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 چکیده

 استفاده پساب ها و فاضالب ها دفع براي محلي عنوان به ها رودخانه و ها درياچه نظير پذيرنده آب هاي از امروزه مقدمه:

 شيميايي  تركيبات شوند، مي آب هاي پذيرنده وارد فاضالب ها و پساب ها دفع طريق از كه هايي آالينده جمله از شود. مي

 :آيند مي شمار به امروزي زندگي حاد مسائل از يکي دارويي هاي هستند. آالينده داروها و پساب بيمارستاني مخصوصاً

 اثرات و اند كرده گزارش آشاميدني آب در حتي را ها آالينده اين وجود پيشرفته، دركشورهاي ويژه به محققين، از بسياري

امروزه با افزايش شناخت از ميکروارگانيسم ها و پيشترفت  .اند نموده گوشزد انسان و سالمت زيست محيط بر را آنها منفي

موجود در آب به ، جهت حذف آالينده هاي علم ميکروب شناسي و بيوتکنولوژي استفاده از ميکروب ها به عنوان راهبردي

خصوص داروها مطرح مي گردد. اين مطالعه با هدف جداسازي و شناسايي باكتري هاي حذف كننده فاموتيدين از لجن فعال 

 تصفيه خانه آب شهري رشت انجام گرفت.

ايه با جد 11: در اين مطالعه از نمونه هاي لجن فعال جهت جداسازي باكتري هاي تجزيه كننده استفاده شد.در مجموع روش

استفاده از محيط پايه نمکي به همراه فاموتيدين تلقيح شده، و بر پايه تشکيل هاله شفاف اطراف كلني ناشي از حذف و يا 

تمامي اين جدايه ها تا سطح جنس و استفاده از فاموتيدين موجود در محيط و يا رشد در محيط مذكور جداسازي شدند. 

( شناسايي مقدماتي شدند. همچنين جهت 1002سايي سيستماتيک باكتري هاي برجي )گونه با استفاده از كتاب راهنماي شنا

به لوله هاي   00و  ppm 5/0 ،10 ،10محاسبه راندمان و كارايي حذف كنسرسيوم ميکروبي لجن فعال، دارو با نسبت هاي 

 حاوي لجن فعال تلقيح گرديد، 

مورد از باكتري ها قادر به تجزيه فاموتيدين به صوزت  11شده تنها نمونه جداسازي  00: نتايج نشان دادند از نتایج و بحث

و حداكثر تجزيه  ppm 10 ساعت بيسترين مقدار تجزيه زيستي در غلظت 24تا  12كيفي بودند كه در اين هموارد نيز زمان 

با توجه ذف نيز باالتر بود. پايينتر بود ميزان تجزيه باالتر و به طبع راندمان ح pHبود، همچنين هرچقدر   ppm 10 در غلطت

را مي توان با اسـتفاده از  مختلف)مانند فاموتيدين(موجود در فاضالب صنايع  داروهايدست آمده در اين تحقيق، ه به نتايج ب

 .ينـد تصفيه بيولوژيکي به عنوان يک گزينه اقتصادي و سازگار با محيط زيست تصفيه نمودآفر

 

 ن فعال،باكتري هاي تجزيه كننده زيستي فاموتيدينحذف فاموتيدين، لج کلمات کلیدی:

 


