Efficiency of UV Activated Persulfate in Removal of Ofloxacin
from Aqueous Solutions
Parisa Tavassoli1,
Edris Bazrafshan2,
Ferdos Kord Mostafapour3,
Zahra Maghsoodi1,
Davoud Balarak4,
Hossein Kamani5,
Amin Allah Zarei6
1

MSc Student, Department of Environmental Health, Faculty of Health, Health Promotion Research Center, Zahedan University of
Medical Sciences, Zahedan, Iran
2 Professor, Department of Environmental Health, Faculty of Health, Health Sciences Research Center, Torbat Heydariyeh
University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran
3 Associate Professor, Department of Environmental Health, Faculty of Health, Health Promotion Research Center, Zahedan
University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
4 Lecturer, Department of Environmental Health, Faculty of Health, Health Promotion Research Center, Zahedan University of
Medical Sciences, Zahedan, Iran
5 Assistant Professor, Department of Environmental Health, Faculty of Health, Health Promotion Research Center, Zahedan
University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
6 Lecturer, Department of Environmental Health, Faculty of Health, Health Sciences Research Center, Torbat Heydariyeh
University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran
(Received August 2, 2017 ; Accepted October 24, 2017)

[ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07 ]

Abstract
Background and purpose: Pharmaceutical products, particularly antibiotics are emerging
contaminants that cause major environmental challenges due to cumulative effects, different adverse
effects, and leading to drug resistance. The aim of this experimental study was to evaluate the efficiency
of advanced oxidation process by persulfate activated by UV in removal of ofloxacin from aqueous
solutions.
Materials and methods: In order to investigate the removal efficiency of ofloxacin, major
operating parameters including initial pH of solution (2-12), the concentration of persulfate (50-3500
mg/l), concentrations of ofloxacin (2-100 mg/l), reaction time (6-30 min), and UV radiation (8,15,30
Watt) were studied.
Results: Maximum removal efficiency of ofloxacin and COD in optimal conditions (pH =6,
persulfate concentration = 350 mg/l, ofloxacin concentration = 40 mg/l, reaction time =20 min and UV
radiation = 8 watt) were 94.35% and 79.17%, respectively. Advanced oxidation with activated persulfate
by UV, deceased the concentrations of ofloxacin and COD to 2.26 and 37.21 mg/l, respectively.
Conclusion: The results showed that using UV activated persulfate is an efficient method in
removal of ofloxacin from aqueous solutions.
Keywords: advanced oxidation, ofloxacin, antibiotic, UV activated persulfate
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چكیده
سابقه و هدف :محصوالت دارویی به ویژه آنتیبیوتیک ها از جملهه آالینههههها نوپهیهه مهیباشهنه کهه بهه دلیه
خاصیت تجمعی ،اثرات سوء مختله و ایجهاد مقاومهتهها دارویهی ،نگرانهیهها عمههها را در محهی زیسهت ایجهاد
نمودهانه .مطالعه حاضر با ههف بررسی کارایی فرآینه اکسیهاسیون پیشرفته توس پرسولفات فعال شههه بها  UVدر حهفف
آنتیبیوتیک آفلوکساسین از محی ها آبی انجام پفیرفت.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی ،به منظور تعیهین رانههمان حهفف آفلوکساسهین و  CODدر محهی هها آبهی،
متغیرها مهم بهره بردار شهام  pHاولیهه محلهول  ،)1-21غلظهت پرسهولفات  03-0033میلهی گهرم در لیتهر) ،غلظهت
آفلوکساسین  1-233میلیگرم در لیتر) ،زمان واکهن  6-03دقیقهه) و تهوان تابشهی المه  03 ،20 ،8 UVوات) ،مهورد
بررسی قرار گرفتنه.
یافتهها :حهاکثر رانهمان حفف آفلوکساسین و  CODدر  pHبرابر  ،6غلظت پرسولفات معادل  003میلیگرم بهر لیتهر،
غلظت آفلوکساسین برابر  03میلی گرم بر لیتر ،زمان تماس  13دقیقه و شهت تهاب  UVمعهادل  8وات بهه ترتیه برابهر بها
 40/00و  14/21درصه حاص گردیه .با استفاده از روش اکسیهاسیون پیشرفته توس پرسولفات فعال شهه بها  ،UVغلظهت
آفلوکساسین و  CODبه ترتی به  1/16و  01/12میلی گرم در لیتر کاه یافت.
استنتاج :نتایج نشان داد که استفاده از پرسولفات فعال شهه با  UVدر حفف آنتی بیوتیک آفلوکساسین از محلولها
آبی روشی موثر و کارآمه میباشه.

مقدمه
یکی از مشکالت عمهه زیست محیطی عصر حاضر،
آلودگی آبها سطحی با محصوالت دارویی میباشه .)1،2

در حال حاضر سالیانه مقادیر زیاد ترکیبات دارویی در
سراسر جههان در آبها سطحهی شناسایهی میشود .)0
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واژه های کلیدی :اکسیهاسیون پیشرفته ،آنتی بیوتیک ،آفلوکساسین ،پرسولفات فعال شهه با UV

پر سولفات سدیم فعال شده در حذف آفلوکساسين

حضور آنتیبیوتیکهها در فاضهالب در سهالهها اخیهر

استفاده از این روشها ،حفف غیهر مهوثر آنتهیبیوتیهک

و حهفف آنهها

انتقهال فهاز آالینههه

افزای

یافته است به نحو که کهاه

به یک چال

بزرگ تبهی شهه است .)0

است زیرا این فرآینههها تنهها باعه

میگردنه و صرفا برا آلودگیها کم مناس

آنتیبیوتیکها بهه میهزان زیهاد نسهبت بهه تجزیهه

بهوده و

بههه شستشههو و دفهه مههواد زائههه از جملههه ،لجههن حههاو

بیولوژیکی مقاوم هستنه و میتواننه مهت زمهان زیهاد

هیهروکسی آهن pH ،اسهیه و مقههار زیهاد معهرف،

بهون تغییر در محی باقی بماننه ،بنابراین برجسهته تهرین

نیاز دارنه .)4،0

اثر زیست محیطی آنها ،ایجاد سمیت بهرا موجهودات
آبههز و بههر هههم زدن تعههادل زیسههت محیطهی مهیباشههه.
حضور آنتیبیوتیکها در سیستم تصفیه طبیعی منجهر بهه
توسعه سویهها مقاوم باکتر مهیشهود .بنهابراین پهی
تصفیه فاضالب حاو آنتی بیوتیک قب از تخلیه به آب
پفیرنهه ،در سیستمها تصفیه بیولوژیکی و سیستمهها
بازیافت آب ،ضرورت دارد .)0-1
فاضههالب حههاو آنت هیبیوتی هک دارا مشخصههاتی
هههمچههون  pHخنث هی  COD ،)6-8متوس ه

تصویر شماره  :1ساختار آنتی بیوتیک آفلوکساسین

133-1333

میلیگرم در لیتر) BOD5 ،پهایین  3-233میلهیگهرم در

یکی از ترکیبات اکسیهانت تولیهکننهه رادیکهال

لیتههر) ،جامهههات معلهه فههرار  )VSSکههم 233-033

سولفات ،پرسولفات سهیم ) (Na2S2O8میباشهه .نمهک

میلیگرم در لیتر) و رنگ زیاد میباشه  .)4،1آنتیبیوتیکها

پرسولفات سهیم منب تولیه یون پرسهولفات ) (S2O8-2بها

در غلظههتههها بههاال میل هیگههرم در لیتههر) در فاضههالب

پتانسی اکسیهاسیون  E = 1/32 Vاست که از قو تهرین

بیمارستانها ،در غلظتها پایینتر میکرو گرم در لیتر)

اکسیهانها مورد استفاده در تصفیه آالینههههها آلهی

در فاضالبها شهر و در غلظهتهها بسهیار کهمتهر

مههیباشههه .پرسههولفات سهههیم عههالوه بههر شههرکت در

نانوگرم در لیتر) در آبها سطحی شناسایی شههانه .)23

واکن ها مستقیم میتوانه تحریک شود و رادیکهالهها

کینولهونهها مهیباشههنه .آفلوکساسهین ،از نسه دوم ایهن

تولیه نمایه  .)28،21از جمله مزایا استفاده از پرسولفات

گروه اسهت کهه بها فرمهول شهیمیایی  C18H2OFN3O4و

نسبت به سایر اکسیهانها ،میتوان به نگههار آسان در

وزن مولکههولی  062/068گههرم بههر مههول بههرا درمههان

دما محی  ،ارزانتهر بهودن نسهبت بهه اکسهیهانتهها

طیهه

گسههتردها از عفونههتههها باکتریههایی مههورد

دیگر ،حاللیت باال در محلولها آبی ،پایهار بی تر،

استفاده قرار میگیرد تصویر شماره  .)2ساز و کار عم

تجزیه ترکیبات آلی مقهاوم ،در دسهترس بهودن و تولیهه

ایهن آنتهیبیوتیهک ،مهههار سههنتز  DNAبههاکتر از طریه

رادیکال سولفات به عنوان محصول نههایی اشهاره کهرد،

 DNA gyrasو توپههوایزومراز IV

که ماننه رادیکال هیهروکسی بسیار واکن پفیر بوده و

مههیباشههه  .)21،22گزینهههههها مختلفههی بههرا تصههفیه

دارا عملکرد غیهر انتخهابی مهیباشهه  .)13،24همچنهین

فاضالبها حاو آنتیبیوتیک وجود دارد که میتوان

پرسولفات به دلی جامه بودن نسبت به اکسهیهانتهها

از فرآینهها فتوکاتالیستی ،نانوکاتالیستی ،جفب توس

مههای نظیهر  H2O2توانههایی بهی تههر بههرا کاربردههها

انواع جاذبها و غیره نام بهرد  .)1-26یکهی از مشهکالت

صنعتی دارد .)24-12

اتصههال بهها آنههزیمههها
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یکی از گروههها رایهج آنتهی بیوتیهک هها گهروه

سههولفات بهها پتانسهی اکسیهاسههون احی ها  E = 1/6 Vرا

پژوهشی

پریسا توسلی و همکاران

از آنجاییکه واکن اکسیهاسیون بهوسیله پرسهولفات

 033میلیگرم در لیتر آنتیبیوتیک آفلوکساسهین و محلهول

بهون فعهال سهاز بسهیار کنهه اسهت ،لهفا بهرا تسهری

استوک سهیم پرسولفات با غلظهت  0333میلهیگهرم در

فرآینههه اکسیهاس هیون ،فعالسههاز پرسههولفات ضههرور

لیتر با استفاده از آب مقطر  1بار تقطیر مورد استفاده قرار

میباشه  .)12،13از جمله روشها متهاول فعهال سهاز

گرفتنه .غلظهت بهاقی مانههه آفلوکساسهین بها اسهتفاده از

پرسولفات استفاده از کاتالیستها فلهز  ،اشهعه  UVو

دسهتگاه اسهککتروفتومتر مههل  DR 5000طهول مهو

فعالساز گرمایی میباشه  .)28-12اگر چه فعال سهاز

حهههاکثر جههفب آفلوکساسههین معههادل  181نههانو متههر)

پرسولفات توس یونها فلز  ،باع
این اکسیهانتها در کاه

افزای

کهارایی

غلظت آالینهههها موجهود

انهازهگیر شه .جهت انهازهگیر  CODنیز از دستگاه
اسککتروفتومتر در طول مو  633نانو متر استفاده گردیه.

در آب میشود ولی اثرات منفی یونها فلز باقیمانهه

کلیه آزمایشات در مجموع  213آزمای ) در یک

بر رو سالمت انسان حائز اهمیت مهیباشهه .در مقابه ،

راکتور شیشها که برا این منظور طراحی گردیهه بود

اشعه  ،UVبه عنوان یهک روش کهاربرد و سهازگار بها

انجام پفیرفت .راکتور از دو قسمت اصهلی ،قسهمت اول

محی زیسهت بهرا فعهال سهاز پرسهولفات در جههت

محفظه اصلی یا محفظه واکن

تولیه رادیکالها اکسیهکننهه استفاده میشود  .)28طی

برابر  2333میلیلیتر بوده است که ک مراحه آزمهای

سالها اخیر فعالساز پرسهولفات بها اسهتفاده از پرتهو

در آن انجام میشود و محفظه دوم که محفظهه اصهلی را

 ،UVبه دلی هزینه عملیاتی پایین و بازده بهاال حهفف

در برگرفته و آب بهطور مهاوم درون این محفظه جریان

آالینههههههها آل هی ،مههورد توجههه فراوان هی قههرار گرفتههه

دارد ،تشکی شههه اسهت .شهماتیک راکتهور در نمهودار

است .)28-12

شماره  1آمهه است .ههف از سهاخت محفظهه ثانویهه بها

مکانیسم تاب  UVبر رو ترکی

پرسولفات تولیه

رادیکالها سولفات از طریه فتهولیز آن مهیباشهه کهه
مطاب واکن

 ،2انجام میشود .)28-12
2SO0₀ -

)2

توجه به ثابت در نظر گرفتن دما در آزمایشهات ،کهاه
دما حاص از الم

 UVالم

کم فشهار جیهوها بها

طول مو  100نانو متر ،تولیه شهه توس شهرکت فیلیهک،،
S2O82- + h ϑ

در مطالعه حاضر حفف آنتیبیوتیک آفلوکساسهین
با استفاده از فراینه  UV/S2O8-2تحهت تهاثیر پارامترهها
مختلفی از قبی  pHمحلول ،غلظهت پرسهولفات ،مقههار
اولیه آفلوکساسین ،زمان واکن

که دارا حجم مفیهه

بها  UV/S2O8-2و تهوان

مستقیما در قسمت باالیی راکتور قرار داشته اسهت و دیهواره
خارجی راکتور توس فوی آلومینیوم پوشهانیهه شهه تها
تاب

بهطور موثرتر انجام شود .سک ،در زمان ها تعیین

شهه نمونههایی با حجهم مهورد نیهاز از راکتهور برداشهت
گردیه و غلظت باقیمانهه آنتهیبیوتیهک و  CODتوسه
دسههتگاه اسههککتروفتومتر در طههول مههو ههها ذکههر شهههه

مواد و روش ها
در ایههن مطالعههه تجربههی ،ترکیبههات شههیمیایی مههورد

انهازهگیر شه.
در این مطالعه به منظهور بهینهه سهاز فهاکتور هها

استفاده شام آنتیبیوتیک آفلوکساسین با درجه خلوص

مؤثر بر فرآینه ،تأثیر هر یک از پهارامتر هها مههم بههره

 48/0درصه از شرکت سیگما آلهریچ ) و نمک سهیم

بههردار شههام

 pHاولیههه محلههول  ،) 1-21غلظههت

پرسولفات با فرمول  Na2S2O8و با خلوص  44درصه از

پرسولفات  203-0033میلی گرم بر لیتر ) ،غلظت اولیهه

شرکت سیگما آلهریچ ))CAS Number: 7775-27-1

آفلوکساسین  1-233میلی گرم بر لیتر ) ،زمان واکهن

تهیه گردیه .این ترکیبات جهت ساخت محلول استوک

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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تاب  UVمورد بررسی قرار گرفت.

هلنه) ،توس جریان مهاوم آب بوده اسهت .المه

UV

پر سولفات سدیم فعال شده در حذف آفلوکساسين

وات) ،مورد مطالعهه قهرار گرفهت .انتخهاب گسهتره ایهن

بهینه ،متغیرها غلظت پرسولفات  033میلیگرم در لیتر،

متغیر ها بر اساس بررسی متون انجام پفیرفته است.

غلظت آفلوکساسین  03میلیگرم در لیتهر ،زمهان تمهاس
 03دقیقه با توجه به پی

آزمای ) و تاب

پرتو  UVبا

توان  8وات و دما ثابت  10درجه ،در نظر گرفته شهه.
نتههایج مطالعههه حاضههر نشههان داد کههه رانهههمان حههفف
آفلوکساسین با افزای

 pHرونهه صهعود داشهته بهه

نحو که بی ترین رانهمان حفف در  pHاولیه معادل 6
 43/2درصه) مشاههه گردیه .درصه حفف آنتیبیوتیهک
آفلوکساسین و  CODدر  pHمعادل  6به عنوان  pHبهینه
به ترتی

برابر  43/2و  10/61درصه حاص گردیه.

تصویر شماره  :2شماتیک راکتور مورد استفاده

همچنین به منظور تعیین میزان حفف آفلوکساسهین
تحت شرای واقعی ،دو نمونه فاضالب با حجهم یکسهان
از فاضالب بیمارستانی تهیه شه .نمونه بهردار از فاضهالب
بیمارسههتان امیرالمههومنین زاههههان انجههام گرفههت .بعههه از
ورود فاضالب بهه حهو
ک

حو

ههوادهی ،از  03سهانتیمتهر

هوادهی صورت گرفت و دو نمونه کهه یکهی

از آنها حاو  03میلی گرم در لیتر آفلوکساسین په،
از تزری آنتیبیوتیهک بهه نمونهه) و نمونهه دیگهر بههون
آفلوکساسین به عنهوان شهاهه آمهاده گردیهه .در نهایهت
شرای بهینه تعیین شهه در مراح واکن

پرسهولفات

نمودار شماره  :1اثر pHاولیه محلول در فراینه اکسیهاسیون بها واکهن گهر
پرسولفات فعال شهه با  UVبر رانهمان حفف آفلوکساسهین و COD

غلظت آفلوکساسین  ،03 mg/lغلظت پرسهولفات  ،033mg/lزمهان
واکن

 03دقیقه ،تاب

تأثیر غلظت اولیه واکن
و  CODدر واکن

 UVبرابر  8وات )

گر پرسولفات بهر حهفف آفلوکساسهین
با پرسولفات فعال شهه با UV

در نمودار شماره ،1اثر غلظتها مختل

واکن گهر

آفلوکساسین ،برا فاضالب طبیعی اعمال گردیه.

آفلوکساسین و  CODنشان داده شهه است .جهت تعیین
غلظههت بهینههه پرسههولفات ،بهها ثابههت نگههه داشههتن سههایر

یافته ها

متغیرها آزمای

تعیین  pHبهینه در حفف آنتی بیوتیک آفلوکساسین تحهت
فراینه اکسیهاسیون با پرسولفات فعال شهه با UV

غلظت آفلوکساسین  03میلیگرم در

لیتر ،زمان تماس  03دقیقه pH ،بهینه برابهر  ،6تهاب
معادل  8وات) غلظتها مختل

UV

 03تا  0033میلیگرم

در گسهتره

در لیتر از محلول استوک پرسولفات سهیم تهیه گردیهه

 1-21را بههر عملکههرد فرآینههه  UV/Na2S2O8در حههفف

و به نمونه اضافه شه .نتهایج مطالعهه حاضهر بها توجهه بهه

 CODنشان مهیدههه .جههت تعیهین pH

غلظهت پرسهولفات

نمودار شهماره  2اثهر  pHهها مختله
آفلوکساسین و
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فعال شهه با  UVبر رو نمونه فاضالب سنتتیک حهاو

پرسولفات بر عملکرد فرآینهه  UV/Na2S2O8در حهفف

پژوهشی

پریسا توسلی و همکاران

رانهمان حفف آفلوکساسهین و  CODافهزای

مهییابهه.

است با افهزای

غلظهت آفلوکساسهین ،رانههمان حهفف

به عبارتی رانهمان حفف از  81/08درصه در دوز اولیهه

کاه

پرسولفات معادل  03میلیگرم در لیتر به  40/0درصه در

آفلوکساسین از  40/6درصه در غلظت اولیه  1میلیگرم

دوز  0033میلیگرم در لیتر رسیه که ایهن مقههار بهرا دوز

در لیتر به  11/0درصه در غلظت  233میلیگهرم در لیتهر

 003میلیگرم در لیتر برابر  88/2درصه حاص گردیهه.

رسیهه است .بر ایهن اسهاس غلظهت بهینهه آنتهیبیوتیهک

نمهودار تها غلظهت

آفلوکساسین جهت ادامه آزمایشات برابر  03میلهی گهرم

همانطورکه مشاههه میگردد شهی

پرسولفات  003میلیگرم در لیتر تنهه و از آن بهه بعهه بها
افزای

مییابه به نحو که رانهمان حفف آنتیبیوتیک

در لیتر در نظر گرفته شه.

بی تر غلظت پرسولفات رونه افزایشی رانههمان

حفف رو به کنه و تقریبا ثابهت مهیباشهه .لهفا جههت
ادامه آزمایشات غلظت  003میلیگرم در لیتر پرسولفات
به عنوان دوز بهینه انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت.

نمودار شماره  :3اثر تغییرات غلظت آفلوکساسین بهر کهارایی حهفف
آفلوکساسین و CODتحت فرآینه اکسیهاسیون با واکن گر پرسهولفات
فعال شهه با  pH UVبرابر  ،6غلظت پرسولفات  003میلهی گهرم در
لیتر ،زمان واکن
نمودار شماره  :2اثر غلظت پرسولفات فعال شهه با  UVبر رانههمان حهفف
آفلوکساسین و  pH ،CODبرابر  ،6غلظت آفلوکساسهین  03میلهی گهرم
در لیتر ،زمان واکن

 03دقیقه ،شهت تاب  UVبرابر با  8وات)

 03دقیقه ،شهت تاب

 UVبرابر با  8وات )

تأثیر تغییرات زمهان بهر رانههمان حهفف آفلوکساسهین و
 CODدر واکن

با پرسولفات فعال شهه با UV

رانهمان حفف آفلوکساسین و  CODبا دستیابی بهه

با پرسولفات فعال شهه

میلیگرم در لیتر ،غلظت آفلوکساسین  03میلهیگهرم در

آفلوکساسین و  CODدر واکن

لیتر در یک بازه زمهانی  03دقیقهه ا مشهخ

با UV

گردیهه،

در این مرحله بهازده حهفف آفلوکساسهین و COD

که نتایج آن در نمودار شماره  0ارائه شههه اسهت همهان

آفلوکساسین مورد بررسهی قهرار

رانههمان

در غلظت ها مختل

گرفت .نمودار شماره  0اثر تغییرات غلظت آنتیبیوتیک

طور که مشخ

است با افزای

زمان واکهن

حفف آفلوکساسین و  CODهم ،افزای

یافته است امها

آفلوکساسین غلظت اولیه آفلوکساسین  1-233میلیگهرم

این افزای

در لیتههر pH ،بهینههه برابههر  6و غلظههت پرسههولفات برابههر

باالتر

برخوردار بوده است و بعه از آن تا پایهان زمهان

 )003 mg/lرا بر کارایی حفف آفلوکساسین و  CODنشان

واکن

 03دقیقه) رانهمان حهفف بها سهرعت کهمتهر و

میدهه .همانطورکه در نمودار شماره  0نشان داده شهه

تقریباً ثابت ادامه یافت نمودار شماره .)0
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رانههمان در  13دقیقهه ابتههایی از سهرعت
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تأثیر تغییرات غلظهت آفلوکساسهین بهر رانههمان حهفف

شههرای بهینههه pH ،معههادل  ،6غلظههت پرسههولفات 003

پر سولفات سدیم فعال شده در حذف آفلوکساسين

یافت که حاکی از بهبود عملکهرد فرآینهه در تهوانهها
تابشی باالتر میباشه .با توجه به نمودار شماره  6میتوان
دریافت که افزای

توان تاب

الم

تها  03وات ،سهب

بهبود در کارایی حفف آنتیبیوتیک و  CODدر فرآینه
شهه است .با این وجود در این مطالعه ،بها افهزای
تابشههی  ،UVافههزای

تهوان

چشههمگیر در رانهههمان حههفف

مشاههه نشهه و بهه لحهام مالحظهات اقتصهاد و صهرفه
نمودار شماره  :4اثر زمان ها مختله

واکهن

بهر رانههمان حهفف

آفلوکساسین و  CODتوس پرسولفات فعهال شههه بها  UVغلظهت
آفلوکساسین  pH ،03mg/lبرابر با  ،6غلظهت پرسهولفات ،003 mg/l
توان تاب

جهت ادامه آزمایشات انتخاب گردیه.

 UVمعادل  8وات)

نمودار شماره  :5اثر غلظهت اولیهه آفلوکساسهین بهر رانههمان حهفف
آفلوکساسین توس پرسولفات فعال شهه با  UVزمهان واکهن

03

دقیقه pH ،برابهر بها  ،6غلظهت پرسهولفات  003میلهی گهرم در لیتهر،
تاب

جویی انرژ  ،توان تابشهی  8وات بهه عنهوان تهوان بهینهه

 UVمعادل  8وات )

تأثیر شهت تاب
 CODدر واکن

نمودار شماره  :6رانهمان حفف آفلوکساسین و  CODدر توان هها
تابشی متفاوت  ،UVغلظت آفلوکساسین  pH ،03mg/Lبرابهر بها ،6
غلظت پرسولفات  ،003mg/lزمان واکن

 13دقیقه )

تعیین رانههمان حهفف  CODاز فاضهالب طبیعهی دارا

پرتو  UVبر رانهمان حفف آفلوکساسهین و

آفلوکساسین در واکن

با پرسولفات فعال شهه با UV

بهههه منظهههور بررسهههی کهههارایی فراینهههه در حهههفف

با پرسولفات فعال شهه با UV

پرسهههولفات  003میلهههیگهههرم در لیتهههر ،غلظهههت بهینهههه

فاضالب بیمارستانی تهیه گردیه و غلظتها مورد نیهاز

آفلوکساسین  03میلی گرم در لیتر و زمان واکن

بهینهه

این آنتیبیوتیک به آن تزری گردیه .مقادیر CODها

معادل  13دقیقه ،رانههمان حهفف آفلوکساسهین و COD

فاضالب واقعی بیمارسهتانی بههون آفلوکساسهین قبه از

تحت تاثیر شرای بهینه ذکر شهه جهت بررسی اثر توان

ورود به راکتور ،معادل  200میلی گهرم در لیتهر و فاضهالب

تابشی متفاوت  ،UVمورد بررسی قرار گرفت کهه نتهایج

واقعههی حههاو آفلوکساسههین پهه ،از تزریهه دسههتی

حاص در نمودار شماره  6ارائه شهه است .همانطورکه

آنتیبیوتیک)  031میلیگهرم در لیتهر انههازهگیر شهه.

مشاههه میگردد با افزای

توان المه

 UVاز  8بهه 03

وات ،رانهمان حفف آنتیبیوتیک و  CODبه ترتیه
 41/81و  16/0درصه به  40/00و  80/30درصه افزای

922
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از

نمونه فاضالب آمادهساز شههه وارد راکتهور آزمهای
گردیه و در واکن

با پرسولفات فعال شهه با  UVتحت

شرای بهینه حفف حاصه از مراحه قبلهی آزمایشهات
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پهه ،از تعیههین  pHبهینههه معههادل  ،6غلظههت بهینههه

آنتیبیوتیک آفلوکساسین در شرای واقعی ،نمونهها از

پژوهشی

پریسا توسلی و همکاران

قههرار گرفههت COD .فاضههالب بهههون آفلوکساسههین و

میباشه  .)11-00این عام از طری تأثیر بر خصوصهیات

فاضالب حاو آفلوکساسین ،بعه از  13دقیقهه واکهن

آالینهه و فتوکاتالیست مورد استفاده ،مهیتوانهه کهارایی

با  003میلیگهرم در لیتهر پرسهولفات در  pHمعهادل  6و

فرآینه را تحت تهأثیر قهرار دههه .بنهابراین عامه اصهلی

تههوان تابشههی  UVمعههادل  8وات ،برابههر بهها  230و 240

در فرآینهه کهامالً تحهت تهاثیر pH

میلیگرم در لیتر بوده است .رانهمان حفف  CODبعه از
 03دقیقه واکن

با پرسولفات فعالشهه بها  UVبها تغییهر

چنهانی همراه نبود .بار دیگر آزمای

تعیین رادیکال غال
محی واکن
واکههن

میباشه .در فرآینه اکسیهاسهیون در حضهور

گههر پرسههولفات و در گسههتره  pHکههمتههر از ،1

بر رو فاضهالب

برتر با تشکی رادیکال سولفات است .در عین حال در

طبیعی حاو  03میلیگرم در لیتر آفلوکساسین با اعمال

 pHبههین  1تهها  4حضههور هههر دو رادیکههال سههولفات و

شرای بهینه مراح قب و توانها تابشی متفاوت 20 ،8
و  03وات انجام گردیهه .نتهایج بهه دسهت آمههه در نمهودار
شماره  1آورده شهه است که نشهان مهی دههه ،رانههمان
حفف  CODفاضالب طبیعهی حهاو  03میلهیگهرم در
لیتر آفلوکساسین در واکن

با پرسولفات فعهال شههه بها

 UVبا توان تابشی  8وات در حهود  06/34درصه است
کهه ایههن بهازدهی بههرا المه

 20و  03وات بههه ترتیه

 08/31و 03/11درصه میباشه کهه تغییهر محسوسهی در
رانهمان حفف مشاههه نشهه است.

هیهروکسی را می توان مشاههه نمود واکن
OH + H+ + SO4-2

)1

.)06 )1
SO4 + H2O

در مطالعه حاضر همانطورکه در نمهودار شهماره 2
نشههان داده شهههه اسههت میههزان حههفف آنتههیبیوتیههک
آفلوکساسین و  CODبها افهزای
یافته است ،اما با افزای

 pHاز  1تها  0افهزای

 pHبه باال  ،1درصهه حهفف

آفلوکساسین و  CODدر محلول کاه

پیها کرده است

به طور که رانههمان حهفف آفلوکساسهین و  CODدر
 pHمعادل  1حهود  80/00و  00/41درصهه بهوده اسهت
که در  pHمعادل  6رانهمان حفف به ترتیه

بهه  43/2و

 10/61درصه رسیهه است .وقوع برخهی واکهن
طههول فرآینههه باع ه
واکن ها میتوانه باع

هها در

تغییههر  pHنمونههه م هیگههردد .ایههن
کاه

بی تر کهارایی سیسهتم

اکسیهاسههیون شههود .واک هن ههها زنجیههرها تفکیههک
 HSO4در آب ،مطهههاب واکهههنیون  H+میشود .)06،28،21

توس فراینه اکسیهاسیون با پرسولفات فعال شهه با  UVتحت توان هها

)0

HSO4- + ½ O2

تابشی متفاوت غلظت اولیه آفلوکساسین معادل  03میلی گرم در لیتر )

)0

2HSO4- +1/2 O2

مطههاب واکههن

بحث
تعیین

SO4 + OH
S2O8-2 + H2O

 ،0در  pHههها پههایین کههمتههر

+

pH

بهینه در حهفف آنتهی بیوتیهک آفلوکساسهین

تحت فراینه اکسیهاسیون با پرسولفات فعال شهه با UV

در غالهه

فرآینهههها شههیمیایی ،الکتروشههیمیایی،

جفب و اکسیهاسیون پیشهرفته یکهی از تهأثیر گهفارترین
عوامهه در راهبههر و کههارایی فرآینههه pH ،محلههول

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

از  ،)0یون  Hتولیه به دلی می ترکیبی زیهاد مهی توانهه
بههه عنههوان یههک اسههکاونجر رباینهههه ) بههرا رادیکههال
سههولفات عم ه نمههوده و قهههرت اکس هیهکننهگی آن را
محهود نمایه .)01
)0

H+ + SO4-2
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نمودار شماره  :7رانهمان حفف  CODاز فاضالب واقعی بیمارسهتانی

 0و  0باعههه

تولیهههه

پر سولفات سدیم فعال شده در حذف آفلوکساسين

در  pHب هین  0تهها  ،1حضههور رادیکههال سههولفات و

افزای

هزینه مصرفی واکن گر تغییر چشمگیر نشهان

هیهروکسی  ،شرای اکسیهکننهگی باال پرسولفات را

نمهیدهههه .تهأثیر غلظههت پرسههولفات بهر کههارایی حههفف

در تجزیه آنتیبیوتیک آفلوکساسین تائیه مهینمایهه .)04،08

آالینههها ههف بهه صهورت دو گانهه اسهت .افهزای

در مطالعه رسولی فرد و همکاران کهه بهر رو تجزیهه

غلظت این اکسیهان از حه خاصی نه تنها کارایی حفف

تایلوسین با استفاده از پرسولفات فعال شهه با  UVانجهام
تهجهزیههه

پفیرفت ،نشان داد که در  pHباالتر از  ،1کاهه

آالینههها را افزای

نمیدهه بلکه به عاملی برا ربای

و مصرف رادیکالها سولفات و هیهروکسهی موجهود

اتهفاق می افته که این امر میتوانه ناشهی از نها پایههار

در محلول آبی تبهی میشود که باع

پراکسیه هیهروژن در مقادیر بهاال  pHو تولیهه مقهادیر

فرآینه خواهه شه  .)04،06بهه عبهارت دیگهر در افهزای

نسبتاً باال رادیکالها سولفات و هیهروکسی باشه در
واق تحت شرای قلیایی ،ترکی
واکن

شماره ،6سب کاه

این رادیکالها مطهاب

کارایی آنها گردد .هر چنه

این پهیهه از اثر بسیار نا چیز

برخوردار میباشه .)0
SO4 + OH

HSO4- + ½ O2

)6

غلظت پرسولفات به بی

و  CODدر واکن

از حه بهینه ،رادیکال سولفات

تولیه به عنوان اسکاونجر عم نموده و به عاملی برا
تبهی رادیکال سولفات به پرسولفات تبهی شههه اسهت
و جایگاه ها فعال در واکن

اکسیهاسهیون را کهاه

میدههه همچنهین از سهو دیگهر رادیکهال سهولفات بها
پرسولفات واکن

تأثیر غلظت اولیه واکن گر پرسولفات برحفف آفلوکساسین

کاه

کهارایی

که هر دو سب

داده و آنیون سولفات تولیه مهیکنهه
از بین رفتن رادیکال سهولفات و بهه تبه

آن رادیکههال هیهروکسههی شهههه و کههارایی حههفف را

با پرسولفات فعال شهه با UV

در فرآینه ها اکسیهاسیون پیشرفته نهوع و غلظهت

کاه

ماده اکسیهکننههه یکهی از فاکتورهها مههم در حهفف

)1

میدهنه واکن

ها .)04 )1-4
S2O8-2

SO4 + SO4

ترکیبات آلهی اسهت  .)03،04آنیهون پرسهولفات یکهی از

)8

SO4-2 + S2O8-2

SO4 + S2O8-2

عامه ههها اکسیهاسههیون دو الکترون هی اسههت .بهها تولیههه

)4

SO4-2 + S2O8-2

SO4 + S2O8-2

رادیکال سولفات نه تنها توانایی حمله به ترکیبات آلی به
صورت مستقیم را دارد ،بلکه قادر است به صهورت غیهر
مستقیم با آب و یونهها هیهروکسهی واکهن

دههه و

رادیکال هیهروکسی تولیه نمایه .)01-04
همان طور که در نمودار شهماره  1نشهان داده شههه

حفف رنگ اسهیه بلهو  220از محهی هها آبهی توسه
پرسولفات انجام پفیرفت نشان داد که با افزای
پرسولفات افزای

غلظهت

قابه مالحظهها در رانههمان حهفف

مشاههه نشهه است  .)04،06همچنهین در مطالعهه دیگهر

در لیتههر رانهههمان حههفف آفلوکساسههین و  CODنیههز از

که توس عسگر و همکاران بر رو حفف پنتا کلهرو

 81/01و  13/02درصه به  88/2و  16/04درصه افزای

فن از فاضهالب سهنتتیک ،نتهایج نشهان داد کهه افهزای

یافت .اما با افهزای

غلظهت پرسهولفات بهه غلظهتهها

باالتر از  003میلیگرم در لیتر ،رونهه صهعود رانههمان

غلظهت پرسههولفات تههأثیر در افهزای

رانهههمان حههفف

نهاشته است .)04

حفف ،کنهه و تقریبها ثابهت مانهه .بهه نظهر مهیرسهه در
غلظتها پایین ،یون پرسولفات بر رو رانهمان حفف
 CODتاثیرگفار بوده اسهت .بها دو برابهر کهردن غلظهت
پرسولفات سهیر صهعود افهزای

921

رانههمان بها توجهه بهه
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تأثیر تغییرات غلظت آفلوکساسین بر رانهمان حهفف آفلوکساسهین

و  CODدر واکن

با پرسولفات فعال شهه با UV

در نمودارههها شههماره  0و  ،0اثههر غلظههت اولیههه
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است با افزای

غلظت پرسولفات از  03تا  003میلیگرم

در مطالعها که توس رحمانی و همکاران پیرامون

پژوهشی

پریسا توسلی و همکاران

آنتیبیوتیک آفلوکساسین بر رانهمان حهفف آفلوکساسهین

 83/11درصه بوده است که در پایان مهت زمان واکن

و  CODبررسی شهه است .همانطورکه در تصویر نشان

 03دقیقه به  41/41و  83/10درصه رسیهه است .در طی

داده شهه است با افزای
حههفف کههاه

غلظهت آفلوکساسهین رانههمان

یافتههه اسههت .حهههاکثر رانهههمان حههفف

اکسیهاسهیون ،ترکیبهاتی کهه سهری

دوره زمانی واکن

تجزیه می گردنه از بین میرونه و با طوالنی شهن زمان

آفلوکساسین و  CODدر غلظتها کمتر از  23میلیگهرم

واکههن  ،سههرعت کنههه شهههه یهها ثابههت مههیشههود .دلی ه

بر لیتهر حاصه گردیهه .درصهه حهفف آفلوکساسهین و

واکن پفیر کمتر ،میتوانهه وجهود محصهوالت حهه

 CODدر غلظت ورود  1میلیگرم در لیتهر آفلوکساسهین

واس باشه کهه بهه دنبهال طهوالنی شههن زمهان واکهن

برابهر بها  40/6و  83/42درصهه بهود کهه بهرا

به ترتی

ایجاد می گردنه .به عبارتی تولیه ترکیبات آلی مقاوم به

غلظت  233میلیگهرم در لیتهر آفلوکساسهین ورود بهه

تجزیه ،یا با واکن پفیر کمتر به احتمال زیاد میتوانه

یافهت .بهه نظهر

گردد  .)01در این زمینه در

به  11/0و  61/01درصهه کهاه

ترتی

میرسه با افزای
کاه

غلظت آفلوکساسهین ،سهرعت تجزیهه

مییابه ،زیرا افزای

کهههاه

غلظت آفلوکساسهین سهب

نسهههبت رادیکهههال هیهروکسهههی تولیهههه بهههه

آفلوکساسین و افزای

ترکیبات حه واس که تمای بهه

مصرف رایکالهها آزاد را دارنهه ،مهیشهود .از طرفهی
غلظت آفلوکساسین باعه

افزای

میهزان نفهوذ

کهاه

نههور  UVورود بههه محلههول شهههه احتمههاال بهها افههزای
کهورت) که این امر خود باع

سهرعت تجزیهه

کاه

آالینههها توس پرسولفات گردیهه است و درصهه تجزیهه
را کاه

کاه

سایر مطالعات نیز نتایج مشابها حاص شهه اسهت .بههطهور
مثال در مطالعه  Sunو همکاران در حفف آفلوکساسهین
نشان داده شه که با افزای

زمان واکن  ،سیر صهعود

رانهمان حفف متوقه  ،و افزایشهی در رانههمان حهفف
مشاههه نشهه است  .)01همچنین در مطالعها که توس
دهقانی و همکاران در حفف آنتیبیوتیک سهولفادیازین
با استفاده فرآینه اکسیهاسهیون پیشهرفته انجهام پهفیرفت،
نتایج حاکی از آن بود که با گفشت زمان واکهن
از زمان  03دقیقه شی

بعهه

نمودار تقریباً ثابت میشود .)00

میدهه  .)02،06،0در مطالعها که رسولی فرد

و همکاران بر رو تجزیه تایلوسین به وسیله پرسهولفات
انجام دادنه ،نتایج نشان داد که افهزای
باع

سب

سرعت واکن

کاه

غلظهت آالینههه

تأثیر شهت تاب

پرتو  UVبر رانهمان حهفف آفلوکساسهین

و  CODدر واکن
تاب

رانهمان حفف میگردد .)0

با پرسولفات فعال شهه با UV

 ،UVآالینههها آلی را معموال به دو شهک

حفف مستقیم آالینهه ها از طری جهفب پرتهو  ،UVبهه

تأثیر تغییرات زمهان بهر رانههمان حهفف آفلوکساسهین و
همانطور که از نمودار شماره  0مشهخ
افزای

و حههفف غیههر مسههتقیم آالینههههههها از طریه افههزودن بههه
اسهت بها

اکسیهانتها معمول و ایجاد شرای اکسیهاسیون پیشهرفته

زمان واکهن  ،رانههمان حهفف آفلوکساسهین و

رانههمان حهفف آالینههههها

در محلول که سب

افزای

 CODنیز رونه صعود داشته اسهت امها ایهن افهزای

میشود انجام مهیدههه  .)21همهان طهور کهه در تصهویر

رانهمان در  13دقیقه ابتهایی دارا سرعت بیشتر بهوده

شماره  8در خصوص تأثیر تهوان تابشهی UVبهر کهارایی

 03دقیقههه)

حفف آفلوکساسهین و  CODنشهان داده شههه اسهت بها

رفتهه

 UVاز  8بهه  03وات رانههمان

اسههت و در ادامههه تهها پایههان زمههان واکههن

رانهمان حفف با سرعت کمتر و تقریباً ثابت پهی

اسههت .بههه عنههوان مثههال رانهههمان حههفف آفلوکساسههین و
 CODدر مهت زمان  13دقیقه به ترتی

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

برابر با  41/81و

افزای

توان تابشی الم

حفف آفلوکساسین و  CODبه ترتی

از  41/81و 16/0

درصه به 40/00و  80/30درصه افزای

یافته اسهت کهه
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 CODدر واکن

با پرسولفات فعال شهه با UV

وسیله تخری

بانهها شیمیایی و شکسته شهن آن ها

پر سولفات سدیم فعال شده در حذف آفلوکساسين

سرعت واکن

میتوانه بیانگر افزای

تجزیه پرسولفات

باشه .به عبارتی این نتیجههگیهر نشهان مهیدههه کهه بها
افههزای

 ،UVشهههت انههرژ الزم بههرا

تههوان المهه

فعالساز و جفب آن توس پرسهولفات افهزای
است که همین امر باع

افزای

میهزان تولیهه رادیکهال

سولفات و رادیکال هیهروکسی که نق

مستقیم در تجزیه

آالینههها را دارنه ،شهه است  .)10از طرفی کاه
 UVمنجر به کاه

تابشی الم

یافتهه

توان

نایابتر شهه است و لفا سرعت واکهن

کنهه مهیشهود

که دلی آن میتوانه واکن پهفیر کمتهر محصهوالت
میانی باشه .از طرفی به نظر میرسه کهورت باالتر نمونه
فاضالب واقعی در مقایسه با نمونه سنتتیک ،تاثیر زیهاد
رانهمان حفف داشته است.

بر کاه

در پایان میتوان نتیجه گرفت که حههاکثر رانههمان
حفف آنتهیبیوتیهک آفلوکساسهین و  CODدر شهرای

در میزان نفوذ نور UV

 pHمعادل  ،6غلظت اولیه پرسولفات  003میلهیگهرم در

میشود  .)00در مطالعه ا که توس  Huangو همکهاران

لیتر ،غلظت اولیهه آفلوکساسهین  03میلهی گهرم در لیتهر،

تتهرا متیه آمونیهوم هیهروکسهیه

در حهود  13دقیقه و توان تابشی UVبرابهر

بر رو تجزیه ترکی

زمان واکن

توس پرسولفات فعال شهه با  UVانجام پهفیرفت نتهایج

با  8وات انجام پفیرفت .تحت شهرای بهینهه ذکهر شههه

نشان داد که با افزای

توان  UVاز  8به  20وات رانهمان

رانهمان حفف آفلوکساسین و  CODبه ترتی برابهر 40/00

حفف  CODافزای

مییابه .)00

و  14/21درصههه حاص ه شههه و در ایههن حالههت غلظههت
آفلوکساسین و  CODبه ترتی به  1/16و  01/12میلیگهرم

تعیین رانههمان حهفف  CODاز فاضهالب طبیعهی دارا
آفلوکساسین در واکن

با پرسولفات فعال شهه با UV

با توجه به نمودار شماره  COD ،1فاضالب طبیعهی
بهون آفلوکساسین و فاضهالب حهاو آفلوکساسهین بهه
ترتی

معادل  200و  031میلیگرم در لیتر بوده است که

بعه از  13دقیقه واکن

با  003میلیگرم پرسولفات فعال

در لیتر کاه

یافت .نتایج حاص  ،کارایی فراینه مهورد

استفاده در این پژوه

را جههت تصهفیه فاضهالبهها

بیمارستانی یا دارویی حاو این آنتی بیوتیک نشان داده
است.

سپاسگزاری

 8وات در  pHمعهادل  ،6بهه حههود  230و

این مقاله حاص نتایج پایان نامهه دانشهجویی خهانم

 240رسیه .این مقهار بعه از گفشت  03دقیقه از شهروع

پریسا توسلی برا اخف درجه کارشناسی ارشه در رشهته

تغییر چنهانی نکرد به طهور کهه  CODآن هها

مهنهسی بههاشت محی میباشه  .)1143بههین وسهیله،

برا فاضالب بهون آفلوکساسین و حاو آفلوکساسین

نویسنهگان مقاله از معاونت تحقیقات و فناور دانشگاه

شهه با الم
واکن
به ترتی

 231و  284میلیگرم در لیتر رسیه .این یافتهها

تشکر و قهردانی مینماینه.

ترکیبات آلی که بهراحتی توس پرسولفات اکسیه میشود
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