عنٌان:
بزرسی کارایی اکسیداسیٌن پیشزفتو()H2O2+O3بو عنٌان
پیش تصفیو در حذف باکتزی ىای مقاًم بو آنتی بیٌتیک
ىا در فاضالب خام بیمارستان
(مطالعو مٌردی بیمارستان امام رضا تبزیز)
تٌسط :سلیمان ستارًند
استاد راىنما اًل :دکتزمحمدملکٌتیان
استاد راىنما دًم :دکتزرضا دىقانزاده ریحاني
استاد مشاًر :ميندس ميشید لؤلؤئی
سال تحصیلی۹۳۱۳-۹۳۱4 :
چکیده:

مقدمو

ً

ىدف:

يصشف

صیاد

آَتی

تیٕتیک

ْا

تٕسط

تیًاساٌ

دس

تیًاسستآَا تشای کُتشل ػفَٕت سثة افضایص تُٕع ٔ تؼذاد تاکتشیٓای
يمأو آصاد ضذِ اص فاضالتٓای تیًاسستاَی يی گشدد .سیستى ْای يتذأل
تصفیّ فاضالب لادس تّ حزف آَٓا ًَی تاضذ .تشخی اص يیکشٔاسگاَیسى ْاي
فٕق يًکٍ است يمأيت داسٔیی خٕد سا تّ سایش ػٕايم تیًاسیضا يُتمم کُُذ .تّ
ًْیٍ دنیم دس صٕست ضیٕع ػٕايم ػفَٕی دس جايؼّ ،دسياٌ َیض يطکم خٕاْذ ضذ.
تحمیك تا ْذف تشسسی ايکاٌ حزف تاکتشی ْای يمأو تّ آَتی تیٕتیک ْا
دس فاضالب خاو تیًاسستاَی تا استفادِ اص سٔش اصٌ صَی تصٕست يجضا ٔ
تٕأو تا آب اکسیژَّ ()H2O2+O3تّ ػُٕاٌ پیص تصفیّ اَجاو گشدیذ.
مٌاد ً رًشيا :تحمیك تُیادی-کاستشدی است .دس تاصِ صياَی َیًّ دٔو
سال 2433دس يشکض تحمیمات يُٓذسی تٓذاضت يحیط داَطگاِ ػهٕو پضضکی
کشياٌ ٔ تثشیض ٔ پژْٔطكذِ ساَطگشْاي فضای استاٌ آرستایجاٌ ضشلي
اَجاو ضذٔ ًََّٕ .الؼی ،فاضالب خاو تیًاسستاٌ اياو سضا ضٓش تثشیض

تٕد .تاس يیكشٔتي فاضالب خاو تیًاسستاٌ تا استفادِ اص MPN2تؼییٍ ضذ.
يمأيت داسٔیی تاکتشی ْای كهي فشو يذفٕػی جذاساصی ضذِ ،تا تکُیک
استاَذاسد اَتطاس دیسک ٔ تفسیش َاحیّ اَتطاس تا چاست 3کشتی -تٕئش
سُجیذِ ضذ.
یافتو ىا :يیاَگیٍ کم تاکتشی ْای کهیفشو ٔكهیفشو ْای يذفٕػی دس 21
ًََّٕ فاضالب خاو تیًاسستاٌ ،فاضالب خاو تیًاسستاَی اصٌ صَی ضذِ تا
صياٌ تًاط  31 ٔ 21دلیمّ ٔ فاضالب خاو تیًاسستاَی تحت اکسیذاسیٌٕ
پیطشفتّ تا صياٌ تًاط  31 ٔ21دلیمّ تّ تشتیة (،)3/5×215 ٔ 4/6×215
( ٔ 26( ،)338 ٔ 081صفش )( ٔ )26 ٔ 50( ،صفش ٔ صفش)  MPNتذست آيذ.
دس فاضالب خاو تیًاسستاَی ،دس فاضالب خاو تیًاسستاَی اصٌ صَی ضذِ ٔ
فاضالب خاو تیًاسستاَی تحت اکسیذاسیٌٕ پیطشفتّ کهیفشو ْای يذفٕػی تّ
تشتیة تیطتشیٍ يٕاسد يمأيت سا تّ سفانکسیٍ(ٔ)%211، %31/31 ،%03/03
َانیذیکسیک

اسیذ(،%34/34

،%82/82

)%82/82

َطاٌ

دادَذ.

تیطتشیٍ

حساسیت سا تّ تشتیة تّ َیتشٔفٕساَتٕئیٍ تا ٔ %82/82سیپشٔفهٕکساسیٍ
(َ )%31/31 ،%82/82 ،%82/82طاٌ دادَذ.
نتیجو گیزیَ :تایج ایٍ تحمیك َطاٌ داد کّ استفادِ اص اکسیذاسیٌٕ
پیطشفتّ( )O3+H2O2دس ػًم دس يذت ٔ غهظت يطخصی کیفیت تاس يیکشٔتی
فاضالب تیًاسستاٌ سا اص َظش تخهیّ تّ يُاتغ دیگش دس حذ استاَذاسدْای
سایج کطٕس تشآٔسدِ يی ساصد .اص طشفی ًْیٍ َتیجّ تا تضسیك اصٌ تّ
صٕست يُفشد َیض حاصم گشدیذ .نزا پیطُٓاد يی ضٕد پیص تصفیّ فاضالب
تیًاسستاٌ تّ يُظٕس حزف احتًال يمأيت دس تاکتشیٓا تّ آَتی تیٕتیک
ْای يٕسد تحث تُٓا تا اصٌ صَی اَجاو گیشد.
ًاژگان کلیدی :آَتی تیٕتیک ،اکسیذاسیٌٕ پیطشفتّ ،اصٌ صَی ،فاضالب
تیًاسستاٌ

- Most Probable Number
- Kirby-Bauer
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