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مقدمه نویسنده
بسیاری از تاسیسات آبرسانی و فاضالب و سایر تجهیزات صنایع مختلف ،هزینههای فراوانی را به
دلیل تشکیل بیوفیلم و خوردگی بیولوژیکی ناشی از آن متحمل میشوند .در بیشتر مواقع اهمیت
وجود این اجتماع میکروبی از چشم بهرهبرداران و طراحان صنعت دور میماند .در صورتیکه مدیریت
صحیح و کنترل و مقابله با این پدیده زیستی میتواند عالوه بر جلوگیری از خسارتهای غیر قابل
جبران وارده به تاسیسات ،محیطی بهداشتی و عاری از آلودگی در سامانههای آب و فاضالب ایجاد
کند .این کتاب ،برگردان مطالب درسی مقطع کارشناسی ارشد علوم آب در دانشگاه اسن کشور آلمان
است که توسط اساتید مرکز بیوفیلم دانشگاه دویسبورگ-اسن ،آقایان پروفسور دکتر فلمینگ و
پروفسور دکتر سند تدریس میشود .نامبردگان از اساتید و دانشمندان بخش بیولوژی محیطهای آبی
و بیوفیلم هستند که تحقیقات گستردهای در زمینه حل مشکالت میکروبی در سامانههای تصفیه،
بهداشت محیط و میکروبیولوژی محیطی و بیوتکنولوژی انجام دادهاند.
برای نگارش این کتاب عالوه بر برگردان مطالب درسی دانشگاهی از کتب و مراجع مورد
استفاده در بخش میکروبیولوژی و شیمی آب نیز استفاده شده است .این کتاب به عنوان مرجعی برای
استفاده کارشناسان و بهرهبرداران و مهندسین شاغل در بخش آب و فاضالب و سایر صنایع مرتبط به
عنوان کسب اطالعات پایه و مقدماتی و آشنایی با بیوفیلم میتواند مورد استفاده قرار گیرد .برگردان
برخی از اصطالحهای علمی التین که واژهی معادل فارسی قابل درکی برای آن وجود نداشته،
اجتنابناپذیر است .مولف از تمامی خوانندگان درخواست یاری نموده و انتقادها و پیشنهادهای آن
عزیزان کمک زیادی برای اصالح چاپهای بعدی این کتاب خواهد بود .از جناب آقای مجید قنادی
به خاطر ویراستاری نکته به نکتهی این تالیف که کمک زیادی در فهم مطالب داشته است تشکر و
قدردانی ویژه میشود .همچنین از حمایتهای پروفسور تورستن اشمیدت و خانم دکتر اورسال تلگدر
در طول تحصیل در دانشگاه اسن قدردانی میگردد.
سید محمد سید خادمی
بهار 1396
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ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﺎﺷﺮ
ﺳﭙﺎس ﺑﻴﻜﺮان ﭘﺮوردﮔﺎر را ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺪرت اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن ﺑﺨﺸﻴﺪ ،ﻗﺪرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪود ﺧﻮد اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻜﻨـﺪ .ﻣﻜﺎﺗـﺐ اﻟﻬـﻲ ،اﻧﺴـﺎن را
ﻣﻮﺟﻮدي ﻛﻤﺎلﻃﻠﺐ و ﭘﻮﻳﺎ ﻣﻲداﻧﻨﺪﻛﻪ ﺟﻬﺖﮔﻴﺮي او ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﺎﻟﻘﺶ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ راهﻫـﺎي ﺗﻘـﺮب
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .ﻋﻠﻤـﻲ ﻛـﻪ در درﻳـﺎي ﺑﻴﻜـﺮان آن ﻫـﺮ ذره ﻧﺸـﺎﻧﻲ از
آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﻠﻢ اﻧﺴﺎن اﻓﺰون ﮔﺮدد ،ﺗﻘﺮﺑﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد .از اﻳﻦ روﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢاﻧـﺪوزي
و داﻧﺶآﻣﻮزي ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻲﻧﻈﻴﺮ ﻣﺒﺬول ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﻠﻢآﻣﻮزي ﺑﻪ اﺑﺰاري ﻧﻴﺎز دارد ﻛـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ آن
ﻛﺘﺎب اﺳﺖ و اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ و ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و رﺷـﺪ و ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب را ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻗﺮار داده و اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي ﻣﻌﻨـﻮي ﻫﻤﻮﻃﻨـﺎن
ﮔﺮاﻣﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﮔﺎمﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ و ارزﺷﻤﻨﺪي را ﺑﺮدارﻳﻢ .ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻼش ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ در ﺣـﺪ داﻧـﺶ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ
اﻧﺪﻛﻤﺎن ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺪون اﺷﻜﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻀﻮرﺗﺎن ﮔﺮدد ،وﻟﻲ اذﻋﺎن دارﻳﻢ ﻛﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲﻫﺎي ﺷـﻤﺎ ﻋﺰﻳـﺰان
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را در ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻛﺘﺎب راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲﻫـﺎي ﺷـﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد.
در ﭘﺎﻳﺎن از ﻫﻤﻪ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻬﻴـﻪ ،ﺗـﺪوﻳﻦ و ﭼـﺎپ ﻛﺘـﺎب از ﻫﻤﻔــﻜﺮي و
ﻫﻤـﻜﺎري آنﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهام ﺑﻪﺧﺼـﻮص ﻫﻤﻜـﺎران ﻣﺤﺘـﺮم ﺷـﺮﻛﺖ آب و ﻓﺎﺿـﻼب ﮔﻠﺴـﺘﺎن آﻗﺎﻳـﺎن
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎدي رﺣﻤﺘﻲ)ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ( ،ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻲ اﻳﻮﻣﻦ)ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي و ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﻲ(،
ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺮاﻣﺖ)ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻗﺎي ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﺧﺎدﻣﻲ)ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه( و ﻣﻬﻨـﺪس
ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻧﻲ )ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮوش اﻧﺘﺸﺎرات( ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ روزاﻓﺰوﻧﺸﺎن را آرزوﻣﻨﺪم.

ﻣﻬﺪي ﺧﺎﻧﻲ
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺘﺸﺎرات آواي ﻗﻠﻢ

یادداشت شرکت آب و فاضالب
سپاس خدای بزرگ را که خدمت به بندگانش را وسیلهی تقرب به خود قرارداد.
آبرسانی و تأمین آب شرب سالم کافی با سه مؤلفهی کفایت ،سالمت و پایداری ،به آحاد مردم،
نخستین وظیفهی شرکت آب و فاضالب است .این مهم از طریق زنجیره به هم پیوستهای از
تأسیسات پیچیده و پرهزینهی تأمین ،استحصال ،انتقال ،تصفیه ،ذخیرهسازی و شبکهها و خطوط
گسترده و طوالنی توزیع آب ،به انجام میرسد.
در زنجیرهی تولید و توزیع آب ،کیفیت آب در فرآیندهای تصفیه بهبود و به حد استانداردهای
ملی آب آشامیدنی ارتقا مییابد و از زمانی که آب وارد تأسیسات ذخیرهسازی و توزیع میشود ،کیفیت
آن به دالیل گوناگون از جمله آسیبها و شکستگیهای لوله و تعمیرات پس از آن ،رخداد پدیدهی
مکش آبهای پیرامونی به درون لوله ،متأثر از فشار منفی ،کنده شدن بیوفیلم و یا معلق شدن
رسوبات در پی تغییرات ناگهانی سرعت و گذر حجمی ،دستخوش نقصان و تغییر میشود .به اینسان
آگاهی و اشراف بر آن چه درون شبکههای آبرسانی میگذرد و مدیریت کارآمد آن ،نقش کلیدی در
کیفیت ارائهی خدمات آبرسانی دارد .به ویژه آن که شبکههای توزیع در درون بافت شهری قرار
داشته و عملکرد آنها در میزان رضایتمندی آحاد مشترکان از خدمات آب و فاضالب اثرگذار است.
کتاب پیشروی که به همّت آقای سیدمحمّد سید خادمی از مدیران شرکت آب و فاضالب استان
گلستان تدوین شده است ،حاصل مطالعههای چندین سالهی ایشان و گردآوری آخرین مطالب مرتبط
با بیوفیلم است و در آن به علتهای تشکیل ،شناسایی بیوفیلم و اثرگذاری آن بر خطوط آبرسانی و
کیفیت آب درون آنها و چگونگی کنترل و مدیریت آن میپردازد .بهرهگیری از شکلها و
تصویرهای تجسمی و واقعی ،برای تفهیم و انتقال بهتر مطالب ،از ویژگیهای برجستهی این کتاب
است.
بیشک گذر از مدیریت سنتی شبکههای توزیع آب ،که عمدتاً متوقف بر حفاریهای آزاردهندهی
معابر و رفع مقطعی شکستگیها است و ورود به مدیریت برتر خطوط آبرسانی ،با درک آن چه که
در درون لولهها میگذرد ،گام بلندی در نظاممند ساختن مدیریت شبکههای توزیع آب و ماالً تقلیل
هزینههای گزاف نگهداری آنهاست.
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ضمن تشکر از آقای سید محمّد سید خادمی و تمام همکارانی که در مراحل تدوین ،ویراستاری
علمی ،پیگیری مراحل اداری و چاپ این اثر ارزشمند نقشآفرین بودهاند ،مطالعهی این کتاب را به
تمامی کارشناسان و مدیران مرتبط با طراحی ،نگهداری و راهبری خطوط آبرسانی و کیفیت آب
توصیه میکنم.
احمد سیاحی

محمدهادی رحمتی

مدیرکل مرکز تحقیقات ،توسعه فنآوری و ارتباط با صنعت

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

شرکت آب و فاضالب شهری استان گلستان

