ﺑـﻪ ﻫﻤـﺖ ﻣﻬﻨـﺪﺳﺎن اﯾﺮاﻧـﯽ ﮔـﺮوه
ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ زر ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ/
ﻧﻮآوری در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺧﺒﺮی از ﺳﻤﺖ ﺳﻬﻞ آﺑﺎدی رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
اﯾﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ واردات  ۱۶۰ﺗﻦ ﮐﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ
ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻞ وﻻی و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﻮد
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد،
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ ردﯾﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۵و ۹۶ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﭘﯽ
داﺷﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای واردات ﮐﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ورود ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ
اﺣﻀﺎر ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن واردات ﮐﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺒﻨﺎی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای
واردات اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪ و
ﭘﺲ از ﻣﻄﺮح ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﺴﺮوﺗﺎج »رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﺠﺎرت« ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره اراﺋﻪ ﮐﺮد.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم »ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن زرﻧﺎم )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص(« اﻗﺪام ﺑﻪ واردات اﯾﻦ
ﮐﺎﻻ ﮐﺮده اﺳﺖ.ﺧﺴﺮوﺗﺎج ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد :ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺻﺎدرات و

واردات وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت در ﺧﺼﻮص واردات ﺑﯿﻮﻣﺎس ﺳﻠﻮﻟﺰی ﮔﺮاﻧﻮل
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ از واردﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ،واردﮐﻨﻨﺪه اﻋﻼم
ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﻣﺪرن را ﮐﻪ در ﻧﻮع
ﺧﻮد ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر اﺣﺪاث ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮراک
اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﯿﻮرآﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ »ﺑﯿﻮﻣﺎس ﺳﻠﻮﻟﺰی
ﮔﺮاﻧﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮی« داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ۲۴۰ﺗﻦ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪ و ﺣﺪود
 ۱۸۰ﺗﻦ آن وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪ.ﺧﺴﺮوﺗﺎج اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :واردﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺿﯿﺢ
داده ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ واردات ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و اﮐﻨﻮن ﮐﺸﻮر در زﻣﺮه
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن »ﺑﯿﻮﻣﺎس ﮔﺮاﻧﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮی« ارزﺷﻤﻨﺪ ﻗﺮار دارد و آﻣﺎدﮔﯽ
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﺮاﻧﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮی در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را دارد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺴﺮوﺗﺎج
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺷﺮﮐﺖ وارد ﮐﻨﻨﺪه راﮐﺘﻮرﻫﺎی  EGSBﻧﺴﻞ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺮﯾﺎن رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در رآﮐﺘﻮر و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﻣﺆﺛﺮ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ ﺑﯿﻮﻣﺎس ﮔﺮاﻧﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺪﯾﺮ ﻃﺮح ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ زر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات اﺧﯿﺮ ﮔﻔﺖ:
ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن زر اﻗﺪام ﺑﻪ واردات اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای
راهاﻧﺪازی ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ
ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب در دﻧﯿﺎ اﺑﺪاع ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
»ﺑﯿﻮﻣﺎس ﮔﺮاﻧﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮی« ﮐﻪ زﯾﺴﺖ ﺗﻮدهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ،راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﻓﺎﺿﻼب را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.ﻣﻬﺪی اﻣﯿﻨﯽ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
راهاﻧﺪازی ﺷﺪه و ﻗﺎدر اﺳﺖ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻢ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ،آب را
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﺪ .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎً از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
وارداﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ »ﮐﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ« ﯾﺎ »ﮔﻞوﻻی و ﻟﺠﻦ« ﯾﺎد ﺷﺪه ﮔﻔﺖ :
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل وارداﺗﯽ داﻧﺶ ﮔﺮاﻧﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و
ﮔﺮاﻧﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ،ﻟﺠﻦ و ﮔﻞوﻻی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮک ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ.ﻣﺪﯾﺮ ﻃﺮح ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ زر اداﻣﻪ داد:
در ﺣﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻼوه ﺑﺮآب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه
دو ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ آن ﮔﺎز زﯾﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻮ
ﮔﺎز و دﯾﮕﺮی ﮔﺮاﻧﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﺎز ﺑﯿﻮﮔﺎز
راﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی )ﺑﺮق و ﺣﺮارت( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮﯾﻠﺮ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ دوﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮی در
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖ آن ﺑﯿﻮﮔﺎز اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
در ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه وری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ ﭘﺮواﻧﻪ اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﯿﻮ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱ﻣﮕﺎوات از ﺳﺎزﻣﺎن
اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ)ﺳﺎﺗﺒﺎ( اﺧﺬ ﺷﺪه و در ﺷﺮف ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻓﺮوش
ﺑﺮق ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر
ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻬﺖ ﺟﻮاﻧﺎن
اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰود :راﮐﺘﻮر ﺑﯽ ﻫﻮازی Expanded Granular Sludge Bed
((EGSBﯾﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯽ ﻫﻮازی ﻟﺠﻦ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزﭼﺮﺧﺶ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺎﻧﮏ
ﯾﺎ ﻣﺨﺰن ﭘﺮ از ﺗﻮده ﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ .ﺗﻮده ﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮔﺮاﻧﻮﻟﯽ از ﻗﺪرت
ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﮐﻒ آن ﺗﻮﺳﻂ ورودی
ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد وارد و در ﺣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺗﻮده ﻫﺎی
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﻃﺮح ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ زر ﮔﻔﺖ :راﮐﺘﻮر  EGSBﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ
اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﯽ ﻫﻮازی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  CODﺑﻪ
ﺑﯿﻮﮔﺎز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ  CODو آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎی
ﻓﺎﺿﻼب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﯿﻨﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻋﻤﺪه راﮐﺘﻮر  EGSBﺷﺎﻣﻞ
ﺗﻮده ﻫﺎی ﻟﺠﻦ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺎﺿﻼب و ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺎز ﻣﺎﯾﻊ و ﮔﺎز و
ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ راﮐﺘﻮر
 EGSBﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﻢ و راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ،
ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۷۵درﺻﺪ ﻣﺘﺎن ،ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی  EGSBدر
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎی ﺑﺎ  ، CODﮐﻤﯽ ﻟﺠﻦ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
زﯾﺎد دﻓﻊ ﻟﺠﻦ زاﺋﺪ ،ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮدن ﻣﻮﻟﺪ ﻟﺠﻦ زاﺋﺪ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮ و
ﺟﻠﺐ ﺣﺸﺮات در ﺣﯿﻦ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻟﺠﻦ ،از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ.وی اﻓﺰود:
روش ﻫﺎی ﺑﯽ ﻫﻮازی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻫﻮا ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب زﯾﺎدی در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻧﺪارد و
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﺑﯽ ﻫﻮازی را ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺑﻌﺪی ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮان در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮاﻧﻮل
ﺑﺎﮐﺘﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻃﺮاف ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻓﺎﺿﻼب
ﻣﻮادی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ،ﺧﻮراک ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮردن اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن

ﮐﺮد :ﮔﺮاﻧﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎی ﮐﺮوی ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻠﻢ
رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ اﺛﺮﺑﺨﺶﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﮐﺮوی ﺑﻮدﻧﺸﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺧﺘﺮاع ﻫﻠﻨﺪﯾﻬﺎﺳﺖ و در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻧﻮﯾﻦ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.اﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻓﺎﺿﻼب و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
دارد وﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن
زر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺒﺰ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه واﮐﻨﻮن ﺑﺎ واردات اﯾﻦ ﮔﺮاﻧﻮل
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ و ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ در راﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ،ﻣﺎﻧﻊ
از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻮی ﺑﺪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﺪه و ﺑﻮی ﺑﺪ را ﺑﻪ ﺑﯿﻮﮔﺎز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و
در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮔﺎز را ﺑﻪ ﺑﺮق ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻣﯿﻨﯽ
ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﺼﻔﯿﻪ

اﺣﺪاث ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻏﻼت زر را ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮوه
و ﭘﮋوﻫﺸﯽ زر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد وﮔﻔﺖ :اﻣﺮوزه ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان اﺣﺪاث ﭼﻨﯿﻦ
ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻪ ﺑﺪون آﺳﯿﺐ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻮده وﻇﯿﻔﻪ

ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
روش ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر ﮐﺮده ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس
دﻣﺎ PH ،و  CODﮐﻪ ﻫﻤﺎن
ﺑﻮده وﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺷﺎﻟﻮده اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮐﺮد؛
ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ در ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ
اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻃﺮح ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ زر در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ در ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮔﺮاﻧﻮل وﺟﻮد دارد از اﯾﻦ ﭘﺲ اﯾﺮان ﻫﻢ
ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺒﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻧﯿﺰ
ورود ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﻓﺎﺿﻼب و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮔﺮاﻧﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ را وارد ﮐﻨﻨﺪ
و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را از ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻏﻼت زر ﺑﺨﺮﻧﺪ.

