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 نویسنده مقدمه

 به را فراوانی هایهزینه مختلف، صنایع تجهیزات سایر و فاضالب و آبرسانی تاسیسات از بسیاری
 اهمیت مواقع تربیش در. شوندمی متحمل آن از ناشی بیولوژیکی خوردگی و بیوفیلم تشکیل دلیل
 مدیریت کهصورتی در. ماندمی دور صنعت طراحان برداران وبهره چشم از میکروبی اجتماع این وجود

 قابل غیر هایخسارت از جلوگیری بر عالوه تواندمی زیستی پدیده این با مقابله و کنترل و صحیح
 ایجاد فاضالب و آب هایدر سامانه آلودگی از عاری و بهداشتی محیطی تاسیسات، به وارده جبران

 آلمان کشور اسن دانشگاه در آب علوم ارشد کارشناسی مقطع درسی مطالب برگردان کتاب، این. کند
 و فلمینگ دکتر پروفسور آقایان اسن،-دویسبورگ دانشگاه بیوفیلم مرکز اساتید توسط که است

 آبی هایمحیط بیولوژی بخش دانشمندان و اساتید از نامبردگان. شودمی تدریس سند دکتر پروفسور
 تصفیه، هایسامانه در میکروبی مشکالت حل زمینه در ایگسترده تحقیقات که هستند بیوفیلم و

 .اندداده انجام بیوتکنولوژی و محیطی میکروبیولوژی و محیط بهداشت

 مورد مراجع و کتب از  دانشگاهی درسی مطالب برگردان بر عالوه کتاب این نگارش برای
 برای مرجعی عنوان به کتاب این. است شده استفاده نیز آب شیمی و میکروبیولوژی بخش در استفاده
 به مرتبط صنایع سایر و فاضالب و آب بخش در شاغل مهندسین و بردارانبهره و کارشناسان استفاده
 برگردان. گیرد قرار استفاده مورد تواندمی بیوفیلم با آشنایی و مقدماتی و پایه اطالعات کسب عنوان
 نداشته، وجود آن برای درکی قابل فارسی معادل یواژه که التین علمی هایاصطالح از برخی

 آن پیشنهادهای و انتقادها و نموده یاری درخواست خوانندگان تمامی از مولف. است ناپذیراجتناب
 قنادی مجید آقای جناب از. بود خواهد کتاب این بعدی هایچاپ اصالح برای زیادی کمک عزیزان

 و تشکر است داشته مطالب فهم در زیادی کمک که تالیف این ینکته به نکته ویراستاری خاطر به
 تلگدر اورسال دکتر خانم و اشمیدت تورستن پروفسور هایحمایت از چنینهم. شودمی ویژه قدردانی

 .گرددمی قدردانی اسن دانشگاه در تحصیل طول در

 سید محمد سید خادمی

1396بهار 



  
  
  تقديم به                                               

  انسانهايي كه    
  به فردايي بهتر     

  . مي انديشند

  مقدمه ناشر
سپاس بيكران پروردگار را كه به انسان قدرت انديشيدن بخشيد، قدرتي كه در مقايسه بـا سـاير   

مكاتـب الهـي، انسـان را    . اكتفا نكنـد  موجودات باعث شده است كه انسان هرگز به امكانات محدود خود
ي تقـرب  هـا  هاز جمله را. باشد گيري او به سوي خالقش مي دانندكه جهت طلب و پويا مي موجودي كمال

علمـي كـه در دريـاي بيكـران آن هـر ذره نشـاني از       . به خداوند علم است، علمي كه زيبايي عقل است
انـدوزي   از اين روست كه به علم. شود ش بيشتر ميآفريدگار است و هر چه علم انسان افزون گردد، تقرب

آموزي به ابزاري نياز دارد كـه مهمتـرين آن    اما علم. نظير مبذول گرديده است آموزي توجهي بي و دانش
  . كتاب است و انتشار نتيجه مطالعات پژوهشگران و انديشمندان پاسخگوي اين نياز خواهد بود

ي علم و دانش و رشـد و شـكوفايي   ها هجهت ارتقاي پاي جهت تحقق اين امر و گام برداشتن در 
هاي معنـوي هموطنـان    استعدادها انتشار كتاب را يكي از اهداف خود قرار داده و انتظار داريم با حمايت

تالش خواهـد شـد در حـد دانـش و تجربـه       گرچه. هاي مؤثر و ارزشمندي را برداريم گرامي بتوانيم گام
هاي شـما عزيـزان   اندكمان كارهايي بدون اشكال تقديم حضورتان گردد، ولي اذعان داريم كه راهنمايي

هـاي شـما   تواند ما را در ارتقاي كيفي كتاب راهگشا باشد لذا هميشه منتظر پيشنهادات و راهنمايي مي
  . خواهيم بود

در مراحـل مختلـف تهيـه، تـدوين و چـاپ كتـاب از همفــكري و        در پايان از همه عزيزاني كه 
همكـاران محتـرم شـركت آب و فاضـالب گلسـتان آقايـان        خصـوص  ام به برخوردار بودهها  آن همـكاري

)، و منـابع انسـاني   (معاون برنامـه ريـزي  علي ايومنمهندس محمد هادي رحمتي(مدير عامل)، مهندس 
و مهنـدس  ن آقاي سيد محمد سيد خادمي(نويسـنده)  همچنيو كرامت(مدير تحقيقات)  سعيد مهندس

  . ) سپاسگزاري نموده و موفقيت روزافزونشان را آرزومندمانتشارات محمد خاني (مدير فروش علي
    

  مهدي خاني
  مدير مسئول انتشارات آواي قلم        

  



 

 

 

 

 فاضالب و آب شرکت یادداشت

 .قرارداد خود به تقرب یوسیله را بندگانش به خدمت که را بزرگ خدای سپاس

 مردم، آحاد به پایداری، و سالمت کفایت، یمؤلفه سه با کافی سالم شرب آب تأمین و رسانیآب
 از ایپیوسته هم به زنجیره طریق از مهم این. است فاضالب و آب شرکت یوظیفه نخستین

 خطوط و هاشبکه و سازیذخیره ،تصفیه انتقال، استحصال، تأمین، یپرهزینه و پیچیده تأسیسات
 .رسدمی انجام به آب، توزیع یطوالن و گسترده

 استانداردهای حد به و بهبود تصفیه فرآیندهای در آب کیفیت آب، توزیع و تولید یزنجیره در
 کیفیت شود،می توزیع و سازیذخیره تأسیسات وارد آب که زمانی از و یابدمی ارتقا آشامیدنی آب ملی
 یپدیده رخداد آن، از پس تعمیرات و لوله هایشکستگی و هاآسیب جمله از گوناگون دالیل به آن

 شدن معلق یا و بیوفیلم شدن کنده منفی، فشار از متأثر لوله، درون به پیرامونی هایآب مکش
 ساناین به. شودمی تغییر و نقصان دستخوش حجمی، گذر و سرعت ناگهانی تغییرات پی در رسوبات
 در کلیدی نقش آن، کارآمد مدیریت و گذردمی رسانیآب هایشبکه درون چه آن بر اشراف و آگاهی
 قرار شهری بافت درون در توزیع هایشبکه که آن ویژه به. دارد رسانیآب خدمات یهئارا کیفیت
 .است اثرگذار فاضالب و آب خدمات از مشترکان آحاد مندیرضایت میزان در هاآن عملکرد و داشته

 استان فاضالب و آب شرکت مدیران از خادمی سید سیدمحمّد آقای همّت به که رویپیش کتاب
 مرتبط مطالب آخرین گردآوری و ایشان یساله چندین هایمطالعه حاصل است، شده تدوین گلستان

 و رسانیآب خطوط بر آن اثرگذاری و بیوفیلم شناسایی تشکیل، هایعلت به آن در و است بیوفیلم با
 و هاشکل از گیریبهره. پردازدمی آن مدیریت و کنترل چگونگی و هاآن درون آب کیفیت

 کتاب این یبرجسته هایویژگی از مطالب، بهتر انتقال و تفهیم برای واقعی، و تجسمی تصویرهای
 .است

 یآزاردهنده هایحفاری بر متوقف عمدتاً که آب، توزیع هایشبکه سنتی مدیریت از گذر شکبی
 که چه آن درک با رسانی،آب خطوط برتر مدیریت به ورود و است هاشکستگی مقطعی رفع و معابر

 تقلیل ماالً و آب توزیع هایشبکه مدیریت ساختن مندنظام در بلندی گام گذرد،می هالوله درون در
 .هاستآن نگهداری گزاف هایهزینه
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 ویراستاری تدوین، مراحل در که همکارانی تمام و خادمی سید محمّد سید آقای از تشکر ضمن
 به را کتاب این یمطالعه اند،بوده آفریننقش ارزشمند اثر این چاپ و اداری مراحل پیگیری علمی،
 آب کیفیت و رسانیآب خطوط راهبری و نگهداری طراحی، با مرتبط مدیران و کارشناسان تمامی
 .کنممی توصیه
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