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ABSTRACT
The continuous release of emerging pollutants into aquatic
environments has become a global problem. The long-term stability
of drugs (emerging contaminants) discharged into wastewater, even
in small quantities, is one of the many environmental consequences.
Improvements in laboratory analysis equipment as well as test
methods have made it possible to identify these drugs at low
concentrations in the environment. For this purpose, in the current
study on the size of diclofenac, Ibuprofen, Naproxen and Selex
(Celecoxib) and the rate of reduction of these drugs in the treatment
plant system of Tehran Province (WP1-12) in two “one-year” periods
from August 2015 to August 2016 and August 2017 to August 2018,
HPLC tests were performed. Limit of Quality (LOQ) for diclofenac,
ibuprofen, naproxen and Selex were in the range between 0.001 to 37,
0.005 to 52, 0.001 to 45 and 0.005 and 48 micrograms, respectively.
The average residual amount of these drugs in all refineries (WP1-12)
was between 46 to 2%, showing an average elimination of 57.7%,
with the highest amount in July and the highest removal in March. In
addition, in all studied treatment plants, the removal percentage of
ibuprofen was higher than Selex, the removal percentage of diclofenac
was the highest and the removal percentage of naproxen was the
lowest of all. Statistical analyses showed that there is no significant
correlation between different seasons and the measured amount for
these pollutants.
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انتشار پیوسته آالیندههای نوظهور به محیطهای آبی ،به معضلی جهانی تبدیل شده
است .پایداری طوالنیمدت داروهای (آالیندههای نوظهور) تخلیه شده در فاضالب
حتی در مقادیر کم ،یکی از مسائلی است که از لحاظ زیستمحیطی پیامدهای
بسیاری را در پیدارد .بهبود تجهیزات آنالیز آزمایشگاهی و نیز روشهای آزمون،
شناسایی این داروها را با غلظت کم در محیطزیست امکانپذیر کرده است .برای این
منظور در تحقیق پیشرو برای اندازهگیری میکروآالیندههای معمول و پراستفاده
دیکلوفناک ،ایبوپروفن ،ناپروکسن و سبکس 1و میزان کاهش این داروها در سیستم
تصفیهخانههای استان تهران ( )WP1-12در دو دوره یکساله از مرداد  1394لغایت
مرداد  1395و سپس مرداد  1398لغایت مرداد  1399آزمایشهای الزم انجام شد.
محدودیت کمی 2برای دیکلوفناک ،ایبوپروفن ،ناپروکسن و سبکس بهترتیب در
محدوده بین 0/001تا  ، 37بین  0/005تا  ،52بین  0/001تا  45و بین  0/005تا
 48میکروگرم بر لیتر با استفاده از روش  HPLCبهدست آمد .مقدار باقیمانده
متوسط این داروها در تمامی تصفیهخانهها ( )WP1-12بین  46الی  2درصد است
که میانگین حذف متوسط  57/7درصد را نشان میدهد که بیشترین مقدار برای
تیرماه و بیشترین حذف مربوط به اسفندماه است .همچنین در تمامی تصفیهخانههای
موردمطالعه ،درصد حذف ایبوپروفن بیشتر از سبکس و درصد حذف دیکلوفناک از
همه بیشتر و درصد حذف ناپروکسن از همه کمتر بوده است .تحلیلهای آماری نشان
از عدمبستگی معنادار بین فصلهای مختلف و مقدار اندازهگیری شده برای این
آالیندهها دارد.

کلید واژگان:
تصفیهخانه فاضالب
ترکیبات دارویی
استخراج
HPLC
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مقدمه
سمیت داروهای اسیدی پس از ورود به بومسازگان آبی ،به دلیل پایداری شیمیایی باالی این ترکیبات است و
متابولیسم در ارگانهای موجودات زنده را نیز تحت تأثیر قرار میدهند [ .]1بخش قابلمالحظهای از این داروهای اصلی
که امروزه استفاده روزافزون آنها را شاهد هستیم ،به فاضالب خام شهری و سیستم تصفیهخانه فاضالب دفع میشوند
[ .]2در صورتی که باقیمانده این داروها در خروجی پساب تصفیهخانههای فاضالب شهری وجود داشته باشد به منابع
آبی تخلیه میشوند یا در آبیاری زمینهای کشاورزی مورداستفاده قرار میگیرند .لجن مازاد تولید شده در تصفیهخانهها
نیز در کشاورزی برای اصالح خاک یا دفن در محل دفن زباله استفاده میشوند .بنابراین ،وجود جزیی آلودگی دارویی در
محیطزیست آبی بهعنوان معضل ریزآالیندههای نوظهور در محیطزیست شناخته شده است [.]3
بخش قابلمالحظهای از این داروهای پرکاربرد اعم از متابولیزه شده یا نشده به فاضالب خام شهری و سیستم
تصفیهخانه فاضالب دفع میشوند .در مورد وجود ترکیبات دارویی در آبهای مختلف اعم از آبهای سطحی و آبهای
زیرزمینی و نیز ورودی و خروجی تصفیهخانههای فاضالب در سراسر دنیا از جمله در استرالیا ،کانادا ،انگلستان ،آلمان،
یونان ،اسپانیا ،سوئیس ،آمریکا و  ...نتایج تحقیقاتی صورت گرفته است [ ]4و در این تحقیقات همواره تأکید شده است
که پساب تصفیهخانههای فاضالب عمدت ًا شامل داروهای ضدالتهاب هستند.
در اواخر دهه  1990توجه محققان به تأثیرات این ترکیبات در محیطزیست جلب گردید [ .]5این موضوع زمانی
کشف شد که تأثیرات بعضی از این ترکیبات در حد غلظت پایین (میکروگرم در لیتر) تداخالتی با اکوسیستمها بهوجود
آورد [ .]6در میان داروهای غیراستروئیدی ،داروهای ضدالتهابی ،)NSAI Ds(1ضدتشنج ،تنظیمکننده چربی و
آنتیبیوتیکها اغلب در محیطزیست آبی تشخیص داده میشوند و بهعنوان گروه بالقوه آالیندههای (آالیندههای نوظهور)
محیطزیست در نظر گرفته میشوند [ .]7اصطالح آالیندههای نوظهور برای توصیف آالیندهها براساس پایداری ،قابلیت
تخریب زیستمحیطی و تأثیرات بالقوه آنها بر انسان یا محیطزیست بهکار میرود [ ]8که شامل :مواد شیمیایی دفعی
بدن انسان ،انواع ترکیبات مصنوعی مورداستفاده انسان ،داروها ،محصوالت دارویی و مراقبت شخصی و پاککنندههای
خانگی است .داروهای غیراستروئیدی ( )NSAIDsبا اثرات دارویی ضددرد ،تببر مسکن و ضدالتهاب و  ...جزو این گروه
هستند [.]9
یکی از مهمترین دستگاههای آنالیز به روش کروماتوگرافی که از آن میتوان در جداسازی ،اندازهگیری و شناسایی
انواع مواد استفاده کرد کروماتوگرافی مایع با کارایی باال 1است .روش  HPLCبا بهرهگیری از یک فاز متحرک مایع با فشار
باال ،نمونه را در طول ستون میشوید و جابهجا میکند و ترکیبات یک مخلوط را جدا میکند .مزیت اصلی HPLC
نسبت به  GCاین است که  GCاز دماهای باال استفاده میکند که بیشتر مواد بیولوژیکی مانند اسیدآمینهها را تخریب
میکند .تقریب ًا  80تا  85درصـد تمام ترکیبات شیمیایی را به غیرموادی که ذات ًا بهصورت گازی هستند را میتوان با
تکنیکهای  HPLCآنالیز کرد .همچنین عموم ًا در  HPLCنـسـبت به  GCنیاز به آمادهسازی کمتری برای نمونه است.
این نکته برای اندازهگیریهایی که روزانه انجام میشوند مانند اندازهگیریهای روتین سازمانهای کنترلکننده
آالیندههای زیستمحیطی بسیار حائزاهمیت است.

مواد و روشها
نمونهبرداری مرکب  24ساعته (شکل  )2هفتهای دوبار از ورودی به تصفیهخانه و پساب خروجی صورت گرفت
(روز هجدهم هر ماه بهصورت ثابت در اندازهگیریها از ورودی و خروجی نمونهگیری شد) .نمونهها با کاغذ صافی
میکروسایز برای حذف مواد معلق ،صاف شد .سپس نمونهها به روش جداسازی ) (SPEاستخراج گردید و کارتریج با
HPLC
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اتیلاستات شستوشو داده شد و در نهایت فرایند استخراج اتیلاستات را با جریان مالیم نیتروژن تا خشک شدن
ترکیب ادامه داده و باقیمانده را در  0/5میلیلیتر متانول حل کرده و سپس به دستگاه کرواتوگرافی مایع با کارایی باال
 HPLC Agilent 1220Infinity IIمجهز به ستون  )Agilent 5975 BMSD( C-18با خصوصیات  30سانتیمتر
طول و  2/5میلیمتر ضخامت تزریق شد .از گاز هلیوم بهعنوان گاز حامل و با سرعت ثابت به میزان  0/1مترمکعب
در دقیقه بیشترین سرعت جریان و فشار برای از بین بردن حبابها در ستون استفاده گردید .مقدار 500میلیلیتر
نمونه ورودی به تصفیهخانه و  1000میلیلیتر نمونه خروجی تصفیهخانه با کاغذ صافی (واتمن آلمان)  0/45میکرون
برای حذف مواد معلق صاف شد (شکل  )3و سپس کارتریج  SPEبا 3میلیلیتر اتیلاستات و  3میلیلیتر متانول و 3
میلیلیتر آب مقطر دوبار تقطیر با سرعت متوسط  3میلیلیتر در دقیقه عبور داده شد .سپس نمونه با سرعت 15
میلیلیتر در دقیقه از کارتریج توسط خأل با استفاده از دستگاه منیفولد 1عبور داده شد و سپس کارتریج را با 3
میلیلیتر آب و متانول (آب  +متانول به نسبت نودوپنج آب و پنج متانول) و  3میلیلیتر هگزان نرمال با سرعت متوسط
 3میلیلیتر در دقیقه شستوشو داده شد .سپس زیر کارتریج یک مزور  10میلیلیتر گذاشته و با سه بار متوالی هر
بار با یک میلیلیتر اتیلاستات با سرعت متوسط یک میلیلیتر در دقیقه از کارتریج عبور داده شد .در نهایت اتیلاستات
با استفاده از جریان مالیم نیتروژن تا مرحله خشک شدن ادامه داده و در آخر نمونه در  0/5میلیلیتر متانول حل
میشود و مجدد ًا از فیلتر عبور داده و به دستگاه تزریق میشود.
انتخاب دقیق پارامترهای دستگاهی و آزمایشگاهی بهمنظور انجام یک جداسازی کارآمد حائزاهمیت است؛
پارامترهایی از قبیل انتخاب نوع ستون و انتخاب فاز متحرک که به قطبیت آنالیت بستگی دارد یا انتخاب آشکارساز
مناسب که به ساختار و ویژگیهای شیمیایی نمونه بستگی دارد.
در تمامی روشهای کروماتوگرافی ،جداسازی بر پایه تفاوت مقداری آنالیت در دو فاز ساکن و متحرک انجام میشود.
این تفاوت مقدار ،در نهایت منجر به تشکیل تعادلی میگردد که آن را با پارامتری به نام ثابت توزیع ) (Kبیان میکنند.
𝑚𝐶𝐾 = 𝐶𝑆 /

()1

در این رابطه  Cmو  CSبهترتیب نشاندهنده غلظت مولی آنالیت در فاز متحرک و فاز ساکن است .نتایج تحقیقات
نشان میدهند که پدیدههای فیزیکی و شیمیایی متفاوتی بر سرعت جداسازی و همچنین پهنای باند دیدهشده برای هر
آنالیت تأثیر دارند .از بین تئوریهای موجود که به توجیه و محاسبه این عوامل میپردازند تئوری بشقابکهای فرضی
ال مجزا از هم،
کاربرد بیشتری دارد [ .]10در این تئوری فرض میشود که هر ستون از تعدادی الیه باریک ،افقی و کام ً
که بهطور متوالی قرار گرفتهاند ،تشکیل شده است .به هریک از این الیهها ،بشقابک گفته میشود .در هرکدام از این
بشقابکها آنالیت در تعادلی بین فاز متحرک و ساکن قرار دارد و در نهایت با انتقال بین بشقابکها عمل جداسازی صورت
میپذیرد .کارایی هر ستون به تعداد بشقابکهای موجود در ستون یا به عبارت دیگر به تعداد تعادلهای ایجاد شده در
ستون بستگی دارد؛ بنابراین برای بررسی کارایی ستون ،تعداد بشقابکهای فرضی ) (Nرا از رابطه زیر محاسبه میکنند.
𝐻𝑁 = 𝐿/

()2

در این رابطه  Hنشاندهنده ارتفاع هر بشقابک و  Lطول ستون میباشد .از میان تکنیکهای جداسازی ،کروماتوگرافی
مایع با کارایی باال ،بیشترین رشد و کارایی را داشته است .علت این رشد را میتوان به حساسیت باال ،تعیین مقدار کمی
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با صحت باال ،قابلیت آنالیز نمونههای غیرفرار و حساس به دما که از نظر تکنیکی امکانپذیر نیستند ،نسبت داد [;11
 .]12از نرمافزار  SPSSبرای انجام مطالعات آماری استفاده شد.

نتایج و بحث
2

ابتدا ،نمودارهای استانداردهای میکروآالیندههای موردمطالعه با رگرسیون متوسط  R =0/9939بهدست آمد.
محلولهای استاندارد با غلظتهای متفاوت از صفر تا  500میکروگرمبرلیتر ساخته شد ( 15محلول) .شکل  1کروماتوگرام
استانداردهای ناپروکسن ،سبکس ،ایبوپروفن و دیکلو فناک را نشان میدهد که پیک مربوط به دیکلوفناک در زمان باالتر
ال مشهود
و پیک مربوط به ناپروکسن پیش از بقیه آالیندهها خود را نشان میدهد .جدا شدن پیکهای استاندارد کام ً
است .پس از بهدست آوردن کروماتوگرام استانداردهای داروهای موردمطالعه نمونهها به روشی که در بخش قبلی توضیح
داده شد ،از نمونهگیریهای مرکب  24ساعته از  12تصفیهخانه موردمطالعه استخراج شد.

شکل  .1کروماتوگرام استاندارد ناپروکسن ) ،(s1سبکس ) ،(s2ایبوپروفن ) (s3و دیکلوفناک ) (s4بهترتیب در غلظت 10
میکروگرم بر لیتر
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شکل  .2دستگاه نمونهبرداری مرکب  24ساعته

شکل  .3دستگاه صاف کردن نمونه توسط خأل در مورد نمونههای ورودی (راست) و خروجی (چپ)

شکل  4مقدار اندازهگیری شده چهار آالینده دارویی موردنظر را در خروجی تصفیهخانههای موردمطالعه نشان
میدهد .این نتایج که برای بازه زمانی یکساله دوم بهدست آمده است در مقایسه با بازه زمانی یکساله اول مقدار
باقیمانده بیشتری برای آالیندهها نشان میدهد که نشان از افت کارایی تصفیهخانههاست .تصفیهخانه شماره  11در ماه
آذر برای تمامی داروهای موردمطالعه باقیمانده باالیی را نشان داد .این تصفیهخانه دارای سیستم لجن فعال میباشد و
در یکی از نواحی سردتر استان تهران قرار دارد که احتما ًال سرانه مصرف این داروها که بیشتر در سرماخوردگی و آنفوالنزا
استفاده میشوند بیشتر بوده است .درصد پایین حذف داروها در این تصفیهخانه در مورد داروی سبکس بسیار بیشتر از
داروهای دیگر خود را نشان داده است .از آنجایی که این داروها بهجز دیکلوفناک دارای حلقه آوماتیکی هستند خارج از
انتظار نیست که سیستم لجن فعال ،کارایی باالیی در حذف آنها نشان ندهد.
ال پاییز) مشاهده
با مقایسه مقادیر اندازهگیری شده برای داروهای مختلف در این تصفیهخانهها در یک فصل مشابه (مث ً
میشود که مقدار باقیمانده ایبوبروفن و ناپروکسن در خروجی این تصفیهخانهها در مقایسه با سبکس و دیکلوفناک
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بهمراتب بیشتر است که این نشان از کارایی تصفیهخانههای مذکور در مورد سبکس و دیکلوفناک در مقایسه با ایبوبروفن
و ناپروکسن است .هرچند که برای مثال در تصفیهخانه شماره  WP1در برخی ماههای فصل زمستان مقدار خالص این
دو مورد (سبکس و دیکلوفناک) از مقدار خالص دو داروی دیگر بیشتر بوده است (شکل .)6
در مورد تصفیهخانههای دیگر بهجز شماره  11نیز با قاطعیت نمیتوان بیشترین مقدار باقیمانده این داروها را در
خروجی به ماه خاصی نسبت داد .در بیشتر نمونهها مقادیر اندازهگیری شده مربوط به فصل تابستان تنها اندکی کمتر از
فصلهای دیگر است (شکل  )5و این نشان از نبود ارتباط معنادار بین مصرف داروها و فصول سال است .هرچند ممکن
است عوامل متعددی ،که نیاز به یک مطالعه جامع و همهجانبه دارد ،بر سیستم حذف داروها از پساب شهری مؤثر باشند.
این نتیجه میتواند به مسائل اقتصادی و نیز مسائل فرهنگی و سطح آگاهی جامعه نسبت به مسائل زیستمحیطی مرتبط
باشد که خارج از نتیجهگیریهای این مقاله است.
جدول  .1مشخصات تصفیهخانههای موردمطالعه
ظرفیت
اسمی

حجم فاضالب ورودی

حجم پساب

پوشش طراحی

به تصفیهخانه
()m3/y

تصفیه شده
()m3/y

30000

1415594

1411894

440371

318637
1877726

جمعیت تحت

عنوان

فرایند

WP1

لجن فعال

6000

WP2

لجن فعال-هوادهی گسترده

350

1750

WP3

لجن فعال -تماس و تثبیت

9120

45600

2086200

WP3

لجن فعال هوادهی گسترده

1500

7500

1409550

949850

WP4

A2O

24000

85000

3545051

3495682

WP5

لجن فعال متعارف

30000

145000

6630595

6505187

لجن فعال

450000

2100000

لجن فعال

225000

1050000

244348220

203527315

()m3/d

WP6
WP7

لجن فعال

2200

9000

604246

600160

WP8

لجن فعال

2200

10000

615581

603558

WP9

A2O

29000

175000

15585000

15585000

WP10

SBR

750

2640

189900

189900

WP11

لجن فعال

6000

18000

863786.2

863786.2

WP12

لجن فعالBIOLAC-

28650

150000

7118272.6

6918118.3

شکل  5دو آالینده را در ورودی و خروجی تصفیهخانه شماره  8که سیستم آن نیز لجن فعال است (جدول  1را
ببینید) نشان میدهد .بهصورت کلی مقادیر اندازهگیری شده برای دیکلوفناک در مقایسه با ایبوپروفن در این تصفیهخانه
در ورودی ،بیشتر و در خروجی کمتر بوده است .کارایی این تصفیهخانه در حذف دیکلوفناک در مقایسه با ایبوپروفن
بیشتر بوده است .بیشترین مقدار دیکلوفناک اندازهگیری شده در این تصفیهخانه در فصل پاییز اتفاق افتاده است .در مورد
ایبوپروفن مقادیر خروجی تغییرات کمتری را نسبت به دیکلوفناک در ماههای مختلف سال نشان میدهد .محدودیت
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کمی ) (LOQبرای دیکلوفناک ،ایبوپروفن ،ناپروکسن و سبکس بهترتیب در محدوده بین 0/001تا  ،37بین  0/005تا
 ،52بین 0/001تا  45و بین  0/005تا  48میکروگرم بر لیتر بهدست آمد.

شکل  .4مقدار اندازهگیری شده چهار آالینده دارویی موردنظر را در خروجی تصفیهخانههای موردمطالعه (یکساله دوم)

درصد حذف دارو که نشاندهنده سطح کارایی تصفیهخانه نیز میباشد در مورد تصفیهخانههای موردمطالعه ،محاسبه
شده است .نتایج ،بدترشدن کارایی تصفیهخانهها بهمرور زمان را نشان میدهد .دالیل این اتفاق قابل بحث است .مقدار
باقیمانده متوسط این داروها در تمامی تصفیهخانهها بین  46الی  2درصد است که میانگین حذف متوسط  57/7درصد
را نشان میدهد که بیشترین مقدار مربوط به تیرماه و بیشترین حذف مربوط به اسفندماه است .همچنین در تمامی
تصفیهخانههای موردمطالعه ،درصد حذف ایبوپروفن بیشتر از سبکس و درصد حذف دیکلوفناک از همه بیشتر و درصد
حذف ناپروکسن از همه کمتر بوده است.
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شکل  .5مقدار دیکلوفناک و ایبوبروفن در ورودی و خروجی تصفیهخانه ( WP8بازه زمانی  1395 -1394و )1399-1398

در شکل  6مقادیر اندازهگیریشده در خروجی و ورودی یکی از تصفیهخانههای موردمطالعه در ماههای مختلف نشان
داده شده است .این تصفیهخانه نیز دارای سیستم لجن فعال میباشد و ظرفیت اسمی نسبت ًا باالیی دارد .این نمودار نشان
میدهد که مقدار این میکروآالیندهها در فصلهای زمستان و پاییز در ورودی تصفیهخانهها بسیار بیشتر است در حالیکه
درصد حذف تصفیهخانهها برای این میکروآالینده تغییر معناداری ندارد (شکل  .)7این نمودار نشان میدهد که در
تصفیهخانه موردمطالعه در بیشتر ماههای سال ،سبکس بیشترین سهم را در آالیندهها دارد .بهصورت کلی سهم بعدی از
آن دیکلوفناک است.
در ماههای مختلف بازه زمانی سال اول مطالعه نسبت به سال دوم مطالعه نشان میدهد که مقادیر ورودی به
تصفیهخانههای مختلف ،تغییر معناداری دارد.
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شکل  .6میزان میکروآالیندهها در ماههای مختلف برای داروهای مورد مطالعه در خروجی تصفیهخانه WP1

بهمنظور ارزیابی دادههای حاصل از اندازهگیری داروهای موردمطالعه در این پروژه در درجه اول الزم است عملکرد
معمول هریک از تصفیهخانههایی که در آنها نمونهبرداری انجام شده است مورد مطالعه دقیق قرار بگیرد .یکی از
پارامترهای کارایی یک تصفیهخانه فاضالب ،بازده آن براساس مقدار  BOD5است که از رابطه زیر بهدست میآید:
()1

𝑡𝑢𝑜𝐷𝑂𝐵 𝐵𝑂𝐷𝑖𝑛 −
( = )𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦(%
) × 100
𝑛𝑖𝐷𝑂𝐵

شکل  .7درصد حذف دیکلوفناک و ایبوبروفن در تصفیهخانه  WP9در طول یک سال (بهازای هر فصل)
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شکل  7بازدهی تصفیهخانه شماره  9که دارای سیستم  A2Oاست را در فصلهای مختلف سال در کنار مقدار حذف
دو داروی ایبوپروفن و دیکلوفناک نشان میدهد .مقایسه ستونهای مربوط به حذف دیکلوفناک و ایبوبروفن در این نمودار
و دادههای بهدستآمده از ستون مربوط به بازده تصفیهخانه ناشی از  BOD5نشاندهنده این است که مقدار حذف این
داروها میتواند معیار مناسبی از کارایی تصفیهخانههای دارای سیستم  A2Oباشد .در مورد این نوع سیستم تصفیهخانه
فاضالب ،قبل از این پژوهش ،مطالعههای بسیار محدودی انجام شده بود.

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،اندازهگیری میکروآالیندههای دارویی (سبکس ،ناپروکسن ،دیکلوفناک و ایبوبروفن) در دو بازه
زمانی یکساله در فاضالب شهری تهران انجام شد .در این پژوهش ،رابطه معنیداری بین فصول و دما و میزان حذف
یافت نشد .نتایج حاصل ،مقدار حذف برای دیکلوفناک را به دلیل نبود حلقه آروماتیک در ساختار این دارو در سیستمهای
مختلف تصفیه فاضالب ،بیشترین مقدار (در مقایسه با دیگر داروهای موردمطالعه) نشان دادند .همچنین نشان داده شد
که کارایی تصفیهخانه (همه انواع سیستمهای موردمطالعه) را میتوان با مقدار حذف این داروها نیز بررسی کرد.
نتایج همچنین تأثیر عوامل مختلف مانند نوع سیستم تصفیهخانه فاضالب و بررسی ساختار اجتماعی جامعه اطراف
تصفیهخانه و نیز تغییرات ناشی از نحوه عملکرد تصفیهخانه را در مقدار نهایی آالینده وارد شده به محیط زیستآبی را
حائزاهمیت نشان دادند .در مورد داروهای موردمطالعه و در تصفیهخانههای موردمطالعه ،کمترین مقدار حذف مربوط به
ناپروکسن میباشد و این دارو بیشترین آالیندگی را نشان داد.
محدودیت کمی برای دیکلوفناک ،ایبوپروفن ،ناپروکسن و سبکس بهترتیب در محدوده بین  0/001تا  ،37بین
 0/005تا  ،52بین  0/001تا  45و بین  0/005تا  48میکروگرم بر لیتر بهدست آمد .مقدار باقیمانده متوسط این داروها
در تمامی تصفیهخانهها ( )WP1-12بین 46الی  2درصد است که کمترین میزان حذف متوسط  57/7درصد را نشان
میدهد که بیشترین مقدار مربوط به تیرماه و بیشترین حذف مربوط به اسفندماه است .درصد حذف دیکلوفناک و
ایبوبروفن در تصفیهخانهای با سیستم anaerobic/anoxic/aerobicبیشترین مقدار حذف ( 97-98درصد) را در بین
تصفیهخانههای دیگر نشان داد .در مورد داروهای دیگر بهصورت قطعی نمیتوان سیستمی را با بیشترین درصد حذف
مشخص کرد.
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