
 

 
 

  
 

 

 نامه برترپایان 

 1401، زمستان  4سال هفتم، شماره                                                   101                فاضالب                                نشریه علوم و مهندسی آب و 
 

 (افتیو باز  تیفی آب و فاضالب )ک  هیبخش تصفی،  مقطع دکتر در    1401نامه برتر سال رتبه اول مسابقه پایان

 ( رانیبرگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ا)
 

  
 

 یولوژیکروبیم گروه 

 اصفهان انسانی در سیستم آب و فاضالب  پایش ملکولی روتاویروس و آدنوویروس    عنوان:

 عطابخش  مانهیپنگارش:  

 دکتر محمد کارگر  استاد راهنما:

 1398مهر    :خیتار
 

هدف: و  آدنوویروس  هاروتاویروس  زمینه  عامل  مهمها  و  ترین 

با  این ویروسهستند.  جهان  حاد در کودکان سرتاسر    اسهال ها 

تهدید جدي  شده و  محیطی    يها آبتخلیه فاضالب به محیط وارد  

و    روتاویروس   . هدف از این پژوهش، پایش هستند  سالمت عمومی 

سیستم تصفیه آب و فاضالب شهر اصفهان  انسانی در  آدنوویروس

 است.

 

  96توصیفی بر روي  -صورت مقطعیاین پژوهش به  :بررسیروش  

از ورودي و خروجی دو سیستم  جمعنمونه فاضالب   آوري شده 

شمالفاضالب  تصفیه   و  آب    60و    اصفهانشهر    جنوب  نمونه 

خانه آب اصفهان شامل  آوري شده از مراحل تصفیه در تصفیهجمع 

ته از  پس  خام،  آب  از  ورودي  پس  زنی،  ازن  از  پس  نشینی، 

  تغلیظ  شد.انجام  هاي منظم  فیلتراسیون و آب خروجی در دوره

فاضالبهانمونه  روش  ي  تغلیظ    Two-phaseو     Pelletهايبا  و 

  و   سانتریفیوژ  با استفاده از  1MDS  فیلترکارتریج   با   آب  ي هانمونه 

روتاویروس گروه  ژن  شناسایی آنتی.  شد  انجام   گلیکول  اتیلنپلی

A    ایمونواسی آنزیم  ونبا آزمو آدنوویروس( یEIAصـورت )گرفت.  

روش  سـپـس بـا  مولکولی   Qualitative Real-timeشناسایی 

reverse transcription PCR   (qRT-PCR)    رنگ از  استفاده  و 

به شد.  انجام  روتاویروسسایبرگرین  ژنوتایپ  تعیین  از  منظور  ها 

 Multiplex nested reverse transcription-polymeraseروش

chain reaction   (RT-PCR)  آدنوویروس رو  از    PCRوش  ها 

 د. شاستفاده 

 

نمونه  ها:یافته مجموع  پژوهش از  مورد  تصفیه  هاي  دو  خانه در 

هاي گروه  ( روتاویروس%45/61نمونه )   59  فاضالب در روش االیزا، 

A    46و  ( آدنوویروس  %91/47نمونه  شد.  (  میزان شناسایی 

فاضالب   خروجی  و  ورودي  سیستم  در  روتاویروس  شناسایی 

آدنوویروس    %37/42و    %63/57ترتیب  به شناسایی  میزان  و 

نمونه  %47/43و    %53/56ترتیب  به مجموع  از  روش  بود.  در  ها 

qRT-PCR  ،43  ( روتاویروس گروه  %79/44نمونه )A    نمونه   42و

( آدنوویروس شناسایی شد. میزان شناسایی روتاویروس  75/43%)

ترتیب  در سیستم ورودي و خروجی فاضالب با روش مولکولی به

به   %56/32و    44/67% آدنوویروس  میزان  و    %14/57ترتیب  و 

خانه فاضالب  سامانه تصفیه درحذف راندمان میزان بود.  86/42%

  فراوانیبیشترین  بود.    %33/33و    %05/21ترتیب  شمال و جنوب به

)در    روتاویروس پاییز  کمترین    (%59/35فصل   بهار فصل    درو 

نمونهژنوتایپ  ی فراونود.  ب(  64/18%) شده  شناسایی  هاي  هاي 

قابل تایپ، مخلوط چند ژنوتایپ و  هاي غیر، ژنوتایپG10فاضالب  

G1  از    %62/11و    11/%62،  %95/13،  %58/25ترتیب  به بودند. 

نمونه    17خانه آب در روش االیزا،  نمونه آب در تصفیه  60مجموع  
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و  33/28%) روتاویروس   )19  ( آدنوویروس  %67/31نمونه   )

ناسایی شد. میزان شناسایی روتاویروس و آدنوویروس در ورودي ش

به نشده(  )تصفیه  خام  از   %84/36و    %17/41ترتیب  آب  پس  و 

مولکولی،   روش  در  بود.  صفر  آب  )   13تصفیه  ( %67/21نمونه 

( آدنوویروس شناسایی شد.  %20نمونه )  12و    Aروتاویروس گروه  

در   آدنوویروس  و  روتاویروس  شناسایی  خام  میزان  آب  ورودي 

د. اما در آب  ششناسایی    %67/41و    %84/53ترتیب  خانه به تصفیه

هیچ ویروسخروجی  از  موردکدام  نشد.  هاي  شناسایی  بررسی 

نمونهفراون در  شده  شناسایی  ژنوتایپ  مربوط  ترین  آب  به  هاي 

،  %69/7،  %38/15ترتیب با فراوانی  به G8 و   G3 ،G1هايژنوتایپ

 بود.   69/7%

 

تصفیه    گیری:هنتیج سیستم  ناکارآمدي  پژوهش  این  نتایج 

.  نشان دادها  و آدنوویروس  هافاضالب را در حذف کامل روتاویروس

عنوان خانه آب به اي آب در تصفیهاما سیستم تصفیه چند مرحله

ها ارزیابی  قبول و کارآمد در حذف این ویروسیک سیستم قابل

هاي فاضالب  در سیستم  و آدنویروسشیوع باالي روتاویروس  شد.  

ارزیابی کفایت سیستم تصفیه در    اهمیت پایش محیطی  شهري

جامعه    ارزیابی  منظوربهفاضالب   در  روتاویروس  و  چرخش 

ژنوتایپ  براي ربرنامهمنظور  بهجدید    هاي تشخیص  یزي 

 دهد. را نشان میسیون واکسینا

 

کلیدی:  آدنوویروسروتاویروس  واژگان   ،  ،ELISA  ،خانه تصفیه

 qRT-PCR  ،RT-PCRفاضالب، آب و
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 (افتیو باز  تیفی آب و فاضالب )ک  هیبخش تصفی،  مقطع دکتردر    1401نامه برتر سال  رتبه دوم مسابقه پایان

 ( رانیانجمن آب و فاضالب ابرگزار شده توسط )
 

  
 

 دانشکده فنی مهندسی

 عمران گروه مهندسی  

 سازی بیوراکتور غشایی ناپیوسته با عملیات متوالی حاوی نانو رس در تصفیه فاضالب حاوی رنگزا مشخصه  عنوان:

 ی مهسا طاهر نگارش:  

 دکتر بهرام ناصرنژاد ،  دکتر نرگس فالح  د راهنما: یتااس

 1400فروردین   :خیتار

 

 
اولیه  این تحقیق در سه فاز انجام شده است. در فاز اول، غلظت 

( برابر HRTگرم در لیتر، زمان ماند هیدرولیکی )میلی 500رنگزا 

نظر گرفته  روز در  45( برابر  SRTساعت و زمان ماند لجن )  24

یک، سه، پنج و ده  شد. مقدار نانورس در شش راکتور صفر، نیم،  

الف منجر  20نظر گرفته شد. مقدار حداکثر کلوزیت  گرم در لیتر در

  HRT( شد. با افزایش  TMPدرصدي فشار عبوري )  42به کاهش  

حذف رنگزا تا   ،گرم در لیتر 5/1ساعت و نانورس روزانه به   48به 

ت. در فاز دوم، غلظت رنگزا مشابه فاز اول  درصد افزایش یاف  80

روز و    SRT  20ساعت،    HRT  72گرم در لیتر بود، اما  میلی  500

گرم در لیتر   8شد.  نظر گرفته هوازي دو برابر هوازي درفاز بی  زمان

به گرانولی  فعال  بهکربن  متداول  جاذب  یک  راکتور عنوان  یک 

(GAC-MSBRاضافه شد ) .  از حجم  درصد    35چنین حدود  هم

عنوان یک ( با پرکننده اسفجی بهBioCube-MSBRیک راکتور )

درصد حذف بهتر رنگزا و تامین استاندارد    10جاذب خنثی پر شد.  

شده  هاي سطحی در مورد پساب تصفیه ایران براي تخلیه به آب 

نسبت    GAC-MSBRپساب از جمله مزایاي    CODازنظر میزان  

  MSBR-I  ،MSBR-20  است. در فاز سوم،  BioCube-MSBRبه  

گرم در    8روز حاوي    5و    20نهایت،  با زمان ماند بی  MSBR-5و  

روز با شرایط   SRT  20بدون نانورس با    MSBR-Cلیتر نانورس با  

شدند.   مقایسه  دوم  فاز  به  MSBR-20   در  TMPمشابه  نسبت 

MSBR-C  14    .درصد کمتر بود، هرچند که این روند یکسان نبود

را   CODکمترین    MSBR-5از جهت کیفیت پساب تصفیه شده  

 داشت.
 

قرمز    کلیدی:  واژگان اسید  آزوي  نانورس،  18رنگزاي  ، جاذب، 

. ، تصفیه فاضالببیوراکتور غشائی ناپیوسته با عملیات متوالی
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 (افتیو باز  تیفی آب و فاضالب )ک  هیبخش تصفی،  مقطع دکتردر    1401نامه برتر سال  مسابقه پایان  سومرتبه  

 ( رانیبرگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ا)
 

  
 

 ست یزطیعلوم محگروه  

 توسانیک- نانوصفحات گرافن  هیپابر   روژلی آلوده توسط آ  یهافنل از آب  لینون - 4حذف   عنوان:

 یالهه جوادنگارش:  

 ی دکتر لعبت تقوی،  بغداد  دیدکتر مج  د راهنما: یتااس

 1399آبان    :خیتار

 

 
نانوجاذب قابلیت  به  توجه  انواع  با  در حذف  آیروژل  نوع  از  هایی 

شده از اکسیدگرافن  هاي تشکیلی، گرانولزیستمحیطهاي  آالینده

صورت آیروژل سنتز شدند. براي تعیین مشخصات  و کیتوسان به

روشآن از  میکروسکوپ ها  روبشی،  الکترونی  میکروسکوپ  هاي 

طیف دستگاه  عبوري،  دستگاه  الکترونی  و  فوریه  تبدیل  سنجی 

سنجی ها از آزمون تخلخلشناساییبی.اي.تی استفاده شد. نتایج  

حجم تخلخل   ،نانومتر  334/22ها  نشان داد که متوسط قطر حفره

بر گرمسانتی  02/0 ویژه جاذب سنتز   و  مترمکعب  میزان سطح 

مترمربع بر گرم بود. سپس مطالعات جذب ناپیوسته   8517/4شده  

پیوسته   جذب    برايو  روش  در  شد.  انجام  جذب  رفتار  تعیین 

  فنل، نونیل  - 4متغیرهایی مانند دوز جاذب، غلظت  اثر  ناپیوسته  

pH مدت زمان تماس، کل جامدات محلول و دما با هدف بررسی ،

درصد    100جذب بهینه بررسی شد. نتایج نشان داد که کارایی  

با    10جذب در   اول در محیط  غلظت    pHدقیقه  با    5/1خنثی 

با  میلی و  لیتر  بر  بوده    8/0گرم  لیتر جاذب  بر  نتایج  گرم  است. 

سینتیکدبه با  آمده  و    مختلفهاي  ایزوترمو    ها ست  مقایسه 

جذب   که  شد  از نونیل-4مشخص  شده  سنتز  جاذب  با  فنل 

ایزوترم  و  اي  شبه مرتبه دوم و نفوذ درون ذرهسینتیک  هاي  مدل

دوبنین رادوشکوویچ تبعیت کرده و حداکثر ظرفیت جذب جاذب  

ست. راندمان جذب با وجود گرم رسیده ا  گرم برمیلی  97/70به  

گرم بر لیتر افزایش یافته  میلی  1000مواد جامد محلول تا میزان 

  منفیدلیل  است. در مطالعه ترمودینامیک جذب، فرایند جذب به

انعطاف ه صورت خودببه GΔبودن     ∆H. میزان  بودپذیر  خودي و 

و   فرایند  بودن  گرماگیر  از  نشان  نشان SΔمثبت،   دهندهمثبت 

بود. تعداد دفعات استفاده مجدد   در فرایند جذب  پذیريبرگشت

تا   جاذب  به  5از  موفقیتمرتبه  شد.  طور  انجام  در  آمیزي 

راندمان  هاي آزمایش به  محیط    فنلنونیل-4حذف    مربوط  از 

  3/86ترتیب  سطحی بهپساب شهري و آب  از    طبیعی میزان حذف

جذب  . در روش جذب پیوسته، عوامل موثر دردرصد بود  2/99و  

مانند میزان ارتفاع جاذب در ستون، دبی ورودي به ستون و میزان 

هاي شکست  فنل ورودي، بررسی و منحنینونیل-4غلظت محلول  

جذب   سیستم  که  شد  مشخص  نتایج،  به  توجه  با  شد.  ترسیم 

بی میزان جاذب  با  کمتر ستونی  ورودي  و دبی  غلظت  در  و  شتر 

راندمان باالتري دارد. در پایان از سه مدل ریاضی ستونی توماس،  

نلسون   یون  و  بوهارت  مربوطه   برايآدامز  پارامترهاي  محاسبه 

هاي  هاي ستونی با مدلاستفاده شد. نتایج نشان داد که آزمایش

 توماس و یون نلسون تطابق بیشتري داشتند.  

 

آیروژل، نونیل-4  : گان کلیدیواژ کیتوسان،  اکسیدگرافن،  فنل، 

      و، آب سطحی، پساب شهریجذب


