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 خالصھ

فیلترھاي بیولوژیکي بھ صورت معمول شامل یک ستون از ماده (معموال� کربن فعال 
باشند کھ در آن رشد بیولوژیک رخ داده است. درمرحلھ اول فعال اي) ميدانھ

- ھا روند غالب ميد غذایي شامل میکروارگانیسمشدن فیلتر بیولوژیک، جذب موا
باشد، این در حالي است کھ در مراحل بعد کاھش آالینده توسط فعالیت میکروبي 

ھا کارایي یک فیلتر کند. چگونگي فعالیت میکروباھمیت بیشتري پیدا مي
بستھ بھ  فیلترھای بیولوژیکیدر کند. بیولوژیک را در حذف آلودگي تعیین مي

ھاي بیولوژیكي، شیمیایي یا ھردوي آنھا ھا یكسري فعالیتودگي و جنس آننوع آل
نماید و  افتد و دامنھ وسیعي از موادمحلول آلي و معدني را تصفیھ مي اتفاق مي

(بستھ بھ نوع استفاده زیرزمیني سطحی یا نھایت از حركت ابرآلودگي در آب در
ھا نقش بسیار زیست میکروبژی محیط ودر بیوتکنول .شود جلوگیري مي از فیلتر)
بھ دنیا معرفی  ھا سالھا استھا کھ در حذف آلودگیبخصوص باکتری ،مھمی دارند

ھای اخیر بسیار مورد ھا در دھھاند. تولید بیوفیلم و نقش پر توان باکتریشده
ھا  برای چسبیدن بھ سطوح، بھ عنوان توجھ قرار گرفتھ است. توانایی باکتري

ھا مانند صنایع غذایی، تصفیھ در بعضی سیستم ناختھ شده است.یک پدیده مھم، ش
ھا . توانایی بیو فیلمباشدپساب بیوفیلم بھ عنوان یک عامل مھم در سیستم می

را ھا وشیمیایی مناسب برای رشد و بقا، آنی حفظ و نگھداری محیط فیزیکدر 
خود ادامھ  در شرایط نامسائد محیطی مقاومت کرده و بھ حیات قادر ساختھ کھ

 فسفر و نیتروژن کربن، اصلی منبع سھ نیازمند خود رشد برای ھامیکروارگانیسمدھند. 
 سدیم، منیزیم، کلسیم، ھمچون فرعی منابع مواد، این کنار ھمچنین در باشند.می

برای رشد  بود. خواھد مورد نیاز ھامیکروارگانیسم رشد برای نیز ...و آھن پتاسیم،
ھا در در پژوھش حاضر ھدف، بیان نقش بیو فیلموه بر تأمین توده بیولوژیک عال

  باشد.روند تصفیھ آلودگی و نحوه تشکیل آنھا می
 

بیوفیلم، تصفیھ آلودگی، فیلترھای بیولوژیکی، میکروارگانیسم، کلمات کلیدي: 
  رشد بیولوژیکی

 
 

  مقدمھ  .1
 

در چرخھ مواد و  آب از نخستین نیازھای زندگی بشراست و یکی از مفیدترین مواد
انسان و تمدن او نقش حیاتی دارد. آب را حتی  انرژی درطبیعت است کھ برای زندگی

شمردند. دانستند و آن را محترم میمی ترین مذاھب، منشاء و مبداء ھمھ چیزقدیمی
متفاوت و زیادی بر روی کیفیت و  توسعھ انسانی و رشد جمعیت باعث اعمال اثرات

اثرات بصورت جدی در  ترسی بھ آنھا شده است. اکنون اینکمیت منابع آب و دس
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 سرمایھ را آب جھان كشورھاي تمام امروزه .شودتقابل بین آب و سالمت انسان احساس می
 استفاده قابل و شیرین جھان، آبي منابع از درصد یك تنھا كھ آنجا از و كنندمي تلقي ملي
 ترباارزش نیز نفت چاھاي از شیرین آب ابعمن آینده قرن در كھ گرددمي بینيپیش باشدمي

. [1]آورد  حساب بھ آینده ھايجنگ و ھادرگیري اصلي علت را آن بتوان شاید و بود خواھند
 و كنترل عدم بعلت باشدكھمي دنیا خشك نیمھ و خشك نقاط در واقع ازكشورھاي یكي ایران

 جمعیت باالي رشد دیگر طرف زا .باشدمي مواجھ آبی كم مشكل با آب، منابع جامع مدیریت
 فراروي كشورمان بسیارجدي ايگونھ بھ را آب تأمین مسئلھ ،شھري توسعھ بھ نیاز و شھري

 كھ مانند ایران، خشكي نیمھ و خشك مناطق در زیرزمینيسطحی و  ايھآب .[2]است  قرارداده
 و داشتھ زیادي اھمیت است، زمین كره میانگین بارندگي سوم یك از كمتر آن بارندگي متوسط

 مناطق در منابع این .كندمي ایفا شیرین آب براي مخزني عنوان بھ را توجھي نقش قابل
 شدن منابع كنند. آلودهمي پیدا بیشتري اھمیت است، آنھا كمتر در بارندگي كھ جنوبي،

 و توان با متناسب بایستي اراضي وكاربري بوده مناطق این در جدي تھدیدي زیرزمیني آب
فرایند تصفیھ بخصوص تصفیھ بیولوژیکی، . [3]گردد  تعریف شدن آبخوانھا لودهآ خطر

بیوتكنولوژي منجر بھ سازد. احیا و استفاده مجدد از این منابع آب را فراھم می
و آلودگي ناشي  ه استتغییرات شگرف در استفاده از منابع طبیعي، انرژي و آب شد

. ھمچنین این فناوري امكان دھدمیھا و خطرات آنھا را كاھش از انتشار پساب
بازیافت و استفاده مجدد از مواد، آب و انرژي را فراھم خواھد كرد، در ایجاد و 

ھا، در توسعھ فناوري ھاي "سبز" درمان مسائل زیست محیطي از طریق انتشار آالینده
جدید كھ محصوالت جانبي ناخواستھ كمتري دارند و یا در جریانات حاوي فاضالب، 

ھاي كوچك از منابع شتھ باشد. الزم بھ ذكر است كھ این فناوري توان حذف آلودگيدا
نانومتر) و اندازه گیري و كاھش  20نانومتر) و ھوا (زیر  200آبي (كمتر از 

در حال حاضر بیوتكنولوژي یكي از . [4]مداوم آلودگي در مناطق بزرگتر را دارد 
قتصادي كشورھاي جھان است. دانش مھمترین محورھاي توسعھ علمي، اجتماعي و ا

بیوتكنولوژي بھ توسعھ بسیاري از صنایع مانند صنایع داروئي، تولید انرژي، 
ي، تجھیزات صنعتي، توسعھ فناوري اطالعات، محیط زیست یصنایع شیمیائي، صنایع غذا

  منجر شده است.
ھزار سال پیش برمیگردد، زمانی کھ  10تقریبا بھ  فناوری زیستی،سرآغاز

ھای گیاھانی را کھ دارای ویژگیھا و صفات بھتری بودند برای کاشتن در ردم دانھم
ھا کار ھا و رومیھا، مصریکردند. طبق شواھد موجود بابلیسال بعد گردآوری می

ھزار سال  4دادند.  ھا نیز انجام میانتخاب گونھ بھتر را برای اصالح نژاد دام
ھای تولید کننده اسید الکتیک برای ساختن ريھا از باکتپیش از میالد مسیح چینی

ھای تولید کننده اسید استیک برای ماست، از کپک برای ساختن پنیر و از باکتري
سال پیش از میالد گردآوری گیاھان برتر  1500 کردند.ساختن سركھ استفاده می

کھ  گذاری نخستین بانک ژن گیاھی شد. گیاھانیتقریبا رواج یافت و منجر بھ پایھ
ھای بعدی ھا بودند برای استفادهدارای صفات دلخواه مانند مقاومت بھ بیماري

تحوالت عظیمی در زیست شناسی صورت گرفت. در  19شدند. در اواخر سده نگھداری می
 . [5]ھا و عمل پاستوریزاسیون شناختھ شدند این سده میکروارگانیسم

 
 

  تصفیھ بیولوژیکی  .2
 

ھاي فیزیکي، شیمیایي و بیولوژیکي حذف ه فاضالب توسط روشددھناجزاء اصلي تشکیل
شود بھ عنوان ھا از نیروي فیزیکي استفاده مياي کھ در آنھاي تصفیھشوند. روشمي

- تھ شوند کھ بھ عنوان نمونھ شامل غربال کردن، اختالط،عملیات فیزیکي شناختھ مي
اي کھ در آن ھاي تصفیھروششوند. سازي، انتقال گاز، فیلترسازي و جذب مينشین

ھاي شیمیایي اجزاء آلودگي حذف و یا توسط اضافھ کردن مواد شیمیایي و یا واکنش
اي از فرایند شوند. نمونھشوند بھ عنوان فرایند شیمیایي شناختھ ميتبدیل مي

اي کھ در ھاي تصفیھباشد. روشسازي ميشیمیایي شامل گندزدایي، اکسیداسیون و رسوب
افتد بھ عنوان ھاي بیولوژیکي اتفاق ميحذف اجزاء فاضالب توسط فعالیت ھاآن

فرایند تصفیھ بیولوژیکی مھمترین . [6] شوندفرایندھاي بیولوژیکي شناختھ مي
ھای تصفیھ بیولوژیکی، محیطھای رود. سیستممرحلھ در تصفیھ فاضالب بھ شمار می

- را از بین میالب، آلودگی آنزنده باکتریایی ھستند کھ با مصرف مواد مغذی فاض
برند. نقش یک واحد تصفیھ بیولوژیکی در واقع فراھم نمودن شرایطی مناسب برای 
رشد بیولوژیکی باکتریھا جھت حذف الودگی است. در واقع موجودات زنده تحت عنوان 

کنند و باعث ھا مواد آالینده را بھ عنوان ماده غذایی استفاده میمیکرواورگانیسم
 شوند.آب یا فاضالب می تصفیھ
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تصفیھ بیولوژیکي عمدتا بھ منظور حذف مواد آلي قابل تجزیھ بیولوژیکي و 
بھ عنوان نمونھ فرایند تصفیھ بیولوژیکي  روند.ھا از فاضالب بھ کار مينوترینت

شود. با توجھ بھ مشاھدات عملي سرعت شامل لجن فعال و فیلترھاي چکنده مي
ھا از آنجا کھ بر یي و بیولوژیکي و میزان کارایي آنفرایندھاي فیزیکي، شیمیا
  .[7] باشدخانھ موثراست مھم ميروي اندازه تاسیسات تصفیھ

 
 

 مباني بیوتکنولوژي  .3
 زیادی طرفداران از ایرشتھ میان علوم از یکی عنوان بھ بیوتکنولوژی علم مروزها

 تبدیل یا و حذف تولید، برای میکروسکوپی زنده وجوداتم از استفاده .است شده برخودار
 فراوان ھایپیچیدگی وجود با و بوده زیست محیط با سازگار روشی یکدیگر بھ شیمیایی مواد

 یا و شیمیایی ھایروش از برخی بھ نسبت کمتری اولیھ گذاریسرمایھ بھ نیاز راھبری در
 از استفاده یپذیرامکان بررسی بھ زیادی محققین شده باعث امر این .دارد دیگر فیزیکی

تفاوت بین بیوتکنولوژي زیست  .[8] بیاورند روی مختلف صنایع در بیولوژیکی ھایروش
در  اھاي دیگر تکنولوژي این است کھ کاربردھاي زیست محیطي تقریبمحیطي و شاخھ

ھاي باز و غیراستریل ھا و سیستمھاي مختلط میکروارگانیزمھمھ موارد با سیستم
ھایي بستگي بھ بقاي یک نوع میکروارگانیزم در چنین سیستم مرتبط ھستند. موفقیت

ھاي ھاي مطلوب در اکوسیستمھا، نحوه حفظ فعالیتدر رقابت با سایر ارگانیزم
 ھاي نامطلوب دارد.پیچیده و پیشگیري از بقاء و گسترش میکروارگانیزم

 
 

 ھاباکتري     .3-1
 

توانند مواد غیرآلي و ند کھ ميھا در محیط زیست از این جنبھ اھمیت دارباکتري
و حاصل این فعالیت واگرداني این مواد بھ  آلي را بھ مواد بدون ضرر تبدیل کنند

مواد شیمیایي تولید شده در صنایع  توانند بسیاري ازمحیط است. باکتریھا مي
مختلف و ھمچنین مواد طبیعي تولید شده در فرایندھاي عادي بیولوژیکي را اکسید 

ھا براي این گونھ اھداف بکار ھاي فاضالب نیز این باکتريخانھر تصفیھکنند و د
 شود. گرفتھ مي

 
 

  ترکیب شیمیایي         .3-1-1
 

ھا مواد مغذي نظیر کربن، نیتروژن، فسفر، سولفور براي رشد و تداوم حیات باکتري
گر سلول ھاي دیو عناصر دیگر براي ساخت پروتئین، اسیدھاي نوکلئیک، و دیگر قسمت

ھا در طبیعت یافت شوند، الزم است. این الزامات باید صرفنظر از اینکھ باکتري
زدایي نمایند، برآورده ھاي خطرناک را سمیتالب را تصفیھ کنند، یا آالیندهضفا

شود. اگر این عناصر در فرمھاي قابل دسترس، بھ عنوان مثال در فاضالبي کھ در 
ھ باشد آنھا را باید تأمین نمود و این جزئي از حال تصفیھ شدن است، وجود نداشت

باشد. میزان مواد مغذي مورد نیاز براي خانھ فاضالب ميعملیات عادي راھبري تصفیھ
توان با تخمین نرخ تولید سلول و کمیت عناصر مختلف در داخل ھا را ميرشد سلول

 سلول بدست آورد.
 
 

 ھاريانواع منابع انرژي و کربن باکت        .3-1-2
 

آنھا براي رشد و  ھا، تنوع زیاد منابع انرژي قابل استفادهییک مشخصھ مھم باکتر
کنند بھ ھایي کھ انرژي خویش را از نور جذب ميحفظ حیات خویش است. ارگانیزم

کنند بھ ھاي شیمیایي دریافت ميو آنھایي کھ انرژي خویش را از واکنش 1نورپرور
و نوع شیمي پرور وجود دارد: آنھایي کھ از مواد باشند. دموسوم مي 2شیمي پرور

کنند بھ کموارگانوتروف موسوم و آنھایي کھ شیمیاي آلي براي انرژي استفاده مي
- گیرند بھ کمولیتوتروف موسوم مياز مواد شیمیایي غیر آلي براي انرژي بھره مي
کربن اکسیدکربن  بھ عنوان منبع باشند. ھمچنین، نورپرورھا کھ عموما از دي

کنند، بر اساس ماده شیمیایي اھداکننده الکترون براي احیاء سلولي استفاده مي
ھایي شوند. باکتريدي اکسید کربن و تشکیل مواد آلي سلولي بھ دو گروه تقسیم مي

را بھ صورت فتوشیمیایي بھ اکسیژن و ھیدروژن، بھ کھ از آب استفاده کرده و آن

                                                
1 phototrophic 
2 chemotrophic 
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اند. این نند بھ نورپرورھاي اکسیژني معروفکعنوان منبع الکترون، تبدیل مي
کنند و از این ھا اکسیژن را بھ صورت فرآورده زائد اکسید شده تولید ميباکتري

باشند. گروه دیگر، نورپرورھایي غیراکسیژني ھستند کھ لحاظ مشابھ گیاھان مي
 کنند . اینھایي کھ اکسیژن در آنھا وجود ندارد زندگي ميبطور کلي در محیط

باکتریھا بھ جاي استفاده از آب، الکترون مورد نیاز خود را از ترکیبات 
ي نظیر یا ترکیبات آل، H2یا سولفور عنصري؛  H2Sنظیرسولفوري احیاء شده 

شود این ماده استفاده مي H2Sآوردند. ھنگامي کھ ساکسینات یا بوتیرات بدست مي
 H2شیمیایي آب است کھ در آنشود کھ تا حدي مشابھ تبدیل فتوتبدیل مي Sو  H2بھ

باشد. ي اکسید شده ميبھ عنوان فرآورده Sبھ عنوان منبع الکترون براي ساخت و
ھاي مختلفي در فتوسنتز غیراکسیژني (در مقایسھ با فتوسنتز اکسیژني) کلروفیل

 شوند.براي گرفتن انرژي از نور و استخراج الکترون استفاده مي
رود با منبع ھا بکار ميراي شرح میکروارگانیزماصطالحات متداول دیگري کھ ب

از کربن غیر  1باشد. خودپرورھاکربن مورد استفاده براي ساخت سلولي مرتبط مي
از   کنند در حالي کھ دگرپرورھا، براي ساخت سلولي استفاده ميCO2آلي، نظیر 

پرور ھم ھا معموال خودکنند. کمولیتوتروفترکیبات آلي براي این عمل استفاده مي
باشند. بھ این دلیل اصطالحات مختلف ھا معموال� دگرپرور ميھستند و کموارگانوترف

مربوط بھ منبع انرژي و کربن براي شیمي پرورھا ، غالبا� بھ جاي یکدیگر استفاده 
 شود.مي
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بھ شرایط محیطي  عالوه بر نیازھاي غذایي براي ساخت سلولي و انرژي، باکتریھا
فیزیکي و شیمیایي خاصي براي رشد نیاز دارند. عواملي کھ در این راستا اھمیت 

ھاي واکنش فشار جزئي اکسیژن و فشار اسمزي است. نرخ ھمھ،  PHدارد شامل دما، 
شیمیایي از دما متأثر است و چون رشد باکتریھایي از طریق انجام یک سري 

رد میزان رشد باکتریھا نیز بھ مقدار زیادي از دما گیواکنشھاي شیمیایي صورت مي
محدود براي ھر گونھ باکتري، میزان رشد با دما  گردد. در یک دامنھمتأثر مي

گراد افزایش دما، نرخ رشد درجھ سانتي 10یابد و بطور کلي براي ھرافزایش مي
معمول،  شود. براي یک گونھ خاص، در دماھاي باالتر از حدتقریبا دو برابر مي

 تواند بھ حیات خویش ادامھ دھد.ھاي اصلي از بین رفتھ و ارگانیزم نميآنزیم
کنند و براي اکثر رشد مي PHي کوچکي از ھاي باکتري در محدودهاکثر گونھ

ي عملیاتي، ھا دامنھاست. براي بعضي از گونھ 6-8ھا این دامنھ بین ارگانیزم
برداري از سیستم تصفیھ باید . طراحي و بھرهوسیع و براي بقیھ، کامال� محدود است

 بھینھ باشد کھ باکتري براي رشد مناسب بھ آن نیازمند است. PHشامل شرایط 
ھاي باکتریایي است، توان آنھا براي مشخصھ محیطي مھم دیگري کھ وجھ تمایز گونھ
شد ھاي ھوازي براي ر) است. باکتريO2رشد در حضور یا عدم حضور اکسیژن مولکولي(

ھاي تولید نیاز بھ اکسیژن دارند کھ از آن بھ عنوان پذیرنده الکترون در واکنش
نمایند. ژن فعالیت ميیھوازي در غیاب اکسشود. باکتریھایي بيانرژي استفاده مي

توانند ھم در ھایي کھ مينیاز ندارد. باکتري O2ھاي تولید انرژي آنھا بھ واکنش
 اند.لیت نمایند بھ باکتریھاي اختیاري مرسومحضور و ھم در غیاب اکسیژن فعا
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ھاي پروکاریوتي مھمي در بیوتکنولوژي زیست آغازیان نیز شامل میکروارگانیرم
ھایي ھستند کھ ھیدروژن و استات را باشند. مھمترین آنھا میکروارگانیزممحیطي مي

نماید، محیطي ایجاد مي بھ متان گازي، کھ اھمیت تجاري داشتھ و دغدغھ زیست
کنند. آغازیان از چند جنبھ بھ باکتریھا شباھت دارند و بھ ھمین خاطر تبدیل مي

ھا بر مبناي ھاي مولکولي کھ امکان تمایز بین میکروارگانیزمقبل از توسعھ روش
ھاي ژنتیکي و تکاملي آنھا را ممکن ساخت، بھ عنوان یک گروه متفاوت مشخصھ

ھاي فیلوژني یکي از تفاوتھاي مورد استفاده در شناسایي حوزه شدند.شناختھ نمي
ي سلولي باکتریھا، اگرچھ خیلي متغیر است، تقریبا در اصلي این است کھ دیواره

شود. بعضي موارد حاوي پپتیدوگلیکان است و این ماده در آغازیان یافت نمي ھمھ
سلولي پلي ساکاریدي  هباشد) دیواراز آغازیان(کھ شامل بعضي از متانوژنھا مي

                                                
1 autotrophs 
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دارند کھ مشابھ پپتیدوگلیکان است و بھ شبھ پپتیدوگلیکان معروف است، ولي این 
ھاي سلولي آغازیان از دو ماده مشابھ یکدیگر نیستند. مشابھ باکتري، دیواره

 اي ترکیبات متفاوتي دارند.گروھي بھ گروه دیگر، بھ طور قابل مالحظھ
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- کنندگان عمده در جھان بشمار ميا ھمراه با باکتریھا و آغازیان از تجزیھھقارچ
باشند کھ عناصر ھا عامل اکسیداسیون مواد آلي مرده ميروند. این تجزیھ کننده

دیگر  گردانند تا دوباره توسط موجودات زندهغیرآلي را بھ محیط زیست برمي
وسیعي ھمچون باکتریھا  منھبازگرداني شوند. قارچھا مشخصھ متابولیکي با دا

قارچھا تقریبا ارگانولیتوتروف بوده و ھیچکدام از آنھا لیتوتروف  ندارند. ھمھ
ھاي خاکي را بیشتر دوست دارند ولي بعضي از قارچھا نیستند. اکثر قارچھا محیط

شوند. این قارچھا در تجزیھ برگھا، گیاھان و ھاي آبي نیز یافت ميدر سیستم
یابند مھم سلولزي کھ در خاک تجمع مي و دیگر مواد آلي باقیمانده درختان مرده،

 باشند.مي

کنند، این موجودات با توجھ بھ اینکھ قارچھا نقش قابل توجھي در خاک ایفا مي
ھاي در تجزیھ مواد آلي خشک کھ فرایندي است کھ براي تثبیت زائدات جامد و لجن

باشند. قارچھا ھمچنین قادر بھ ، مھم ميرودآلي حاصل از تصفیھ فاضالب بھ کار مي
پذیري توسط باکتري مقاومت تجزیھ مواد آلي متنوعي ھستند کھ در مقابل تجزیھ

مھم در اینجا توان قارچھا در تجزیھ لیگنین است. این ماده  دھند. نکتھنشان مي
ھا، و دیگر آلي یک پلیمر آروماتیک است کھ بھ سلولز موجود در درختان، چمن

بخشد. خورد و بھ آنھا  ساختار و استحکام خاصي مياھان مشابھ پیوند ميگی
کننده(پروکسیداز) را باکتریھا این توانمندي را ندارند چون آنزیم اصلي اکسید

ھا را از ھاي آروماتیک در لیگنیندر خود ندارند. این آنزیم پیوند بین گروه
برد. این آنزیم بھ بعضي از قارچھا توان خاص دیگري نیز براي تجزیھ بین مي

رسد کھ این توان متنوع دھد. بھ نظر ميمواد شیمیایي، صنعتي و آلي خطرناک مي
قارچھا در از بین بردن مواد آلي، بایستي بھ طور کامل براي تجزیھ مواد سمي 

بھ خاطر روند کند  ادتشد، ولي اینطور نشده است. علت امر عمبکار گرفتھ مي
 .کندھاي مھندسي کمتر ميقارچي است کھ جذابیت قارچھا را براي سیستم تجزیھ
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بخصوص باکتریھا  .میکروبھا نقش بسیار مھمی دارند ،ژی محیط زیستودر بیوتکنول
اند. تولید بیوفیلم و نقش بھ دنیا معرفی شده ھا سالھا استکھ در حذف آلودگی

ھای اخیر بسیار مورد توجھ قرار گرفتھ است. توانایی توان باکتریھا در دھھپر
 بھ عنوان یک پدیده مھم شناختھ شده است. باکتریھا  برای چسبیدن بھ سطوح

 توده تشکیل و شده جمع یکدیگر دور بھ مختلف عوامل اثر در توانندمی ھامیکروارگانیسم
 نماید، لزج الیھ یک ایجاد و بچسبد سطحی بھ زیستی توده این اگر .را دھند (Biomass)زیستی

 مایع محیط در توده این اگر ونامند زیستی می الیھ ھمان یا (Bio-film)بیوفیلم  را آن
 از آنھا در کھ بیولوژیکی ھایسیستم در .خوانندمی معلق زیستی توده را آن گردد معلق

 از شودمی استفاده آزمایشگاھی و یصنعت مختلف فرایندھای انجام برای ھامیکروارگانیسم
 ساختار دلیلبھ ھابیوفیلم .[9] گرددمی استفاده بیوفیلم از ھم و معلق زیستی توده
 عوامل نفوذ برابر در مانعي سلولي خارج پلیمریك مواد وجود و خود خاص

 پاك كردن، خشك حرارت، مانند كنترلي عوامل با بیوفیلم .گردندمي ضدمیكروبي
 مواد با تماس در سطوح روي بر و روندنمي بین از سادگيبھ ھاشوینده و ھاكننده
 فاسد و زابیماري ھايباكتري ماندن زنده احتمال نتیجھ در .ماندمي باقي غذایي
 در .[10] گرددمي بیشتر غذا از ناشي بیماریھاي انتقال و آلودگي سپس و كننده
 ھايكانال از ايشبكھ با كھ است میكروبي ھايسلول از گروھي بیوفیلم، حقیقت
 ماده نام بھ سلولي خارج پلیساكاریدي و گلیكوپروتئیني ماتریكس در داخلي

 از سلولي خارج پلیمریك ماده .ھستند ارتباط در سلولي خارج پلیمریك
 ھیدراتھ پلیمریك مواد دیگر و اسید تیكوییك فسفولیپید، پروتئین، پلیساكارید،

 سطوح بھ اتصال غذایي، مواد انتقال نقش و است شده تشكیل آب درصد ٩۵ تا ٨۵ با
 آب ھايسیستم در بیوفیلم .[11] دارد را كشباكتري عوامل بھ مقاومت افزایش و

 دو ھر از بیوتکنولوژی .[12] گرددمي تشكیل غذایي صنایع و پزشكي تجھیزات صنعتي،
  .گرددمی استفاده مختلف مقاصد منظور بھ بیولوژیک توده نوع
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 تصفیھ ھایسیستم بیوفیلم کمک با فاضالب
 بیولوژیکی تصفیھ برای آلوده بسیار ھایفاضالب

 صنایع ھایفاضالب ھمچون سمی مواد حاوی ابعض کھ
 .است مفید ھستند نیز در ھامیکروارگانیسم

 توانندمی ھابیوفیلم زیادی زمان مدت برای
 نتیجھ در مانده باقی بھ نسبت زمان گذشت با

 در موجود سمی مواد و شده ترمقاوم فاضالب
-می پیدا را سمی مواد  تجزیھ و مصرف توانایی

 ھایواکنش کارگیری بھ برای .نمایند
 یا و شیمیایی مختلف صنعت، در بیولوژیک

 است ایمحفظھ بھ نیاز واکنش محل عنوان بھ کھ
 قرار استفاده مورد را محفظھ این .گیرد

 ھایواکنش انجام منظور بھ توانندمی راکتورھا. نامندمی گاهواکنش یا راکتور
 راکتورھای( بیولوژیک ھایواکنش و )شیمیایی یا ایھستھ راکتورھای ھمچون(شیمیایی

 بیوتکنولوژی فرایندھای در .گیرند قرار استفاده مورد )بیوراکتور یا بیولوژیک
 می خاص اصولی عایتر نیازمند آنھا طراحی و بوده الزم بسیار بیوراکتورھا از استفاده

 . [13] باشد
- می بیوفیلم ضخامت افزایش باعث و کنندمی رشد ھابیوفیلم در ھامیکروارگانیسم

 عمق بھ اکسیژن یا و غذایی مواد کھ گردد این بھ منجر تواندمی ضخامت افزایش این .گردند
- می ضعیف یا و مرد خواھند زیرین ھایبخش در ھامیکروارگانیسم نتیجھ در نرسیده بیوفیلم

 چسباندن مسئول زیرین ھایالیھ در موجود ھایمیکروارگانیسم اینکھ بھ توجھ با .گردند
- می آنھا ضعف یا و مرگ لذا ھستند بیولوژیکی راکتورھای در موجود سطوح بھ ھابیوفیلم

 بیوفیلم شدن کنده از پس بالفاصلھ. گردد سطوح از زیستی ھایالیھ شدن کنده بھ منجر تواند
 و گردندمی شده کنده بیوفیلم جایگزین جدید ھایمیکروارگانیسم نظر مورد سطح از

 بیولوژیکی راکتور ھر در .نمود خواھد رشد مجددا راکتور از بخش آن در جدیدی بیوفیلم
 در مجدد رشد حال در آنھا از دیگری بخشی و ریختن حال در ھابیوفیلم از بخشی مداوم بطور

 محیط، اکسیژن غلظت، دما(راکتور  شرایط بودن ثابت درصورت ذال. [9] ھستند راکتور
 کھ است ذکر بھ الزم. ماند خواھد ثابت راکتور در ھابیوفیلم وزن) pH و غذایی مواد غلظت
 آنھا خروج عدم صورت در و باشدمی مھم بسیار راکتور از شده کنده ھایبیوفیلم نمودن خارج

 بھ منجر بیولوژیکی توده زیادی مقدار انباشت یا و شد خواھد ایجاد گرفتگی راکتور در
 .شد خواھد راکتور کار در اختالل و بو تولید نھایتا و راکتور در ھوازی بی حالت ایجاد
 روی بر ھوازی بیوراکتور در یافتھ توسعھ و توسعھ درحال ھایبیوفیلم از ھایینمونھ
 لوپ کمک با تصاویر این .باشدیم مشاھده قابل زیر تصویرھای در خرطومی لولھ از بستری

 .است شده تھیھ برابر 40 بزرگنمایی و آزمایشگاھی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 رانیا کیژئوتکن یملي مھندس كنفرانساولین 
 یلیدانشگاه محقق اردب یو مھندس یفن دانشکده

 ١٣٩٢آبان ماه  1مھر و  30
 

 

  بیوفیلم  متراکم شده یمیکروسکوپ تصویر –1شکل
  

   برابر 40 بزرگنمایی با بستر سطح روي بر توسعھ حال در ھايبیوفیلم تصاویر - 2شکل
 
 

 فیلترھاي بیولوژیکي  .5
 

صورت معمول شامل یک ستون از ماده (معموال� کربن فعال  فیلترھاي بیولوژیکي بھ
درمرحلھ اول  باشند کھ در آن رشد بیولوژیک رخ داده است.مي ))GACاي (دانھ

ھا روند غالب جذب مواد غذایي شامل میکروارگانیسم فعال شدن فیلتر بیولوژیک،
عالیت میکروبي باشد، این در حالي است کھ در مراحل بعد کاھش مواد آلي توسط فمي

ھا کارایي یک فیلتر بیولوژیک کند. چگونگي فعالیت میکروباھمیت بیشتري پیدا مي
فیلتراسیون بیولوژیکي یک روش تصفیھ نھایي  کند.را در حذف آلودگي تعیین مي

سازگار با محیط زیست است کھ قادر بھ حذف مواد آلي موجود در سیالب مي باشد. 
 تست از:خصوصیات این فیلترھا عبار

 )قادر بھ تصفیھ اکثر مواد آلي محلول مي باشند.1
 )تنھا بھ مقدار کمي انرژي نیاز دارد.2
 نمي باشد. GAC)نیاز بھ احیاء 3
 )بھ تجھیزات شیمیایي نیازي ندارند.4
)براي مدت ھاي طوالني قادر بھ حذف مواد آلي محلول مي باشد، بدون اینکھ بھ 5

 .نگھداري خاصي نیاز داشتھ باشد
 .اندازي آن آسان است)ساخت و راه6

بھ مطالعھ آزمایشگاھي یک فیلتر بیولوژیکي کھ شامل  2003در سال  1یمن
ھا بود ھاي ژئوتکستایل بھ عنوان محل رشد میکروارگانیزمستوني از ماسھ و الیھ

انجام شد از یک ستون ماسھ کھ  2در این تحقیق کھ در دانشگاه درکسل. [14] پرداخت
یافتند استفاده اي کاھش ميیش عمق آن اندازه ذرات نیز بھ صورت الیھبا افزا

اي از دو الیھ ژئوتکستایل بافتھ نشده بھ گردید. در باال و پایین ستون ماسھ
عنوان محلي براي رشد الیھ بیولوژیکي استفاده شد. نفوذپذیري این فیلتر با افت 

و  TSSگھ داشتھ شد. میزان حذف متر بر ثانیھ باقي نسانتي 9/0نسبتا پاییني در 
BOD % گرم بر لیتر میلي 5کاھش یافت و بھ کمتر از  90در این فیلتر بیش از

 5کاھش یافت و غلظت نیترات خروجي بھ زیر  90رسید. غلظت آمونیاک نیز بیش از %
تصویر میکروسکوپي الیھ ژئوتکستایل بھ کار  )3(گرم بر لیتر رسید. در شکلمیلي

نظر، قبل و بعد از رشد بیولوژیکي در آن نشان داده شده تر موردرفتھ در فیل
است. این فیلتر بھ منظور تصفیھ سیالب شھري، ھنگامي کھ از فاضالب خانگي مجزا 

 باشد توصیھ شده است.
  

  
  
 

                                                
1 C. Yaman  
2 Drexel University 
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ب)           لوژیکيوالف)ژئوتکستایل قبل از رشد بی      - 3شکل
 ژئوتکستایل بعد از رشد بیولوژیکي

 

نتایج ناشي از تصفیھ سیالب شھري جمع آوري شده از  2010در سال 1دمحم وھمکارانش
روي فیلترھاي  یک کانال در سیدني را در یک آزمایش با مدت زمان طوالني بر

ھاي کربن فعال بھ عنوان در این تحقیق از دانھ. [15] بیولوژیکي ارائھ دادند
ارتفاع ستون آن بین  و اده شده بودمواد تشکیل دھنده ستون فیلتر بیولوژیک استف

- بر متر  25/0تا  12/0سرعت جریان در فیلتر نظر گرفتھ شد.متر درسانتي75تا  40
بھ ترتیب  GACدر محیط  )DOCباشد.کارایي حذف کدورت وکربن آلي محلول (ساعت مي

بدست آمد. بھ دلیل محدودیت نمونھ سیالب،کارایي حذف فسفر و نیتروژن 100و % %75
اگرچھ غلظت فلزات سنگین موجود  در نظر گرفتھ شد. 30و % 74بھ ترتیب درحدود %

ھاي سیالب پایین بود اما حذف فلزات روي، آھن، سرب و نیکل بھ خوبي در نمونھ
بود کھ در ھنگام  99در حدود % DOC). بیشترین کارایي  حذف 90انجام شد(حدود%

ایج نشان داد کھ فیلتر بیولوژیک در فیلتر بدست آمد. نت GACاستفاده از محیط 
اي از ترکیبات آلي موجود در سیالب شھري را حذف کرده ، دامنھ گستردهGACشامل 

 باشد.مي95است. میزان حذف رنگ در این آزمایش %
آب خروجي  ،ھكتاري 440ھاي مختلف در یك حوزه  جھت بررسي راندمان حذف آلودگي

مستغرق و   توسط یك بستربیولوژیكي (Detention Pond)از یك حوضچھ نگھداري سیالب 
شرایط با میلیمتر و  6تا  3بندي  با دانھ (Submerged Aerobic Biological Filtration)ھوازي 

 باشد: است. راندمان حذف ذرات بصورت جدول زیر مي  شده  جریان پیوستھ انجام
 

مستغرق   از بستر بیولوژیكي راندمان حذف موادآالینده در سیالبھاي شھري با استفاده - 1جدول

 [16] و ھوازي

  تعداد
  آزمایش

زمان ماند 
ھیدرولیكي 

)hr(  

  بار سطحي
(m/h)  

  دبي
l/min)(  

SS%  TOC%  PO4%  NH4%  Pb%  Zn%  

1  1  0.45  6.4  94  10  21  59  nd  nd  
2  1.5  0.3  4.3  92  13  -7  97  27  66  
3  2.5  0.18  2.6  89  30  -100  -88  nd  nd  

 
نامھ  پایان بیولوژیکیشده در ارتباط با تصفیھ  منمونھ كارھاي انجا از

باشد. دراین پژوھش با ھدف تصفیھ سیالب شھري  مي1997ي آقاي شكوھیان در سال ادكتر
 Wet Landھاي مختلف بخصوص حذف فلزات سنگین و موادمغذي در یك سیستم  از آالینده
ر این تحقیق مشخص د اند. كرده استفاده  Mulchو یك الیھ نازك  Sandy Loamاز خاك 

ھاي  شوند و بعضي از گونھ كامل در الیھ موجودحذف مي است كھ فلزات سنگین بصورت  شده
ھاي  گیاھي و جانوري با رشد خود در این الیھ كمك بسیار زیادي بھ حذف آالینده

دھند. استفاده از این الیھ  مي 2جذب بیولوژیكي نمایند و تشكیل یك سیستم موجود مي
است و نتایج   ھا بكاررفتھ نطقھ شھري و بخصوص در اطراف پاركینگدر چندین م

 .[17]است  مطلوبي در تصفیھ سیالب شھري داشتھ
 
 

 گیرينتیجھ  .6
 

- می فسفر و نیتروژن کربن، اصلی منبع سھ نیازمند خود رشد برای ھامیکروارگانیسم -
 سدیم، م،منیزی کلسیم، ھمچون فرعی منابع مواد، این کنار ھمچنین در باشند.

 در لذا .بود خواھد مورد نیاز ھامیکروارگانیسم رشد برای نیز ...و آھن پتاسیم،
 تا نمود فراھم ھامیکروارگانیسم برای مواد اینگونھ حاوی محیطی باید گام اولین

                                                
1 T. Mohammed et al. 
2 Bioretention System 
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 تولید و نظر مورد سطوح بھ چسبیدن انھایت و مثل تولید حیات، ادامھ امکان آنھا
 .باشند داشتھ را بیوفیلم

 مواد از توانمی ھامیکروارگانیسم رشد جھت فرعی و منابع اصلی تامین برای -
 مواد از ترکیبی مصنوعی(ھمچون ایجاد مواد یا و ماھی) پودر طبیعی(ھمچون

 اختیار در بھ منجر طبیعی مواد از استفاده معمول بطور .نمود استفاده شیمیایی)
 .[13] گرددمی ھانیسممیکروارگا بھ فرعی و اصلی ھمھ منابع دادن قرار

 رشد برای مناسب بستر انتخاب بھ نوبت مناسب کشت محیط تولید از پس -
 سطح و باشد ترمتخلخل نظر مورد بستر معمول ھرچھ بطور .رسدمی ھامیکروارگانیسم

 خواھد آن روی ھا برمیکروارگانیسم رشد برای تریمناسب بستر کند ایجاد زیادتری
 برای شاخص یک عنوان بھ سطح بودن باال فاکتور فقط کھ تداش توجھ باید .[9]بود

 منافذ دارای آن سطح بودن زیاد بر عالوه مناسب بستر یک .نیست مناسب انتخاب بستر
 باالی رشد دلیل بھ بستر در ایجاد گرفتگی عمل این کھ ھست نیز درشت

 .رساندمی خود حداقل بھ را ضخیم ھایبیوفیلم ایجاد اثر در ھامیکروارگانیسم
 مھم بسیار اینجا در نیز ھابستر وزن ھمچنین نامند.می تخلخل را منافذ این شاخص
 نگھداری برای محکم بسیار راکتوری نیازمند سنگھمچون قلوه سنگین بسترھای .است
 باعث آن از بستر استفاده بودن سنگین صورت در لذا باشد.می آن از باالیی حجم

 از تواننمی نیز صنعتی ھایمقیاس در و شد خواھد اراکتورھ ساخت ھزینھ افزایش
 .نمود استفاده زیاد ارتفاع با راکتورھایی پرنمودن برای آنھا

 این در بیابید. را خود میکروارگانیسم منبع باید مناسب بستر انتخاب از پس -
 استفاده مختلف ھایاز میکروارگانیسم بیوفیلم ایجاد از ھدف بھ توجھ با مرحلھ

 خواص این سمی مواد مصرف بھ آن سازگارسازی بیوفیلم ایجاد از ھدف اگر .گرددمی
 فاضالب ھایخانھ تصفیھ از ناشی برگشتی فعال لجن از توانیدمی شما باشد منبع،
 .[18] نمایید استفاده شھری

 قلیائی ھایکننده پاک با مدت طوالنی پاکسازی بیوفیلم، حذف برای روش موثرترین -
 .[19] باشدتترا استات) می آمین دی تیلن(ا EDTAایی مانند  ھchelatorحاوی 
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