معنای قاعده و قانون است .در
آمریکا ،مهندسی عوامل انسانی ،مترادف واژه ارگونومی دانسته شده است در حالی که در اروپا ارگونومی ریشه در فیزیولوژی کار،
بیومکانیک و طراحی ایستگاه کار دارد( .ارگونومی در محیط کار) در واقع به علم افزایش کارایی فضاها به منظور افزایش هرچه
بیشتر راحتی و آرامش به گونه ای که تحمل فضا برای ما راحت تر باشد گفته می شود (.)0

 -1-2تاریخچه ارگونومی
از ابتدا تا کنون اصطالحات متعددی برای ارگونومی از جمله عوامل انسانی ( ،)human factorمهندسی عوامل انسانی
( )human factor engineeringو روانشناسی مهندسی ( )engineering psychologicalاستفاده شده است .عوامل انسانی
اصطالحی است که در ایاالت متحده بکار می رود ولی ارگونومی اصطالحی است که در اروپا بکار رفته و در این کشورها اصطالح
رایج تری است گرچه خیلی از فراد بین این دو اصطالح تمایزی قائل می شوند ولی در اکثر موارد عملی و کاربردی این دو اصطالح
مترادفند (.)0
اهداف ارگونومی:
 اهداف بهداشتی تامین سالمت روحی و جسمی افراد -اهداف صنعتی ارتقا سوددهی و بهره وری

 -2-2چشم انداز ارگونومی
انسان ها دارای ابعاد و اندازه های بدنی گوناگونی هستنند و توانمندی ها ،محدودیت ها ،توان درک ،سرعت و مهارت های
متفاوتی دارند .شاید بتوان ویژگی های انسانی را به سه دسته ویژگی های کالبد شناختی ،فیزیولوژیک و روانی تقسیم کرد .به
هنگام طراحی شغل و به طور کلی ،ساختار کار ،خواه از دیدگاه سخت افزاری و خواه از دیدگاه نرم افزاری ،باید به همه مشخصه
های یاد شده توجه شود .ارگونومی ،ابزاری است که با استفاده از آن می توان این ویژگی هارا ارزیابی و اندازه گیری کرد و از یافته
ها برای تناسب و تطابق هرچه بیشتر انسان و محیط بهره گرفت .برای سنجش این ویژگی ها ،ارگونومی ازعلوم گوناگونی بهره می
گیرد .در این باره ،فیزیولوژی و روانشناسی می باید با علوم مهندسی در هم آمیزند تا ابزاری کارآمد برای حل مشکالت طراحی
گردند (.)0

 -3-2ارگونومی در فضاهای درمانی
هدف ارگونومی در طراحی فضای درمانی آن است که در طراحی ابزار و وسایل کار و سیستم های فنی و تولیدی نیز نیازها و
خصوصیات جسمی و روحی انسانها در نظر گرفته شود تا در عین دستیابی به افزایش بازدهی ،به سالمت و بهداشت و راحتی
انسانها نیز تا بیشترین حد توجه شده باشد .امروزه معماران به دنبال روش هایی هستند که بتوانند سطح کیفیت فضاهای درمانی را
باال ببرند ،برای رسیدن به این هدف یک معمار باید مسائل متفاوت و متنوعی را بداند و بر اساس آنها این شرایط را فراهم کند.
توجه به طراحی مناسب محیط های درمانی و تاثیر آن در افزایش بهره وری کارکنان و ازآن مهم تر تاثیرات آن در روند بهبود
بیماران و آرامش آنها امری حیاتی محسوب می شود (.)6
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 -3فضاهای درمانی و بیمارستان
فضاهای درمانی به صورت کلی به سه گروه زیر قابل تقسیم است:
 بیمارستان ها کلینیک ها آزمایشگاه هاو مهمترین آیتمها کلیدی در طراحی بیمارستانها شامل «رنگ»« ،فضای سبز»« ،هنر»« ،نور»« ،چشم انداز»« ،مبلمان»،
«صوت» و «معلولین» است.

 -1-3اثر رنگ در بیمارستانها
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رنگ نقشی بسیار مهم در طراحی فضای درمانی ایفا مینماید .بهرهگیری از رنگهای شاد و متنوع ،محیطی فرحبخش و شاد را
برای کودکان و بستری مناسب را جهت بهبود فراهم میکند و استرس ،اضطراب و افسردگی بیماران را به نسبت چشمگیری
کاهش میدهد .در طراحی داروخانه این امر بسیار اهمیت دارد؛ زیرا بیمار دوره پسا درمان را از محیط داروخانه آغاز میکند .استفاده
از نور روشن در درمان افسردگی بسیار مؤثر است .همچنین افرادی که در اتاقهایی با نور روشن و آفتابی بستری هستند ،مدت
زمان کوتاهتری را نسبت به افرادی که در اتاقهای بدون نور کافی بستری میباشند ،در بیمارستان سپری میکنند زیرا نور به
خصوص نور طبیعی استرس را کاهش میدهد)7( .
بررسی رنگها و تاثیرات آن ها بر بیماران با توجه به نقش بسیار گسترده و پر اهمیت رنگ ها در زندگی انسان ،دارای ابعاد
مختلفی می باشد .اهمیت و نقش رنگ در زندگی ،مفاهیم مختلف و متنوعی از آن را در ذهن زنده میکند .در این صورت ارائه ی
یک تعریف مشخص و تعبیر مختصر ،نه تنها مفهوم جامع و گسترده رنگ را در بر نخواهد گرفت ،بلکه برای درک ابعاد وسیع آن
گمراه کننده خواهد بود .رنگ در همه ابعاد زندگی جاری است و بنابراین مفهوم آن به همان گستردگی مفهوم زندگی است یا به
قول ایتن رنگ خود زندگی است .طراح قبل از انتخاب رنگ می بایست شناخت دقیقی از تاثیرات رنگ بر انسان داشته باشد چرا که
تاثیرات جسمی و روانی رنگ ها بر بیماری که از اختالالت جسمی رنج می برد و در نقطه آسیب پذیرتری نسبت به فرد سالم قرار
دارد بسیار پررنگ تر می باشد .هر رنگی به مقتضای خاصیتش به نوعی در روان افراد تاثیر می گذارد که این اثر بی ارتباط با
رفتارهای اجتماعی و روانی آنان نیست .از رنگ ها به عنوان نیروهایی می توان نامبرد که موجب بهبود بیماران شود چرا که رنگ
برانسان از طریق روانشناسی رنگ تاثیر بسزایی دارد .پس شناخت روانشناسی رنگ ها برای یک طراح ،امری ضروری تلقی میشود.
(.)0
 رنگ در راهرو ها :استفاده از رنگ های روشن جهت گشودگی فضا رنگ در ایستگاه های پرستاری :عدم استفاده از یک رنگ خاص و استفاده از رنگ های مالیم و توجه به کنتراسترنگ ها
 رنگ در اتاق های بستری :رنگ کف روشن باشد ،استفاده از تم رنگی سبک و کم کردن کنتراست نور پنجره هابا رنگ دیوارها
 حمام و سرویس های بهداشتی رنگ هایی با تم رنگی بسیار سبک -اتاق استراحت کارکنان :رنگ ها در جهت تامین استراحت بصری کارکنان باشد ()0

 -2-3راهکار
در فضاهای درمانی عالوه بر استفاده صحیح از رنگ های مناسب میتوان با بهره گیری از شیشه های رنگی در بخش های
مختلف بیمارستان ،هم حس خانه ایرانی را برای بیماران تداعی کند و هم در آنها احساس آرامش به وجود آورد.
نمود رنگ در بدن انسان به قدری است که میتوان اثر آن را به تفکیک در هر بخش بررسی نمود ،این بررسی ها شامل موارد
زیر میشود:
 فیزیولوژیکی :تغییر در فشار خون ،ضربان ،سیستم عصبی خودکار بدن ،فعالیت هورمون ها ،سرعت اکسایش ورشد بافتها.
 در چشم ها :تغییر در اندازه مردمک چشم ،شکل عدسی ،حالت قرارگیری کره چشم ،پاسخ های شیمایی پایانههای عصبی شبکیه.
 شناختی :حافظه و باز اوری اطالعات و اغتشاشات در درک پرسپکتیو ،میزان ارزشیابی ها و تصمیم گیری ها ،پاسخهای شرکت پذیری.
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خلق و خو و حالت های روانی :تحریک کنندگی ،خشم اور ،خوش رویی ،ارامش بخش ،خسته کنندگی ،مهیج،
غمگین ،خوشحالی.
احساسات محیطی :فضا به نظر بزرگ تر یا کوچک تر ،گرم تر یا سرد تر ،تمیز تر یا کثیف تر ،روشنتر یا کدر تر
بیاید ،مردم سالم یا ناسالم به نظر بیاییند ،میزان اشتها اوری غذا ،جوانتر یا پیرتر نشان دادن ،جدیدتر یا قدیمی تر
نشان دادن.
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فضای سبز در محیط های درمانی از جمله اساسی ترین عوامل طراحی به شمار می رود و سالمت انسان با آن ارتباط مستقیم
دارد ،لذا باید نیاز انسان به فضای سبز در محیط های به عنوان مهمترین عامل اکوسیستم در نظر داشت چرا که نقش گیاهان به
ویژه درختان ،در پاالیش و کاستن آلودگی های گوناگون هوا ،صدا ،نور و  ...و زیباسازی محیط زیست بسیار قابل توجه است .عالوه
برآن درختان و درختچه ها با اشکال و رنگها وبافت های گوناگون خود تاثیر بر روح و روان انسان ها گذاشته و فشارهای روحی و
امراض جسمی و روحی بیماران را کاهش می دهد .امروزه ثابت شده است که بعضی از درختان با ترشح ماده ای به نام فیتونسید
ایجاد یک حالت آ اثرات مطلوب فضای سبز در محیط های درمانی:
 جذب پرتوجذب گرد و غبار
تولید اکسیژن
تولید فیتونسید
تعدیل آب و هوا
مؤثر در کاهش آلودگی صدا
ایجاد آرامش و نشاط
کم کردن استرس و اظطراب
کاهش افسردگی
 بهبود بیماری های روانی ارامش و خلسه در انسان می کنند ،بنابراین فضای سبز در ایجاد تعادل عصبی انسان نقشعمده ای ایفا میکند (.)09

 -3-3تاثیر نور در بیمارستان ها
با توسعه ی جوامع انسانی و تغییر در روند طراحی بیمارستان ها ،توجه معماران ،طراحان داخلی و برنامه ریزان به کیفیت فضاها
و محیط های ساخته شده بیمارستانی ،با به کارگیری عنصر قدرتمندی به نام نور ،افزایش یافته و نقش نورپردازی به عنوان ابزاری
برای ارتقا سطح کیفی محیط های درمانی و پاسخگویی به نیازهای بصری و روانی مراجعین و کارکنان ،اهمیت بیشتری یافته
است .در این زمینه پژوهش های بسیاری درباره ی چگونگی تاثیرنور محیط های بیمارستانی ،بر ذهنیات و رفتارهای بیماران و
کارکنان ،انجام شده است .پژوهش های انجام شده نشان می دهد که محیط های درمانی عالوه بر عناصر کالبدی ،شامل پیام ها،
معانی و رمزهایی هستنند که از عوامل مؤثر بر انتقال این مفاهیم به انسان رنگ و نور می باشد )04( .عوامل متعددی در یک
محیط ساخته شده بر حالت عاطفی و روانشناختی استفاده کننده تاثیر میگذارد .شدت نور و رنگ دو عامل مهمی هستند که بر
عملکرد استفاده کننده در آن فضا تاثیر میگذارند .در حالی که آشکار است افراد توانایی سازگاری با محیطهای مختلف را دارند ،اما
این باور مطرح میشود که اگر افراد در شرایط مشخص و معینی قرار نداشته باشند ،به فقدان خالقیت و رفاه عمومی منجر خواهد
شد؛ بنابراین عقیده برخی از پژوهشگران ،روشنایی میتواند نقش مهمی در تقویت ادراک ویژه ،فعالیت و تنظیم خلق افراد ایجاد کند.
نورپردازی درمناطق انتظار مردم هنگامی که منتظرند ،اغلب تمایل دارند مطالعه کنند ،بنابراین ،حداقل  499لوکس روشنایی برای
این منظور باید تامین شود .البته در صورتی که این افراد را اکثرا سالمندان تشکیل دهند ،میزان نور بیشتری الزم است .در
بخشهای پررفت آمد برای اطمینان از رفت و آمد ایمن باید به طورمتوسط  009لوکس نور دریافت کنند این در حالی است که
ایستگاههای پرستاری باید حداقل  099لوکس نور داشته باشند تا پرستاران بتوانند به راحتی به فعالیت های اداریشان مشغول باشند
(.)00

 -4-3اثر چشم انداز در بیمارستان
طبیعت همواره موجبات آرامش و آسودگی ذهنی را برای انسان ها به ارمغان می آورد و هرچه ما در طراحی فضاها توجه ویژه
تری به این مورد داشته باشیم به آرامش روانی نزدیک تر شده ایم .این مسئله در فضاهایی مانند بیمارستان ها که بیمار بیش از
پیش نیاز به آرامش دارد بیشتر احساس می شود .از جمله اقدامات مؤثر در این زمینه توجه به مکان یابی بیمارستان در نقطعه ای
02

که چشم انداز مناسبی رو به دشت یا سایر مناظر طبیعی داشته باشد و یا ایجاد فضاهایی مصنوعی در داخل بخش ها و راهروها
بیمارستان به وسیله عکس ها ،تابلوها و پوستر هایی از مناظر طبیعی که بتواند حتی لحظه ای بیمار را از رنجی و دردی که تحمل
میکند رهایی بخشد .در این زمینه استفاده از آسمان مجازی در سقف اتاق ها میتواند گزینه خوبی باشد مخصوصا برای بیمارانی که
مجبور هستنند به پشت بخوابند)00( .

 -5-3اثر مبلمان دربیمارستان ها

 -6-3اثر صوت در بیمارستان ها
در صوت درمانی ،مجرب ترین روش برای بهره گیری از تاثیرات مثبت اصوات ،استفاده درست از اسمای الهی است .اصواتی
هم که در طبیعت وجود دارند ،صداهای موزون ایجاد می کنند و از این طریق مارا با بزرگترین موسیقی خلقت همراه می سازند.
صداهایی همچون ریزش باران ،وزش باد ،صدای رودخانه و دریا و نغمه پرندگان از این دسته اند .حال که در مورد صداهای آرامش
بخش صحبت کردیم باید آلودگی های صوتی را در این فضاها به حداقل برسانیم .مطالعات نشان میدهند آلودگی صوتی میتواند
باعث ضعیف شدن شنوایی ،اختالالت قلبی عروقی ،اختالالت خواب و اختالل در بهبود زخم بشوند .سازمان بهداشت جهانی توصیه
میکند که سطح صدا در بیمارستان ها نباید از  00دسی بل فراتر رود .اهمیت این نکته در فضاهایی مانند  ICUدو چندان میشود
چراکه صداهای اضافی ممکن است موجب روان پریشی بیمار شود .از جمله راهکارهایی که برای رفع این مشکالت میتوان پیشنهاد
داد استفاده از متریال هایی که جاذب صدا هستنند مانند انواع فیبرها و نوپان ها جذب کننده های الیافی و جذب کننده های روزنه
دار از جنس چوب یا نوپان استفاده نمود و فضا های حساس را تا حد امکان آکوستیو نمود)06( .
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با توجه به استفاده روز افزون افراد از مبلمان ها باید بیش از پیش به طراحی آنها توجه کرد و اصول ارکونومی را در آنها رعایت
نمود .به گونه ای که راحتی و آسایش را برای کاربر به ارمغان آورد .این فرآیند شامل سه مرحله اصلی بررسی وضعیت موجود ،ارائه
و اجرای راهکار جهت بهبود و ارزیابی نتایج و تنظیم کتابچه مبنا به منظور طراحی ارگونومیک مبلمان جدید است .یکی از مهم
ترین ابزار ها برای طراحی محصول استفاده از مهندسی کنسی می باشد که دارای رویکرد مشتری مداری است .بکار گیری اصول
ارگونومی در طراحی مبلمان نتایجی همچون پیشگیری از اختالالت اسکلتی-عضالنی بین استفاده کنندکان ،بهبود بهره وری
کارکنان و آسایش افراد توسط تطبیق ویژگی های محصول برای شخص و کسب رضایت کاربران را به همراه خواهد داشت (.)00
شاخه هایی از ارگونومی که در طراحی مبلمان باید به آن توجه کرد شامل:
 روانشناسی :در این حیطه جنبه هایی همچون رنگ مبلمان و شکل ظاهری مبلمان مورد بررسی قرار می گیرد .ازدیدگاه ارگونومی این بخش به منظور افزایش رضایت مشتریان و استفاده کنندگان مورد بررسی قرار می گیرد.
 فیزیولوژِی :در این حیطه ،تبادالت انرژی و متابولیسم بدن مطرح است .بررسی خستگی ناشی از استفاده مبلمان دراین حیطه مورد ارزیابی قرار می گیرد
 آنتروپومتری :آنتروپومتری ،به سنجش ابعاد فیزیکی بدن و کاربرد داده های ابعادی در اصالح شرایط فیزیکی مبلمانمی پردازد .از آنجایی که یکی از داللیل فشارهای وارده بر اندام ها ،عدم تطابق ابعاد مبلمان با ویژگی های ابعادی بدن
کاربر می باشد ،از این رو داده های آنتروپومتریک را میتوان به طور موثری در طراحی مبلمان به کار گرفت.

 -1-6-3آلودگی صوتی بیمارستان
 nightingaleمعتقد بود که آلودگی صوتی غیر ضروری بعنوان بی رحمانه ترین عوامل منفی در هنگام مراقبت به بیماران
هستنند که میتوان در بیمار یا دیگران اثرات سو بگذارد .آلودگی صوتی بیش از حد بیمارستانی ناشی از آالرم ،بوق ها ،دستگاه
مخابره داخل ساختمان و مکالمه ها به عنوان عوامل استرس زا شناسایی شده اند .سازمان  EPAتوصیه میکند که سطح صدای
بیمارستان نباید از  00دسی بل فراتر رود ،در حالی که  WHOتوصیه میکند سطح صدا بیمارستان نباید از  09دسی بل تجاوز کند
و اوج آن نباید باالتر از  09دسی بل باشد (.)07

 -2-6-3اثرات آلودگی صوت بر روی بیماران
محیط های پر از آلودگی صوتی ،پیامدهای سوء بهداشتی در بیمارانی که تحت روند درمان و بهبود هستنند دارند .تحقیقات
نشان می دهند که یک همبستگی مثبت بین آلودگی صوتی بیمارستان وپاسخ های فیزیولوژیک تجربه شده توسط بیماران ،وجود
دارد که مهمترین آنها افزایش خطر ابتال به فشار خون باال وبیماریهای ایسکمیک قلبی می باشد .آلودگی صوتی غیر قابل کنترل
باعث آغاز پاسخ استرس انسان ،فعال شدن سیستم عصبی سمپاتیک و انتشار اپی نفرین و نوراپی نفرین می گردد که انقباض عروق
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خونی و افزایش فشار خون و ضربان قلب را در پی دارد .سطوح بیش از حد آلودگی صوتی همچنین باعث تولید هورمون
آدرنوکورتیکوتروپیک و آزاد شدن اپی نفرین و نوراپی نفرین میشود که شبیه به پاسخ غدد درون ریز می باشد که در پاسخ به یک
عامل استرس زا رخ می دهد؛ که میتواند موجب تجمع چربی در عروق شود .سطح صدا بیش از  09دسی بل باعث اختالالت خواب
در بیماران در بیمارستان می شود)00( .

 -7-3سیرکالسیون
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اگرچه فضای معماری (علی القائده) بر اساس طرح معمار شکل می گیرد ولی هنگامی عمال به مکان تبدیل میشود که انسان
فضا را هم به لحاظ فیزیکی و هم روانی تصرف کند و آن را از آن خویش بداند لذا با افزایش حرکت و بهبود جهت یابی به منزله
ی یکی از مشخصه های زندگی معاصر مورد توجه خاص قرار گرفته است .جهت یابی در فضا مسئله ی مهمی است که امروز
اغلب از طریق نصب تابلو های راهنما صورت می گیرد اما بهتر است که فرم معماری جهت یابی را ممکن مبنماید .برای این منظور
می توان از ایجاد گشایش هاو فضاهای داخلی خالی برایپدید آوردن امکان درک حجم درونی ساختمان و استفاده از گرافیک
محیطی نظیر رنگو نوشته و تابلوهها ویا استفاده از متریال شیشه به جای دیوار به جهت تقویت حس جهت یابی استفاده نمود .در
بسیاری ساختمان های درمانی نیاز های فیزیکی تردد نظیر دسترسی معلوالن اسانسور های کافی و سریع پلکان راحت و بی خطر و
راهروهای با عرض کافی وجود ندارند و به لحاظ بصری راه یابی در فضا امکان کشف و درک فضای معماری از طریق تردد در فضا
درست پیش بینی نشده است .مهمترین وجوه فنی مرتبط با مقوله ی سیرکوالسیون را می توان بدین ترتیب برشمر:
 مسیر ورود و ارتباط آن با فضای بیرون ،حجم تردد ،کاهش تبادل حرارتی با فضای خارج ،دسترسی معلوالن،دسترسی انواع اتوموبیل و دیگر وسایل حمل و نقل ،کنترل ورودی ها و تامین امنیت.
 سیستم توزیع و دسترسی شامل حرکت افقی و عمودی اجتناب از تداخل و تقاطع مسیر های متفاوت (مثل پیاده وسواره ،مسیر ورود مهمانان و خدمه در هتل ،مسیر خروج و ترانزیت در فرودگاه و  )...ظرفیت و سرعت آسانسورها،
عرض پلکان و پلکان برقی ،میزان شیب و عرض شیب راهه ها و عدم لغزندگی آنها ،روشنایی الزم برای راهیابی،
عرض و طول راهرو ها .عرض ،جهت و مشخخصات فنی در ها.

-

خروج و خروج اظطراری شامل مسیر های فرار به لحاظ میزان عرض ،طول ،روشنایی ،مقاومت در مقابل حریق،
عدم لغزندگی ،جهت و مشخصات فنی در ها در مسیر ،تناسب سیستم های خروج اظطراری با جمعیت پذیری فضا،
طبقه و ریسک حریق.

 -8-3توجه به معلوین در طراحی فضاهای بیمارستان ها
پذیرفتن این موضوع که افرادی در جامعه وجود دارند که از نظر بسیاری ،دچار ناهنجاری روانی و حرکتی اند و همچنین
پذیرفتن این نکته که آنها حق ادامه حیات دارند و ما در مرحله اول به عنوان یک انسان و در نگاه تخصصی تر به عنوان یک معمار
در قبال آنها مسئولیم .همه کشورها به تناسب توان و امکانات خود در جهت بازتوانی معلوالن و برگرداندن آنان به پیکره ی عظیم
جامعه در معماری و شهرسازی حود تغییرات و تحوالت زیادی به وجود آورده اند که میتوان با ساخت و سازهای ویژه درمان
معلولین مانند کلینک های توانبخشی که از اهمیت ویژه ای برخوردارند و یا تحوالتی که در ساخت فضاهای عمومی جهت استفاده
معلولین جسمی ،حرگتی و همچنین تغییراتی که در مبلمان شهری مانند مسیرهای ارتباطی ویژه عبور معلولین اشاره نمود .تدابیر و
ابزارهای به کار گرفته شده در این مرکز در جهت تقویت قوای باقیمانده در فرد آسیب دیده و تجدید قوای روحی و اجتماعی ناشی
ازآن و همچنین کاهش اثرات عوامل طبیعی ناتوان گننده ثانویه مانند بیماری و افزایش سن می باشد (.)00

 -4بیمارستانهای آینده
بیمارستان های آینده کامالً متفاوت با بیمارستان های امروزه خواهند بود .با توجه به سرعت تحول و تکامل فناوری ها،
مصرف گرایی رو به رشد همراه با تغییرات جمعیتی و اقتصادی ،انتظار می رود تغییرات اساسی در بیمارستان های سراسر جهان
صورت گیرد .در حال حاضر ،رشد روز افزون بیماران بستری در بیمارستان ها باعث انتقال خدمات درمانی و سالمتی به خانه های
بیماران یا ارائه خدمات بستری شدن در بیمارستان ها هستند .با وجود زیر ساخت های قدیمی در برخی کشور ها و تقاضا برای
تخت بیشتر در جاهای دیگر ،مدیران بیمارستان و دولت ها بایستی در مورد چگونگی بهینه سازی خدمات سرپایی و بستری جهت
ارتباط بهتر با گیرندگان خدمات و چگونگی ادغام فناوری های دیجیتال با خدما
سنتی بیمارستان ها تجدید نظر کنند)49( .
00

 -5نتیجه گیری
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امروزه توجه به عملکرد فضاها بیش از کالبد آنها مورد توجه طراحان قرار میگیرد و اهمیت توجه به روح فضا دیگر بر کسی
پوشیده نیست ،بخصوص فضاهای درمانی که باید بیشتر از فضاهای دیگر آرامش را برای افراد تداعی کند تا به آنها حس خانه دوم
را انتقال داده و روند درمان بیمارای را کوتاه تر کرده و گام مثبتی در جهت سالمت دوباره افراد بردارد.
در این پژوهش ،عوامل محیطی نظیر روشنایی ،رنگ ،فضای سبز ،ایمنی ،صوت و ...مورد بررسی قرار گرفت تا تاثیر آن بر
استرس بیماران و حالت روحی روانی و جسمی آنان بررسی گردد .از مطالب فوق چنین می توان نتیجه گرفت که تغییرات ایجاد
شده در محیط توانسته است به میزان قابل توجه ای در افزایش کیفیت ادراکی یاشهودی که حاصل حضور فرد و تجربه وی از
محیطی است که در آن قرار گرفته ،تاثیر بسزایی داشته باشد و محیطی مناسب و پاسخ ده را برای کاربران فراهم نماید .مهم تر
اینکه استرس بیماران را کاهش دهد .همچنین باید به این نکته توجه شود که تسهیالت و امکانات رفاهی و درمانی بیمارستان ها
باید انسان محور و عملکردگرا با توجه به برآوردن نیازهای بیماران ،خانواده آنان و کارکنان بیمارستان باشد .بر اساس نتایج تحقیق،
با بهره گیری از معماری داخلی فضاهای درمانی و توجه به عوامل کالبدی نظیر رنگ ،روشنایی و ...می توان بر اساس اصول زیبایی
شناسی و عملکردی معماری ،به خلق فضاهایی مناسب و واجد ارزش فضایی پرداخت تا استرس و اضطراب بیماران را که ناشی از
حضور در مراکز درمانی و یا ابتال به بیماری است ،کاهش داد و در جهت ارتقا سالمتی افراد که مهم ترین هدف محیط های شفا
بخش است گام برداشت؛ به عبارت دیگر ،طراحی و مراکز درمانی به عنوان یک ضرورت در روند درمان مطرح می شود .همچنین
بر اساس چنین پژوهش هایی میتوان الگویی مناسب جهت طراحی مراکز درمانی بر مبنای انعطاف پذیری باال ،امنیت ،صمیمیت و
آرامش ارایه نمود که تضمین کننده تسریع روند درمان بیماران و ارتقای سالمتی افراد جامعه خواهد بود.
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