


1 
 

 

 

 ميكزيارگاويسم َاي مُم در فزايىد لجه فعال 

 

 

 باكتزي َا 

) هؼوَال تِ عِ شىل دايزُ اي . ارگاًيغن ّاي ته علَلي ّغتٌذ ٍ ًمش اصلي در تصفيِ فاضالب را تاسي هي وٌٌذ

. ٍاحذ اًذاسُ گيزي آًْا هيىزٍى هي تاشذ . هشاّذُ هي شًَذ( اعپيزال ) ٍ هارپيچي ( تاعيلَط ) ، اعتَاًِ اي ( وَوَط 

. هي تاشٌذهيىزٍى طَل  5تا  2هيىزٍى پٌْا ٍ  1تا  05.ْا داراي اوثز تاوتز ي. هيلي هتز هي تاشذ 1..0.يه هيىزٍى 

. سهاًي وِ طَل هي وشذ تا يه تاوتزي تمغين شَد سهاى تَليذ هثل هي گَيٌذ. تاوتزي ّا تا تمغين تايٌاري تىتيز هي تايٌذ

هاى تَليذ هثل يه گًَِ س. ّغتٌذل گًَاگًَي اس چٌذ دليمِ تا چٌذ رٍس ثداراي سهاى تَليذ ه يگًَِ ّاي هختلف تاوتز 

ت خَى گزم ديذُ هي شَد در اوِ در رٍدُ حيَاً  E.coliتزاي هثال تاوتزي . خاص تاوتزي تغتگي تِ هحيط ّن دارد 

. دليمِ اعت 1205دليمِ اعت ، اها سهاى تَليذ هثل تزاي ايي تاوتزي در شيز  17راي سهاى تىثيز اث دهحيط وشت تزا

ػوذتا گزم هٌفي تَدُ ٍ جشء تشىيل دٌّذُ ٍ هْن لختِ يا ّواى فالن تيَلَصيىي هي  تاوتزي ّاي هَجَد در لجي فؼال

ًمش اصلي اًْا اوغيذ ًوَدى هَاد آلي ٍ تغييز شىل هَاد هغذي ٍ تَليذ پلي عاوارايذ ٍ عايز هَاد پلي هزي اعت وِ . تاشٌذ

 .دخالت دارًذ در لختِ عاسي تيَ هاط
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 تخش ّاي هختلف تذى يه تاوتزي 
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ٌّگاهيىِ تاوتز ّا در هحيط هٌاعة لزار گيزًذ رشذ آًْا اس هٌحٌي رشذ سيز پيزٍي هي وٌذ وِ اس .: مزاحل رضد باكتزي َا 

 .  چْار تخش هجشا تشىيل شذُ اعت

 

 

 

Lag phase  :هذت ايي هزحلِ تغتگي تِ گذشتِ .  هزحلِ اي اعت وِ علَل تاوتزي تا شزايط هحيط خَد را ٍفك هي دّذ

  (ٍ شيويايي ، هحيط وشت  يذُ فيشيىٌهثل عي ، تواط تا هَاد آعية سً) علَل دارد 

ايي هزحلِ تغتِ تِ  . ياتذَر لگاريتوي افشايش هي طعلَل ّاي تاوتزي تِ  دتؼذا  ( :log Phase) مزحلٍ رضد لگاريتمي 

. هي شَد  تزاتزدليمِ دٍ  .2تا  15تاوتزي ّا ّز  دط هحيطي هٌاعة تؼذادر شزاي. ٍ شزايط رشذ هتغييز اعت تا وتزيًَع 

 . هي وٌذ رشذ اس يه تصاػذ ٌّذعي پيزٍ ي

در ايي هزحلِ رشذ تاوتزي ّا تِ دليل ووثَد هَاد هغذي ٍ پذيزًذُ الىتزٍى ٍ : ( Stationary Phase)مزحلٍ سكًن 

هتاتَليت ّاي ثاًَيِ ًظيز آًشين ّاي خاص ٍ آًتي تيَتيه ّا در ايي هزحلِ تَليذ هي . تجوغ هَاد عوي هتَلف هي گزدد 

 . شًَذ 

هيىزٍ  دتؼذا. تز اس رشذ آًْا اعت در ايي هزحلِ عزػت هزي تاوتز يْا تغيار عزيغ : ( Death Phase (مزحلٍ مزگ

  .ارگاًيغن ّاي فؼال تغيار ون هي شَد

. ْا آشٌا تاشذًتِ خَتي تا ااپزاتَر لجي فؼال تايذ اس اًجاييگِ ايي هزاحل تز رٍي راّثزي فزايٌذ لجي فؼال اثز گذار ّغتٌذ 

 . فزآيٌذ لجي فؼال ًياسهٌذ سهاى هاًذ وافي اعت تا تاوتزي ّا ٍارد فاس هزي شًَذ 
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 :اضكال باكتزي َا 

 : تمغين هي شًَذ  دايزُ اي ، هيلِ اي ٍ هارپيچي  اس ًظز هَرفَلَصي ٍ شىل تاوتزي ّا تِ عِ دعتِ اصلي 

  دايزٌ اي(Cocci: )  ِتحت شزايط خاص ٌّگاهيىِ در ًشديىي يىذيگز لزار علَل ّاي دايزُ اي شىل ّغتٌذ و

، ( diplococci)ِتاوتزي ّاي دايزُ اي هوىي اعت تِ صَرت هٌفزد ، جفت . شًَذ يهي گيزًذ اًذوي پْي ه

ٍ يا تِ (Clusters )، تِ صَرت خَشِ اي (  Chains)، تِ شىل سًجيزي ( Tetrads) دعتجات چْار تايي 

 . يافت شًَذ ( Sarcinae)علَل تشىيل شذُ اًذ ّشت صَرت هىؼة ّايي وِ اس 

 

 
 

 اي ٍ ميل (Bacili : )تحت تاثيز  اس آًجاييىِ اًذاسُ علَل ّا هوىي اعت. تاوتزي ّاي هيلِ اي شىل هي تاشٌذ

تزاي طثمِ تٌذي تاعيلَعْا تِ وار  يًذ ، ًوي تَاى طَل علَل را تِ ػٌَاى رٍشلزار گيزغييزات هحيطي ٍ عي ت

 . ٌفزد ، جفت ٍ سًجيزي هي تَاى هشاّذُ وزدهتاعيل ّا ّن تِ صَرت .  تزد

 

 

  مارپيچي(Spirilla: ) تليت حزوت دارًذاتغياري اس ايي دعتِ اس تاوتزي ّا ل. تاوتز ي ّاي هارپيچي ّغتٌذ .

 . اس ، ًاسن ٍ لاتل اًؼطاف دارًذاعپيزٍوت ّا دعتِ اي اس ايي تاوتزي ّا ّغتٌذ وِ شىلي در
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اها در حميمت فزآيٌذي اعت  ،تِ تٌفظ تاوٌزي ّا اتالق هي گزدد Respirationّز چٌذ  ٍاصُ :   Respiration))تىفس 

ّوِ هَجَدات سًذُ ػول . وِ تَعط آى ارگاًيغن ّا هَاد آلي را تِ هَاد وَچه تز تجشيِ وزدُ ٍ اًزصي تَليذ هي وٌٌذ

Respiration  ّاي سيز تمغين  ِتِ دعت ارًذتاوتزي ّا تز اعاط ًَع تٌفغي وِ د. ت تايذ اًجام دٌّذ ارا تزاي اداهِ حي

 : تٌذي هي شًَذ 

  تىفس ًَاسي(Aerobic Respiration  : )تِ تؼثيز ديگز . تٌفغي اعت وِ در حضَر اوغيضى اتفاق هي افتذ

تزاي هثال در تٌفظ َّاسي شىز در . ػول هي ًوايذ ًذُ زالىتزٍى گيضى تِ ػٌَاى يتٌفغي اعت وِ در آى اوغ

 . حضَر اوغيضى شىغتِ شذُ ٍ تَليذ دي اوغيذ وزتي ، آب ٍ اًزصي هي وٌذ

  تىفس بي ًَاسي(Anaerobic Respiration : )  اتفاق هي افتذ تٌفغي اعت وِ در هحيط ّاي تذٍى اوغيضى. 

در ايي تٌفظ ًيش . الىتزٍى گيزًذُ ّا هَلىَل ّايي تِ جش اوغيضى هي تاشٌذ تِ تؼثيز ديگز تٌفغي اعت وِ در آى 

. تا ايي ٍجَد تٌفظ ّاي تي َّاسي وٌذ تز اس تٌفظ َّاسي ّغتٌذ . شىز تجشيِ شذُ ٍ تَليذ اًزصي هي وٌذ

يضى ٍ دي تٌفظ تغتِ تِ ًَع هيىزٍ ارگاًيغن اس هَاد شيويايي هختلفي تِ جش اوغ سػالٍُ تز ايي در ايي ًَع ا

تزاي هثال ػذُ اي اس هيىزٍارگاًيغن ّا اس عَلفات اعتفادُ وزدُ ٍ تَليذ عَلفيذ . اوغيذ وزتي اعتفادُ هي شَد

تزاي . ٍاوٌشْاي تي َّاسي ػوَها تَليذ فزآٍردُ ّاي ًْايي هي وٌٌذ وِ آسار دٌّذُ ّغتٌذ .ّيذرٍصى هي وٌٌذ

  . يذُ هي دّذذٍ تَي تخن هزؽ گٌ هثال گاس ّيذرٍصى عَلفَرُ تغيار ٍاوٌش پذيز تَدُ

  تىفسAnoxic :  ايي اصطالح در هَاردي اعتفادُ هي شَد وِ ًيتزات ٍ ًيتزيت  در شزايط تي َّاسي تِ ػٌَاى

زات ٍ ًيتزيت تِ گاس ًيتزٍصى اتفاق هي افتذ وِ تاحياي ًي  Anoxicتحت شزايط . گيزًذُ الىتزٍى ػول هي وٌٌذ

 .يىي هي گَيٌذ تِ آى دًيتزيفيىاعيَى تيَلَص

( . Obligate Anerobic)تَدُ ٍ يا تي َّاسي هطلك(  Obligate Aerobic) تيشتز هيىزٍارگاًيغن ّا يا َّاسي هطلك

دعتِ دٍم ارگاًيغن .  دعتِ اٍل هيىزٍ ارگاًيغن ّايي ّغتٌذ وِ در صَرتيىِ اوغيضى هحيط اًْا تِ صفز تزعذ خَاٌّذ هزد

جَد دارًذ وِ تِ اًْا تي ٍدعتِ ديگزي اس هيىزٍارگاًيغن ّا . ّايي ّغتٌذ وِ در صَرت هَاجِْ تا اوغيضى هي هيزًذ

هي گَيٌذ وِ تغتِ تِ هيشاى غلظت اوغيضى هحيط خَد لادر ّغتٌذ وِ در  (Facultative Anaerobes) َّاسي اختياري 

ايي  ًجاييىِ تٌفظ َّاسي وارايي تيشتزي دارد در صَرتيىِااس . هحيط ّاي َّاسي يا تي َّاسي تِ حيات خَد اداهِ دٌّذ

تاوتزي ّاي وليفزم هثال . در هحيطي تا اوغيضى وافي لزار گيزًذ تٌفظ َّاسي را اًجام هي دٌّذ  هيىزٍ ارگاًيغن ّا

 . خَتي اس ايي دعتِ اس هيىزٍ ارگاًيغن ّا ّغتٌذ 
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هيىزٍارواًيغن ّا وزتي هَرد ًياس خَد تزاي رشذ علَل ّا را اس : كزبىي  عمىب سدستٍ بىدي ميكزيارگاويسم َا بز اسا

تِ يه  ّا علَل. علَل ّا ّغتٌذ هَلىَل وزتي اجشا عاسًذُ تزاي عاخت .  هَاد آلي ٍ دي اوغيذ وزتي تِ دعت هي آٍرًذ

ّذف اصلي ها در تصفيِ فاضالب تثذيل وزتي ٍ اًزصي . غ اًزصي خارج علَلي ًياس دارًذ تا عاخت علَل جذيذ اداهِ ياتذٌهث

هيىزٍ .  ذ تا در هزحلِ تؼذي تتَاى تِ ووه فزايٌذ تِ ًشيٌي آًْا را اس فاضالب جذا وزدشتِ علَل ّاي جذيذ تاوتزي هي تا

 : ٌي تِ دعتِ ّاي سيز تمغين تٌذي هظ شًَذ تط ًَع هٌثغ وزارگاًيغن ّا تز اعا 

  َتزيتزيف(Hetrotophs : )  ارگاًيغن ّايي وِ اس وزتي آلي تزاي تَليذ علَل ّاي جذيذ اعتفادُ هي وٌٌذ

 . هي شًَذ ذُزٍف ًاهيّتزٍت

  اتًتزيف(Autothrph: ) ًياس علَل ّاي خَد را اس دي اوغيذ وزتي تِ دعت هي  دارگاًيغن ّايي وِ وزتي هَر

اتَتزٍف ّا تزاي تَليذ علَل ّاي جذيذ اًزصي تيشتزي ًغثت تِ ّتزٍ تزف ّا . آهَرًذ اتَتزٍف ًاهيذُ هي شًَذ

 . تزخَردارًذهصزف وٌٌذ ٍ اس عزػت رشذ ٍ تَليذ ووتزي 

تَعط ًَر ٍ ٍاوٌشْاي  يذاًزصي هَرد ًياس تزاي تَليذ علَلْاي جذ :دستٍ بىدي ميكزيارگاويسم َا بز اساس مىبع اوزصي   

 : طثمِ تٌذي ًوَد  سيزَاى تِ صَرت تتز ايي اعاط ارگاًيغن ّا را هي . شيويايي تاهيي هي شَد

  فتًتزيف(Phototrophs: ) ًايي دعتِ را . صي اعتفادُ هي وٌذ زايي هيىزٍ ارگاًيغن ّا اس ًَر تِ ػٌَاى هٌثغ ا

جلثه ّا ٍ هاًٌذ ) ٍ فَتَاتَتزٍف ( تاوتزي ّاي احيا وٌٌذُ عَلفات  هاًٌذ)هي تَاى تِ دٍ گزٍُ فَتَّتزٍتزٍف 

 . تمغين تٌذي ًوَد(تاوتزي ّاي فتَعٌتش وٌٌذُ 

 ف َا يكمًتز(Chemotrophs: ) ايي دعتِ اًزصي هَرد ًياس خَد را اس ٍاوٌشْاي شيويايي تِ دعت هي آٍرًذ .

تاوتزي )  ٍ ووَاتَتزٍف( پزٍتَسٍّا ، لارچ ّا ٍ اوثز تاوتزي ّا ) ايي دعتِ ًيش هاًٌذ تاال تِ دٍ گزٍُ ووَّتزٍتزف

ت هؼذًي  هثل اهًَيان ، ووَاتَتزٍف اًزصي خَد را اساوغيذاعيَى تزويثا.ي شًَذ ه تٌذي طثمِ(ّاي  ًيتزيفايز 

ووَّتزٍتزٍف اًزصي خَد را اس اوغيذاعيَى تزويثات آلي تِ دعت هي . ًيتزيت ، ٍ عَلفيذ تِ دعت هي آٍرًذ

 . آٍرًذ
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 مىبع كزبهمىبع كزبه ياكىصياكىص باكتزيباكتزي
دَىدٌ الكتزين دَىدٌ الكتزين 

 ((سًبستزاسًبستزا))
 فزآيردٌ َافزآيردٌ َا پذيزودٌ الكتزينپذيزودٌ الكتزين

OO تزويثات آليتزويثات آلي تزويثات آليتزويثات آلي اوغيذاعيَى َّاسياوغيذاعيَى َّاسي َتزيتزف ًَاسيَتزيتزف ًَاسي
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22
 FFee  ((IIIIII)) OO

22
 آّي فزيهآّي فزيه 

CCOO اوغيذاعيَى عَلفَراوغيذاعيَى عَلفَر 
22
 HH

22
SS  ,,  SS  ,,  SS

22
OO

33
 OO

22
 SSOO

44

--
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 (Protozoa )پروتوزوا

 

تٛدٜ ٚ أىاٖ ٔشاٞذٜ ٔيىشٖٚ ٔتفاٚت  011ٔيىشٖٚ تا  11وٝ ا٘ذاصٜ آٟ٘ا اص پشٚتٛصٚا پشٚتؼيت ٞاي ته ياختٝ اي ٞؼتٙذ 

ٚ خان شٙاختٝ شذٜ  آباص پشٚتٛصٚا دس  ٌٛ٘ٝ 01111تاوٖٙٛ حذٚد . . ٚجٛد داسد X 111ٌٕٙايي ساٟ٘ا تا ٔيىشٚػىٛج تا تض

پشٚتٛصا ٞا تٝ ػٙٛاٖ اسٌا٘يؼٓ . ٚ تؼياسي ديٍش اص ٔيضتا٘اٖ ديٍش اػتفادٜ ٔي وٙٙذوشدٜ ٝ تؼياسي اص اٟ٘ا اص تاوتش يٟا تغزي. ا٘ذ

ػّت ايٗ ٘أٍزاسي ايٗ اػت وٝ ٚجٛد يا فمذاٖ آٟ٘ا ٘شاٖ دٞٙذٜ ٔيضاٖ تاوتشي ٞا دس ِجٗ . ا٘ذ ٞاي شاخص شٙاختٝ شذٜ

 ْشش ٘ٛع اص پشٚتٛصٚا دس ِجٗ فؼاَ ديذٜ ٔي شٛد وٝ دس ادأٝ تٝ تٛصيف ٞش وذا. تصفيٝ فاضالب ٔي تاشذ فؼاَ ٚ دسجٝ

 : ٔي پشداصيٓ 

 

 (Amoebae)آهية ّا  .1

 (Flagellates)تاصمذاراى يا هاستيگَفَرا  .2

 (Ciliates)هضُ داراى  .3

 (Free – Swimming Ciliates)  ى ضٌاٍر اضُ داره .4

 ( Crawling Ciliates )ى خشًذُ اهضُ دار .5

 ( Stalked Ciliates)  پايِ دارهضُ داراى  .6

 

 

 :  (Amoebae)آميب -1

ٔٛاد حياتي ) حشوت پشٚتٛپالػٓ تٝ ٚاػغٝؼتٙذ وٝ شىُ اٟ٘ا سا ٞآٔية ٞا داسي داساي يه غشاي ػِّٛي ا٘ؼغاف پزيش 

 )آٟ٘ا جشياٖ ٔايغ دسٖٚ تذٖ ايٗ حشوت تٝ ٚاػغٝ . آٔية ٞا حشوت تؼياس وٙذي داس٘ذ . تغييش ٔي دٞذ( داخُ ػِّٛي 

ٞايي دس ػَّٛ ٔي شٛد وٝ اصغالحا تٝ آٖ پاٞاي وارب  صدٌي شٖٚتاػث تياػت وٝ  (پشٚتٛپالػٓ 

(Pseudopodia)ٔي ٌٛيٙذ . 

آٔية ٞا غزاي ٔحَّٛ سا اص عشيك غشاي ػِّٛي  پاٞاي وارب خٛد . ٔيىشٖٚ ٔتغييش اػت  011تا  611ا٘ذاصٜ اٟ٘ا اص 

 Xٌٕٙايي سسا ٔي تٛاٖ تا ٔيىشٚػىٛج تا تض آٟ٘ا. آٔية ٞا تٝ ٔيضاٖ وٓ دس ِجٗ فؼاَ ٔشاٞذٜ ٔي شٛ٘ذ. جزب ٔي وٙٙذ

 . ٔشاٞذٜ ٕ٘ٛد 111
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اوؼيظٖ ٔحَّٛ پاييٗ تٛدٜ ٚ ٔادٜ آِي صياد ٚ دس چٙيٗ ششايغي . ِجٗ فؼاَ ٔشاٞذٜ ٔي شٛ٘ذآٔية ٞا دس اتتذاي ساٜ ا٘ذاصي 

دس ششايغي وٝ ػيؼتٓ ِجٗ فؼاَ اص يه حاِت شٛن تٝ حاِت ػادي خٛد تش ٔي ٌشدد ٘يض ايٗ . ػٗ ِجٗ پاييٗ ٔي تاشذ

  .ٔي تاشذ F/Mغاِة تٛدٖ اٟ٘ا ٘شا٘ٝ تاال تٛدٖ ٘ؼثت . ٔي وٙيٓ ٜا ٔشاٞذسٔيىشٚاسٌا٘يؼٓ ٞا 

 

 

 (تاال  F/M –سي لجي من ) ضنلي اس يل آهية 

 

 ( : Flagellates)يا هاستيگَفَرا  ضمذاراى    تا -2

اي داس تٝ عٛس ٔؼَٕٛ. تي اٟ٘ا ٔحؼٛب ٔي ٌشدداتضاس حشووٝ ايٗ دػتٝ اص ته ياختٝ ٞا داساي تاطن ٞاي ٔٛ ٔا٘ٙذي ٞؼتٙذ 

تؼذادي اص اٟ٘ا ٘يض . تشخي اص آٟ٘ا تٝ صٛست وّٙي ٚ اوثش اٟ٘ا تٝ صٛست تٟٙا ص٘ذٌي ٔي وٙٙٙذ. يه يا دٚ تاطن تّٙذ ٔي تاشٙذ

ي ٘يض ٔشحّٝ ص٘ذٌي دٚ تؼذا ياتٙذ اص عشيك تمؼيٓ تايٙاسي تىثيش ٔي. ٔي تاشٙذ تيٕاسي صااٍُ٘ يا  ا٘ؼاٖتشاي حيٛا٘ات ٚ 

ُ تيضي داشتٝ ٚ داساي  يه يا چٙذ ا٘ذاْ شالق ٔا٘ٙذ تٝ ٘اْ شى.  اػتٔتغيش  ٔتشٔيىشٚ 01تا  5ا٘ذاصٜ اٟ٘ا اص . ويؼتي داس٘ذ

داساٖ تا وٕه حشوت شالق ٌٛ٘ٝ تاطن ٞاي خٛد دس ِجٗ فؼاَ حشوت وشدٜ ٚ غزاي خٛد سا شىاس  نٔظ. تاطن ٔي تاشٙذ

 . ٔي وٙٙذ

 F/M. ) يافت شٛد  غزاي ٔحَّٛ تٝ فٛٚس شتاطن داساٖ دس ِجٗ فؼاَ ٍٞٙأي ٔشاٞذٜ ٔي شٛ٘ذ وٝ ٔمادي ،ٕٞا٘ٙذ آٔية ٞا

 DOدس ساٜ ا٘ذاصي فشآيٙذ ِجٗ فؼاَ ٚ يا پغ اص تيشٖٚ آٔذٖ ػيؼتٓ اص يه شٛن ٚ يا دس ششايظ ( . تاال  BODتاال ٚ يا 

شىاس . )  پاييٗ  ايٗ دػتٝ تٝ ػشػت غاِة ٔي شٛ٘ذ ٚ ػشػت سشذ ٚ غاِة شذٖ آٟ٘ا  ٘ؼثت تٝ  آٔية ٞا تؼياس تيشتش اػت
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دس الٌٟٛ٘ا ، صافي ٞاي چىٙذٜ ، الٌٟٛ٘ا اوؼيذاػيٖٛ ٚ ِجٗ فؼاَ ديذٜ ( . چي ٞاي واس أذتشي ٘ؼثت تٝ آٔية ٞا ٞؼتٙذ 

دس صٛستيىٝ تاطن داساٖ تٝ ػٙٛاٖ دػتٝ غاِة پشٚتٛصٚاٞا دس ِجٗ . اػت  ٔحَّٛ تاال BODحضٛس اٟ٘ا ٘شا٘ٝ . ٔي شٛ٘ذ

دس فشآيٙذ ِجٗ  ٔي تاشذ تيٛ ٔاع ِجٗ٘اپايذاس فاضالب ٚ جٛاٖ تٛدٖ  ششايظايٗ ٚضغ ٘شاٖ دٞٙذٜ  ،فؼاَ شٙاختٝ شٛ٘ذ

الٌٟٛ٘اي ٞٛادٞي ايٗ تفاٚت تايذ تٛجٝ داشت دس ٔٛسد  . ٞؼتٙذ ػٗ ِجٗ پاييٗ ٚ يا صٔاٖ ٞيذسِٚيىي وٓ غاِةاَ تا ؼف

 . صيشا دس ايٗ ػيؼتٓ ٞا تِٛيذ ِجٗ تا ػٗ تاال واسي ػخت اػت .ٔي تاشٙذغاِة  ٕٞٛاسٜ ٚجٛد داسد وٝ ايٗ دػتٝ

دس فشآيٙذ ِجٗ فؼاَ تا . ا تشجيح ٔي دٞٙذ ستاطن داساٖ ٔٛاد غزايي ٔحَّٛ ٚ تماياي ٔشدٜ ٚ دس حاَ فؼاد ػايش ٔٛجٛدات 

تشخي اص تاطن داساٖ .  تاشذتاوتشي ٞا تٝ سلاتت ٔي پشداص٘ذ أا تٟٙا صٔا٘ي ٔي تٛا٘ٙذ غاِة شٛ٘ذ وٝ ٔٛاد غزايي ٔحَّٛ تاال

تٙاتشايٗ  تٟٙا دس . اص تاوتشي ٞا ٘يض تغزيٝ ٔي وٙتذ أا لادس تٝ سلاتت تا ػشػت سشذ ٍِاسيتٕي تاوتشي ٞا ٕ٘ي تاشٙذ تضسي

تشخي اص تاطن اٌّٙا ، تشيىٛٔٛ٘اع ٚ ٔٛ٘اع . ػؼتٙذ  ِجٗ فؼاَ وٝ ٔٛاد غزايي ٔحَّٛ صياد ٔي تاشٙذ غاِةٔشاحُ اِٚيٝ 

  .ٞؼتٙذ وٝ دس فاضالب ٔشاٞذٜ ٔي شٛ٘ذ ي داسا٘

 

 اٍگلٌا 

 

 تزينَهًَاط 
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 (: Ciliates)هضُ داراى  -3.

ٖ شٙاٚس أظٜ داسٖ تٝ ػٝ دػتٝ اصّي ٔظٜ داس. ٔظٜ داساٖ جا٘ذاساٖ پيچيذٜ تشي ٘ؼثت تٝ آٔية ٞا ٚ تاطن داساٖ ٔي تاشٙذ 

 Stalked) ٚ ٔظٜ داساٖ پايٝ داس (  Crawling Ciliates )ٖ خض٘ذٜ ا، ٔظٜ داس( Free – Swimming Ciliates) آصاد 

Ciliates  )سا  يا تخشٟايي اص آٖ ن ٞاي ٔٛ ٔا٘ٙذي داس٘ذ وٝ وُ ا٘ذاْ آٖ ٞا ظػيّياتٝ ٞاي شٙاٚس ٔ. عثمٝ تٙذي ٔي شٛ٘ذ

آٖ  دٞاُٖ پٛشا٘يذٜ اػت ٚ تٝ وٕه آٖ حشوت وشدٜ ٚ جشيا٘ي دس اعشاف خٛد ايجاد ٔي وٙٙذ وٝ تاػث حشوت غزا تٝ داخ

غاِة ٔي شٛ٘ذ وٝ دس تٝ دِيُ ايٙىٝ ا٘شطي صيادي ٔصشف ٔي وٙٙذ  ٘ياص تٝ ٔفاديش صيادي غزا داس٘ذٚ ِزا صٔا٘ي . ٞا ٔي ٌشدد

ٖ شٙاٚس اص تاوتشي ٞا تغزيٝ وشدٜ ٚ اص ٔٛاد أظٜ د اس.  فشآيٙذ ِجٗ فؼاَ  تاوتشي تٝ ا٘ذاصٜ وافي تشاي غزا ٚجٛد داشتٝ تاشذ

 3ػٗ ِجٗ حذٚد ) عٛس ٔؼَٕٛ دس ِجٗ جٛاٖدٜ ٚ تٝ ٛايٗ دػتٝ شاخص ويفيت خٛب ِجٗ ت. اػتفادٜ ٕ٘ي وٙٙذآِي ٔحَّٛ 

ايٗ دػتٝ اص پشٚتٛصٚاٞا صٔا٘ي غاِة ٔي ٌشد٘ٙذ وٝ تؼذاد صياد  ٕٞا٘غٛس وٝ ٌفتٝ شذ  .تا ٔتٛػظ يافت ٔي شٛ٘ذ( سٚص ٚ تيشتش 

. اٖ دٞٙذٜ ايٗ ٔي تاشذ وٝ فشآيٙذ تٝ ششايظ تٟيٙٝ ٘ضديه ٔي ٌشددحضٛس آ٘اٖ ٘ش. تاوتشي ٞاي دس ػيؼتٓ پشاوٙذٜ تاشٙذ 

. ٘مش آٟ٘ا دس ويفيت پؼاب خشٚجي تؼياس ٟٔٓ تٛدٜ صيشا تا ٕٞىاسي تا تاوتشي ٞا تاػث تِٛيذ يه پؼاب شفاف ٔي شٛ٘ذ

 . لاتُ ٔشاٞذٜ ٔي تاشٙذ X 430ذ ٚ تا تضسٌٕٙايي شٔيىشٖٚ ٔي تا 011تا  51ا٘ذاصٜ اٟ٘ا تّيٗ 

 

 

 

 (Free – Swimming Ciliates) ى ضٌاٍر آساد اهضُ دار -3-1

ٚ يا شٙاٚس دس جشياٖ ٔايغ  كايٗ دػتٝ داساي تؼذاد صيادي ٔظٜ دس اعشاف تذٖ خٛد تٛدٜ ٚ تٝ عٛس ٔؼَٕٛ يا تٝ صٛست ٔؼّ

تش ػش غزا تٝ دِيُ ػشػت حشوت  تاطوذاساٖدس سلاتت تا ( .   Litonotus  ٚParameciumٔا٘ٙٙذ . ) ٔشاٞذٜ ٔي شٛ٘ذ

تشىيُ ٘شذٜ ا٘ذ ِزا تٝ ساحتي ٔي  ٛصا٘ي غاِة ٔي شٛ٘ذ وٝ رسات فالن تضسي ٞٙايٗ دػتٝ صٔ.  تاال  پيشٚص ٚ غاِة ٞؼتٙذ 

 . دس اعشاف شٙا وٙٙذ ٘ٙذتٛا

دػتٝ دس فشآيٙذ ِجٗ  ايٗ شاٌ. ٝ تاال تٛدٖ جٕؼيت تاوتشي ٞا ٚ غّظت تاالي اوؼيظٖ ٔحَّٛ ٔي تاشذ٘تؼذاد صياد اٟ٘ا ٘شا

 . داسد  ػآِضالتي اػت وٝ ٞٙٛص تٝ خٛتي تثثيت ٘شذٜ ٚ ِجٗ افؼاَ غاِة تاشٙذ ٘شاٖ دٞٙذٜ ف
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 سيلياتِ ضٌاٍر  –پاراهسي 

 

 

 ساختواى تذى يل پاراهسي
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 ( Crawling Ciliates )هضُ دارى خشًذُ  3-2

حشوت ٔظٜ ٞا  . د ٔي تاشٙذ ٛداساي ٔظن ٞايي دس اعشاف ٘احيٝ شىٕي خ Aspidisca ٚ Euplotesٔظٜ داساٖ خض٘ذٜ ٔا٘ٙذ 

تشخي اص ٔظن داساٖ تٝ . حاِت حشوتي  تٝ ايٗ ٘ٛع اص ٔظن داساٖ ٔي دٞذ وٝ اٍ٘اس تشاي ػثٛس اص ٔياٖ ِختٝ ٞا ٔي خضد 

ػيّياتٝ . ٔيىٙذ وٕهاسٌا٘يؼٓ تٝ رسات ِختٝ  اتصاَٙذ وٝ تٝ ٞوٝ تشىيُ ٔيّٝ ٞايي سا ٔي د ياتٙذتغييش شىُ ٔي  اي ٌٛ٘ٝ

 .ٔي شٛ٘ذ ٔشاٞذٜتاوتشي ٞا صياد ٚ اوؼيظٖ ٔحَّٛ تاال اػت ٚ فشآيٙذ ٚضؼيت پايذاس داسد  ددس ششايغي وٝ تؼذا خض٘ذٜٞاي 

ظ حشوت ٔتايذ ِختٝ ٞاي دسشت ايجاد شذٜ تاشٙذ تا ٔا٘غ اص  شٛ٘ذ شاياٖ روش اػت تشاي ايٙىٝ ٔظن داساٖ شٙاٚس غاِة

. اٖ تخض٘ذ سٚيوذاساٖ شٙاٚس ٚ تاوتشي ٞا شذٜ ٚ دس ػيٗ حاَ ػغحي ٔٙاػة تشاي ٔظن داساٖ خض٘ذٜ تٛجٛد آٚس٘ذ وٝ تش 

ػٗ  . دس حاَ وٓ شذٖ تٛدٜ ٚ تاوتشي ٞا ششٚع تٝ تشىيُ ِختٝ وشدٜ ا٘ذ F/Mشاخص ايٗ ششايظ تٝ ايٗ ٔؼٙي اػت وٝ 

   .ششايظ پايذاس فاضالب ٚ ِجٗ ػآِ ٔي تاشٙذ٘شاٖ دٞٙذٜ  خض٘ذٜٔظن داساٖ . ٔي وٙذ  ِحٗ اص جٛاٖ تٝ ٔتٛػظ تغييش

 

 

 ASpidisicaهضك دار خشًذُ َ

 

 Euplotsهضك دار خشًذُ َ

 

http://www.google.com/imgres?q=euplotes&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=77uHLoc60SI_jM:&imgrefurl=http://www.ebiomedia.com/walking-with-euplotes.html&docid=FyGWJTYE9xdBFM&imgurl=https://www.ebiomedia.com/images/stories/BioGalleries/NoteBook/euplotes/Euplotes1.jpg&w=180&h=180&ei=lKAhUvHpIKen0AWijIHQAw&zoom=1&iact=hc&vpx=342&vpy=308&dur=10031&hovh=144&hovw=144&tx=76&ty=74&page=1&tbnh=133&tbnw=135&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:17,s:0,i:128
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 ( Stalked Ciliates) هضُ داراى پايِ دار  3-3

رسات ِختٝ ٔي  تٝٞايي ٞؼتٙذ ٚ ٜدس اعشاف دٞاٖ خٛد داساي ٔظ  Voticellaو  Carchesiumٔظٜ داسٖ پايٝ داس ٔا٘ٙذ 

تشخي اص اٟ٘ا ٔا٘ٙذ . ٞؼتٙذ ،داسداساي يه ػش تضسي ٚ يه تذٖ تاسيه وٝ ٔا٘ٙذ ػالٝ ٔي تاشذ ٔظٜ داساٖ پايٝ . چؼثٙذ

حشوات . ٚستيؼال داساي يه سشتٝ لاتُ ا٘مثاض دس داخُ ػالٝ خٛد ٔي تاشٙذ وٝ حاِت استجاػي سا تشاي اٟ٘ا فشاٞٓ ٔي وٙذ 

ا ٔي ٟٔظٜ ٞا ٚ حشوت استجاػي ػالٝ ٞا ايجاد يه جشياٖ ٌشداتي ٔي وٙذ وٝ تاوتشي ٞاي پشاوٙذٜ سا تٝ داخُ دٞاٖ ا٘

ايٗ ٌشٜٚ لاتّيت شٙا وشدٖ  .اشذتتٕاٖ ا٘ٛاع ٔظن داساٖ ٔىا٘يضْ شىاس ٔظوذاساٖ پايٝ داس تؼياس ٔٛثش تش ٔي  دس ٔياٖ. وشا٘ذ

ايٗ دػتٝ صٔا٘ي وٝ جٕؼيت تاوتشي ٞا ٚ . َّٛ پاييٗ اػت اتفاق ٔي افتذ ح٘ذ وٝ تيشتش دس ششايغي وٝ اوؼيظٖ ٔس٘يش دا

ٔظن داساٖ .  .غاِثٙذ شذٜ ٘ذِغ تشىيُ اتاشذٚ ٘يض ِختٝ ٞاي وأُ ٚ تٔي  پايذاسٛدٜ ٚ ششايظ فاضالب تاوؼيظٖ ٔحَّٛ تاال 

 .  پايٝ داس  ٘شاٖ دٞٙذٜ ششايظ پايذاس فاضالب ٚ ِجٗ ػآِ ٔي تاشٙذ

  

Vorticella 

 

Vorticella 
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ي پايٝ ٔي تاشٙذ ااسدض يايٗ دػتٝ ٘ .تٝ اٟ٘ا ػاوتٛسيا ٌفتٝ ٔي شٛد ديٍشي اص پشٚتٛصٚاٞا دس ِجٗ فؼاَ ٚجٛد داس٘ذ وٝ  ٌشٜٚ

وٕه ايٗ شاخه ٞا پشٚتٛپالػٓ  وشدٜ ٚ تاسا شىاس  ٞاپشٚتٛصٚ  ػايشٚ داساي شاخه ٞاي ػختي ٔي تاشٙذ وٝ تٛػظ اٖ 

. ٞؼتٙذ ٜلاتُ ٔشاٞذ X 100 ا٘ذاصٜ اٟ٘ا د سحذٚد ٔظن داساٖ پايٝ داس تٛدٜ ٚ تٝ وٕه تضسٌٕٙايي. شىاس خٛد سا ٔي ٔىٙذ

 . ذٜ ٔي شٛ٘ذٞػٗ تاال اػت ٚ تيشتش دس فشايٙذ ِجٗ فؼاَ تا ٞٛاٞي ٌؼتشدٜ ٔشاٚجٛد اٟ٘ا ٘شاٖ دٞٙذٜ ِجٗ تا 

 

 سامتَريا 

 

 

 (Metazoa) هتاسٍ ّا 

. ٞاي ٌٛ٘اٌٛ٘ي تٛدٜ ٚ ٔؼٕٛال داساي حفشٜ ٞضٓ ٚ ػيؼتٓ ػصثي ٞؼتٙذ ْفتٟا ٚ ا٘ذااحيٛا٘ات چٙذ ػِّٛي ٞؼتٙذ وٝ داساي ت

ٟٕٔتشيٗ آٟ٘ا دس ِجٗ . يض ص٘ذٌي ٔي وٙٙذٕايٗ دػتٝ اشىاَ ػاِي تشي اص حيات ٞؼتٙذ ٚ ٔؼٕٛال دس آب ٞاي غيش آِٛدٜ ٚ ت

 . ٔي تاشٙذٚ ٕ٘اتٛدٞا  يفش ٞا تفؼاَ سٚ

 رٍتيفز ّا 

اص ٟٕٔتشيٗ ٚيظٌي ٞاي ػاختاسي آٟ٘ا وٝ تشاي دػتٝ تٙذي ٔٛسد .ٔي تاشٙذ  اَؼفِجٗ فشاٚا٘تشيٗ ٟٔشٜ داساٖ ٔٛجٛد دس 

شاس ٔي ٌيشد ٔي تٛاٖ تٝ شىُ تذٖ ، ا٘ذاصٜ ، تؼذاد ٌٛ٘اد ٞا ، تٛػؼٝ پاٞا ، تؼذاد اٍ٘شت ٚ پٛشش حفاظتي اٟ٘ا لاػتفادٜ 

ايٗ ٔظٜ ٞا تاػث ايجاد جشيا٘ي شذٜ وٝ  حشوات. ٞا تٛػيّٝ دٚ سشتٝ ٔظن احاعٝ شذٜ اػت شحفشٜ دٞا٘ي سٚتيف. اشاسٜ ٕ٘ٛد

تٝ جض ايٗ دػتٝ . سٚتيفشٞا يا تٝ صٛست آصاد شٙا ٔي وٙٙذ ٚ يا ٔيخض٘ذ. ٔيٍشدد زاتٟٙا تاػث حشوت اٟ٘ا تّىٝ جٕغ آٚسي غ ٝ٘

http://www.google.com/imgres?q=suctoria&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=Cd8E98AMFLrYnM:&imgrefurl=http://forum.mikroscopia.com/topic/2253-suctoria/&docid=OTC5pB5XRTra-M&imgurl=http://forum.mikroscopia.com/uploads/post-113-1112863963.jpg&w=378&h=432&ei=nLEhUqehEpLd4APXmIDgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=688&vpy=196&dur=5610&hovh=240&hovw=210&tx=116&ty=176&page=1&tbnh=129&tbnw=132&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:14,s:0,i:119
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ىشٖٚ ٔي 611تا  411ا٘ذاصٜ اٟ٘ا دس ٔحذٚدٜ ٔظن داساٖ تٛدٜ ٚ حذٚد . تؼياس وٛچه ٚ ٘شْ ٔي تاشٙذدس لؼٕت آسٚاسٜ آٟ٘ا ،

ٟا اجاصٜ ٔيذٞذ ٘ آ ض تٛدٜ تٝ عٛسيىٝ تٝثاداساي پاٞاي لاتُ ا٘م. لاتُ ٔشاٞذٜ ٔي تاشٙذ X 111 ٔي تاشٙذ ٚ تا تضسٌٕٙايي

ٖ يظسٚتيفشٞا دس تثثيت ٔٛاد آِي ، تحشيه فؼاِيت ٔيىشٚتي  ٚ تخشية ، تشذيذ ٘فٛر اوؼ. فؼاَ تچؼثٙذ  تٝ رسات ِختٝ ِجٗ

 . ٚ تاصچشخا٘ي ٔٛاد ٔغزي ٘مش داس٘ذ

سٚتيفش ٞا تا حزف تاوتشي ٞايي . ٘مش اصّي اٟ٘ا دس ػيؼتٓ ِجٗ فؼاَ حزف تاوتشي ٞا ٚ تٛػؼٝ ٚ تشىيُ  ِختٝ ٔي تاشذ

ٔادٜ ٔٛوٛػي وٝ اص . اص وذٚست پؼاب جٌّٛيشي ٔي وٙٙذ(   Non- flocculate Bacteria)٘مشي ٘ذاس٘ذ  مادوٝ دس ا٘ؼ

اي تشىيُ شتٝ دِيُ ٘ياص تٝ صٔاٖ ٔا٘ذ عٛال٘ي ت. وٙذوٕه تٝ تشىيُ تٟتش ِختٝ ٔي ٔي شٛد  اٟ٘ا تششحپاٞاي ٚ يا  دٞاٖ 

ٔي  BOD  ٚTSSآِي ٚ پاييٗ تٛدٖ ددس فشآيٙذ تا ػٗ ِجٗ تاال ديذٜ ٔي شٛ٘ذ ٚ ٚجٛد اٟ٘ا ٘شا٘ٝ افضايش تثثيت ٔٛا  ،شذٖ

 . فشآيٙذ ِجٗ فؼاَ تٝ ٘ذست صياد ٔي تاشذستؼذاد اٟ٘ا د . تاشذ

 

 

 

 رٍتيفز 
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 ًواتَد 

ٕ٘اتٛد ٞاي آب شيشيٗ اغّة دس صافي ٞاي . اتضي ٞؼتٙذ وٝ دس آب شيشيٗ ، تؼياس شٛس ٚ شٛس يافت ٔي شٛ٘ذحيٛا٘ات 

صياد دس پؼاب  دتؼذاتٝ .  ٕ٘اتٛدٞا ٞٛاصي اجثاسي ٔي تاشٙذ. صي ٔشاٞذٜ ٔي شٛ٘ذ اٛشٙي ٚ تصفيٝ خا٘ٝ ٞاي فاضالب ٞ

ا ، پشٚتٛصٚاٞاي وٛچه ٚ تؼضي اٚلات ػايش ٟسچإ٘اتٛد ٞا اص تاوتشي ٞا ، ل. ٘ذسثا٘ٛيٝ ، فيّتش ٞاي تيِٛٛطيىي ٚجٛد دا

شىُ تذٖ ، حشوت ٔاسپيچي وٝ تاػث  Sعشيك تذٖ اػتٛا٘ٝ اي شىُ خٛد ، حاِت  صٕ٘اتٛدٞا ا.  ٕ٘اتٛدٞا تغزيٝ ٔي وٙٙذ

ٟ٘ا ٞٓ ٔيتٛا٘ٙذ تا اپي تٛدٜ أا تؼذدي اص ٛاوثض اٟ٘ا ٔيىشٚػى. اص ػايش وشٟٔا لاتُ شٙاػايي ٞؼتٙذ حشوت اٟ٘ا دس اب ٔي شٛد

 . چٙذ فٛت سشذ وٙٙذ

 



11 
 

تٝ ٔٛاد غزايي ٔي شٛ٘ذ ٚ ٕ٘اتٛد چؼثيذٜ تذٖٚ  ٟاتٛدٞا اص خٛد ٔادٜ چؼثٙاوي تششح ٔي وٙٙذ وٝ تاػث چؼثيذٖ ا٘إ٘

صافي چىٙذٜ تؼياس ٔتذاَٚ ٕ٘اتٛدٞا دس ِجٗ فشاٚاٖ ديذٜ ٔي شٛ٘ذ ٚ دس . ٔضاحٕت جشياٖ آب تٝ تغزيٝ خٛد ادأٝ دٞذ

 اٖ ٕ٘اتٛدٞا يىي اص شاخصذفم .دس صافي ٞاي چىٙذٜ ٘مش داس٘ذتيِٛٛطيىي   دس تثيت ِجٗ ٚ٘يض وٙتشَ تجٕغ فيّٓ . ٞؼتٙذ

 . ايٗ دػتٝ فشآيٙذ ِجٗ فؼاَ تا ٞٛادٞي ٌؼتشدٜ ٔؼٕٛال ٔشاٞذٜ ٔي شٛ٘ذ. ٞاي صيؼتي ػٕي شذٖ ٔحيظ ٔي تاشذ

 

 

 

 

 

 ًواتَد 
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 ٍتَسٍاّا در فزآيٌذ لجي فعال  زقص پً

 

، جٕؼيت پشٚتٛصٚا ٞا افضايش يافتٝ ، سا٘ذٔاٖ تصفيٝ تٟثٛد فؼاَ تا پيششفت فشآيٙذ ٚ تاال سفتٗ ػٗ ِجٗ  ٗآيٙذ ِجشدس يه ف

 : ٔي ياتذ ٚ ػٝ تغييش ػٕذٜ سخ خٛاٞذ داد 

 BOD  واٞش ٔي ياتذ 

 DO  افضايش ٔي ياتذ 

  جٕؼيت تاوتشي ٞا واٞش ٔي ياتذ 

لاتُ تٛجٟي  دٚ تٝ تؼذ( اساٖ  د ٔا٘ٙذ ٔظن) ايٗ تغييشات ايٗ أىاٖ سا فشاٞٓ ٔي وٙذ وٝ اشىاَ ػاِي تش حيات سشذ وشدٜ 

ايٗ . ٚٞا غاِة ٔي شٛدصواٞش تؼذاد تاوتش يٟاي پشاوٙذٜ دس فاضالب ػثة تغييش دس ٌشٚ ٟٞاي پشٚتٛ. تِٛيذ ٔثُ وٙٙذ 

شأُ ٔظن داساٖ خض٘ذٜ ٚ پايٝ داس ٔي تاشٙذ تا ٔىا٘يؼٓ تغذيٝ اي ٚ شىاس خٛد دس سلاتت تا ػايش  پشٚتٛصٚ ٞاي غاِة وٝ

 . ٚٞا پيشٚص شذٜ ٚ ا٘ٛاع غاِة سا تشىيُ ٔي دٞٙذ ا٘ٛاع پشٚتٛص

اص حيات پؼت تش تٝ ػٕت  سشذيه سٚ٘ذ   ،ٚ واٞش تؼذاد تاوتشي ٞاي پشاوٙذDOٜتٙاتشايٗ تا واٞش آِٛدٌي، افضايش 

خض٘ذٜ ٚ پايٝ داس دس ششايظ ِجٗ فؼاَ ػآِ ٔيىشٚ اسٌا٘يؼٓ تٝ ايٗ ٔؼٙي وٝ ٔظن داساٖ . حيات ػاِي تش ٔشاٞذٜ ٔيشٛد

ايٗ سٚ٘ذ ػىغ شذٜ ٚ اشىاَ پؼت تش ( ٚاسد شذٖ شٛن تٝ فشآيٙذ ) ٚ تشػىغ تا تذتش شذٖ ششايظ . غاِة خٛاٞٙذ شذ

، ٚجٛد ٔٛاد تاصداس٘ذٜ  pHششايظ ٘اػآِ شأُ افضايش تاس آِي ، تغييشات ٘أغّٛب دس ٔيضاٖ . حيات دٚتاسٜ غاِة ٔي شٛ٘ذ 

 .سشذ ، ػٕيت ٚ اص دػت دادٖ جأذات تاشذ 

 

 

تٝ دِيُ ايٙىٝ فشآيٙذ ِجٗ فؼاَ يه ػيؼتٓ تيِٛٛيىي اػت ، پشٚتٛصٚ ٞاي ٔٛجٛد دس ػيؼتٓ تحت تاثيش تشوية فاضالب ٚ 

ٞا اثش ٔي ٌزاس٘ذ جشياٖ ا ٟٕٔتشيٗ ػٛأّي وٝ تش سٚي پشٚتٛصٚ. ذ ٌشفت ٙٔا لشاس خٛاٞدجٕؼيت تاوتشيايي ، دتي ، تاس آِي ٚ 

جشياٖ فاضالب تؼييٗ وٙٙذٜ صٔاٖ الصْ تشاي تِٛيذ ٔثُ پشٚتٛصٞا اػت دس . اشذوشتٗ داس ٚ تاس آِي ٔي ت BODفاضالب ، 

.غالب باشند  مژك داران خزنده و ساهق داررد يك فرآيند لجه فعال هك خوب راهبري مي شود بايد   

http://www.google.com/imgres?q=pointing+finger+icon&hl=fa&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=tZqsS85JVJeCDM:&imgrefurl=http://www.colourbox.com/vector/emoticon-making-a-point-with-his-finger-vector-4499276&docid=q1RXvqPTHPFCyM&imgurl=http://www.colourbox.com/preview/4499276-422046-emoticon-making-a-point-with-his-finger.jpg&w=480&h=300&ei=8q8iUoDNHKbB0QX7zoGoBg&zoom=1&iact=hc&vpx=205&vpy=19&dur=4141&hovh=177&hovw=284&tx=151&ty=106&page=3&tbnh=131&tbnw=210&start=36&ndsp=23&ved=1t:429,r:57,s:0,i:253
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ٟاي ٔحتّف پشٚتٛصٚٞا ٚ ٞايٗ دٚ ػُٕ تيشتشيٗ اثش سا دس سشذ ٚ تٛاِي ٌشٚ . اثش ٔي ٌزاسد   DOحاِيىٝ تاس اِي تش سٚي 

 . ٛ٘ٝ سا داسد ٌغاِة شذٖ يه 

 

 

آصٔايشٟاي ٔٙظٓ . ٞا تياٖ وٙٙذٜ ششايظ ٔغّٛب ٚ ٘أغٛب فاضالب ٔي تاشذاتغييش دس ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة پشٚتٛصٚ

 تاسٌزاسي  ششايظتٛجٛ د آٔذٖ تشداس ٕٞا٘ٙذ يه صً٘ ٞشذاس تاشذ ٚ اٚ سا اص تٟشٜ ٔيىشٚػىٛپي اص ٔايغ ٔخّٛط ٔيتٛا٘ذ تشاي 

 . آٌاٜ ػاصد ٚ تغييشات ٘اخٛاػتٝ دس ػيؼتٓ  ٘أغٛب 

 

 

 ّا الي تز رٍي تَليذ هثل پزٍتَسٍآتغييزات جزياى ٍ تار 

 ٔظن داساٖ ٚ تاطن داساٖ وٛچه -ٞا تا صٔاٖ تِٛيذ ٔثُ وٓ أٙاػة تشاي پشٚتٛصٚ ٔماديش  ػشيغ جشياٖ

 ٔظن داساٖ خض٘ذٜ ٚ پايٝ داس -٘ئٙاػة تشاي  پشٚتٛصٚٞا تا صٔاٖ تِٛيذ ٔثُ عٛال ٔماديش وٓ جشياٖ

 تاس اِي صياد
ٞايي وٝ لادس تٝ سشذ دس اوٝ تشاي پشتٛصٚٔي شٛد  واٞش اوؼيظٖ ٔحَّٛتاػث 

ٔٙاػة ششايظ تي ٞٛاصي ٞؼتٙذ ٔا٘ٙذ آٔية ٞا ٚ تاطن داساٖ ٚ ٔظوذاساٖ وٛچه 
 .اػت 

 تاس آِي وٓ
اجثاسي ٞؼتٙذ ٖ ٔحَّٛ شذٜ وٝ تشاي پشٚتٛصٚٞايي وٝ ٞٛاصي يظتاػث افضايش اوؼ

 ٔا٘ٙذ ٔظن داساٖ خض٘ذٜ ٚ پايٝ داس ٔٙاػة اػت
 

 

 

 

( ماستیگوفورا )هب طور ايده ال رهگز اتژك داران . باشند بايد كم  آميب اه و اتژك داران مي شودرد يك فرآيند لجه فعال هك خوب راهبري 

رد زری میکروسکوپ مشاهده شوند  نبايد ( نوکارديا )و باکتري اهي رشتو اي کواته   

http://www.google.com/imgres?q=pointing+finger+icon&hl=fa&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=-DK0y52SvAhsYM:&imgrefurl=http://www.colourbox.com/vector/angry-emoticon-pointing-an-accusing-finger-vector-3780755&docid=gG-zEpL50Xtx_M&imgurl=http://www.colourbox.com/preview/3780755-734757-angry-emoticon-pointing-an-accusing-finger.jpg&w=480&h=354&ei=8q8iUoDNHKbB0QX7zoGoBg&zoom=1&iact=rc&page=4&tbnh=131&tbnw=178&start=59&ndsp=21&ved=1t:429,r:66,s:0,i:280&tx=81&ty=93
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 ضزايظ فزآيٌذ لجي فعال تا تَجِ تِ ًَع هينزٍارگايسن ّاي غالة

 ٍضعيت فزآيٌذ جوعيت غالة هينزٍ ارگاًيسن

تعذاد من هضك  –غالة ضذى آهية ّا ٍ تاصك د اراى 

 داراى 

لختِ ، پساب  ل، عذم تطني BOD  ٍTSSحذف ضعيف 

 مذر 

تعذاد من هضك داراى  –اصك داراى تغالة ضذى آهية ّا ٍ 

 ضٌاٍر 

 ميفيت پساب ضعيف ، تطنيل لختِ من ، پساب مذر 

تعذاد من آهية ٍ تاصك  –ة ضذى هضك داراى ضٌاٍر غال

 داراى 

پساب رضايت تخص ، تطنيل خَب لختِ، تِ ًطيٌي 

 خَب ٍ پساب خَب 

هضك داراى  –هضك داراى پايِ دار ٍ خشًذُ  ىغالة ضذ

 رٍتيفز من ٍ تاصك دارمن   من ،ًسثتا ضٌاٍر تِ تعذا د 

ميفيت تسيار خَب پساب ، تطنيل عالي لختِ ، تِ ًطٌي 

 عالي ٍ پساب عالي 

تعذاد  ،تعذاد سياد هضُ داراى پايِ دار  –غالة ضذى رٍتيفز 

 عذم حضَر تاصك داراى  –من هضك داراى ضٌاٍر 

TSS پساب ٍ  تاالBOD  حن لجي تِ ًطيي ضذُ –پاييي

 پساب مذر  –تاال 
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 رضذ ٍ ًوَ پزٍتَسٍاّا در ارتثاط تا سي لجي 
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 در تاًل َّادّي  ( BOD)تِ سثة هَاد آلي ( سي لجي) رضذ هينزٍارگاًيسن ّا تا گذضت سهاى 

 

  بالضاف يرادزت ُزْت ياّ شٍر دَثْت زتفد طاٌضرام يسار يشئاف زْهداد : نيظٌت ٍ ِيْت

 : ٔٙاتغ 

1-Tchobanoglous, G.; “Wastewater Engineering, Treatment and Reuses “Mc Graw 

Hill publication, 2004  

2- Kenneth D. Kerri ; Operation of Wastewater Treatment Plants ; Environmental 

Protection Agency ; 4th edition; vol.2 ; 1996 

http://water.me.vccs.edu -3 

http://water.me.vccs.edu/
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