
 

 باكتري هاي تصفيه كننده فاضالب در 

 روش رشد چسبيده و رشد معلق

باکتری ها میکروارگانیسم های تک سلولی هستند که معموال بیرنگ بوده وپست ترین شکل از حیاتند.تعدادی از 

باکتری هامانند کلستریدیوم عامل کزازایجاد یک بیماری خاص واحد میکنداما بعضی طیف وسیعی از بیماری 

اسبب می شوندمثل استافیلوکک ائروس.اب همچنین ممکن است به عنوان منبع عفونت تلقی شود مثل هار

باکتری ویبریوکلراکه سبب وبا می شود.انهاعالوه برشکل باسیل)میله ای شکل مثل باسیلوس سوبتیلیس(ممکن 

 نیز باشند( است به شکل کوکسی)کروی مثل استرپتوکوکوس(واسپریلها)فنری

ای تصفیه فاضالب که به روش ها ی مختلفی انجام پذیر است می توان به تصفیه آن به روش بیولوژیکی اشاره در سیستم ه 

 نمود.

ش از تصفیه فاضالب که می توان به صورت رشد معلق و رشد چسبیده صورت گیرد از باکتری هایی با ودر این ر

  متابولیسم های متفاوت استفاده می شود.

ها می توانند مواد آلی و مختلفی که در فاضالب وجود دارد را یا به صورت آزاد در  در این روش ها باکتری •

 محیط تصفیه یا بر روی یک سطح ثابت مصرف کرده و به مواد ثابت تبدیل نمایند.

باکتری ها و ارگانیسم هایی که برای این کارها می باشد متفاوت بوده و بسته به نوع باکتری و  •

واد مختلفی را تثبیت و تبدیل نماید. همچنین در روش تصفیه فاضالب به صورت متابولیسمی که دارد م

  چسبیده بر روی محیط های ثابت باکتری های مختلفی می تواند قرار داده شود.

 انواع و اقسام باكتري هاي تصفيه كننده :

 :باكتري هاي غالف دار

 : شامل سه جنس می شوند ب یافتاین گونه غالبا در اب های الوده وواحدهای تصفیه اب وفاضال

 یم شدناسفارتیلوس ناتانس: ایجاد بالکینگ یا حج

 کرنوتریکس



 لپتوتریکس

 :باكتریهاي پایه دار

 ابهای غنی از اهن وجوددارند این باکتریها در

 همچنین درسیستم توزیع اب یافت می شود

 :باكتري هاي جوانه زن

 ی وجوددارندبه طور وسیعی در خاک ومحیط های ومحیط های اب

 بدلوویبریو

 

 اکتینومیست ها

 

 استرپتومیس

 

 میکرونوسپور

 :باكتري هاي فاضالب بصورت زیر گروه بندي می شوند

 (باکتری های بی هوازی اختیاری گرم منفی)مانند ائروموناس ،ویبریو،انتوباکتر،اشرشیا،کلبسیال،وشیگال

 

 (،فالووباکتریوم،واسینتوباکترپسودوموناس،الکالیژنس هوازی گرم منفی)مانند باکتریهای

 

 (باکتری های گرم مثبت تشکیل دهنده اسپور)مانند گونه های باسیلوس

 

 (باکتری های گرم مثبت بدون اسپور)مانند ارتروباکتر،کورینه باکتریوم ،رودوکوس

 :سيستم لجن فعال

وتوده سلولی زنده CO2،H2O،NH4این فراینداساسامتشکل از یک تصفیه هوازی است که طی ان مواد الی به

جدیدتبدیل می شود. هوابوسیله هوادهی مکانیکی تامین می گردد سلولهای میکروبی مزبور فلوک هایی تشکیل 

 می دهندکه قادرنددریک تانک زالل سازته نشین گردند

باکتری هابخصوص باکتری های گرم منفی جزاصلی فلوک های لجن فعال راتشکیل میدهندصدهااسترین از 

 هادرلجن فعال وجودداردامافقط بخش کوچکی ازان هاتوسط تکنیک های مبتنی برکشت ردیابیباکتری 



میشوندان ها مسئول اکسیداسیون موادالی وتغییروتبدیل موادمغذی نوترینت بوده وتولیدکننده پلی 

  ساکاریدهاوسایرموادپلی مری که به فلوکوالسیون توده زنده میکروبی کمک می کنندمی باشند

 :ردتکنیک های مبتنی برکشت مشخص گردیده که جنس های اصلی موجوددرفالک عبارتندازباکارب •

 

زئوگلنا،پسودوموناس،فالووباکتریوم،الکالیژنز،باسیلوس،اکروموباکتر،کورینه 

باکتریوم،کوموناس،اسینتوباکتر،وگونه های باسیلوس ونیز میکروارگانیسم های رشته 

ای عبارتندازباکتری های غالفدارمثل ای؛مثالی از میکروارگانیسم های رشته 

 اسفاروتیلوس وباکتری خزنده مثل بژیوتواکه مسئول بالکینگ لجن می باشند 

که یک باکتری گرم منفی جوانه زن وواجدسلولهای متحرک استنیز در  هیفومیکروبیوم •

  لجن فعال یافت می شود

لی فقیر یافت می شود باکتری ساقه داری که عمومادراب های ازنظرموادا کالوباکتریعنی •

  نیزازواحدهای تصفیه فاضالب بویژه لجن فعال جداشده است

فلوک های لجن فعال همچنین باکتری های اتوتروف نظیرنیترات  •

سازها)نیتروزوموناس،ونیتروباکترکه امونیوم را به نیترات تبدیل میکندباخودحمل 

  (میکنند

ارغوانی)ردواسپیریالسه(همچنین  غیرسولفور باکتری های فتوتروفیک مثل باکتری های •

  درغلظت های معینی ردیابی شده اند

  باکتری های سولفوره ارغوانی وسبزدرمقادیربسیارکمتریافت می شود •

 :صافی چکندهسيستم 

سیستم صافی چکنده باکتری هادرجذب وتجزیه موادالی محلول فعال هستند موادالی کلوئیدی 

  سلولی باکتری ها تجزیه می شوند  یم های خارجینیز درصافی به دام افتاده وتوسط انز

 :بعضی ازجنس هاي باكتري هایی كه درصافی چکنده یافت می شود عبارتنداز

 

  زئوگلنا،پسودوموناس،فالووباکتریها،اکروموباکتر،الکالیژنز



باکتری های رشته ای مثالسفاروتیلوس،باکتری های نیتریت ساز،باکتری های تولیدکننده  •

  ری های احیاکننده سولفاتمتان وباکت

 

 مخزن اصلی                     بيماري اصلی            عامل باكتریایی

 

 مدفوع انسان                تب تیفوئید)حصبه(              سالمونال تیفی

 

 مدفوع انسان      تب پاراتیفوئید)شبه حصبه(          سالمونالپاراتیفی

 

 مدفوع انسان                       اسهال باسیلی                       شیگال

 

 مدفوع انسان                                    وبا                 ویبریوکلرا

 

 مدفوع انسان            گاستروانتریت،سندرم    اشرشیاکلی پاتوژنیک

 

 حیوان"مدفوع                   اورمی هولیتیک                               

 

 حیوان"مدفوع                     گاستروانتریت      یرسینیا انترکولیتیکا

 

 حیوان"مدفوع                     گاستروانتریت        کمپیلوباکترژژونی

 

 ابهای گرم                 بیماری تنفسی حاد          لژیونالپنوموفیال

 

 ترشحات تنفسی                       توبرکلوزیس            مایکوباکتریوم

 

 مدفوع ادرارحیوان                         لپتوسپیروز                  لپتوسپیرا

 

 



 آلودگی آب وبيماري هاي منتقله از آن:

 :منتقله از آب آلوده باكتري هاي بيماري زا

 Vibrio cholera – cholera    ,  باویبریو كلرا  عامل و 

  Yersinia enterocolitica – gastroenteritis یرسينيا  عامل التهاب معده 

 Escherichia coli - gastroenteritis   عفونت هاي ایشریشيا كلی عامل التهاب معده، 

 روده اي 

 Shigella sp.- gastroenteritis     شيگال  عامل التهاب معده 

 Listeria monocytogenes - flu-like symptoms    ليستریا عامل بيماري شبه آنفلوآنزا 

 Salmonella sp. - gastroenteritis, typhoid    سالمونال  عامل تيفوئيد ، التهاب معده 

 Campylobacter jejuni - gastroenteritis (animals sources)    كمپيلوباكتر عامل

 التهاب معده

 :وبا

  کند. فقط در انسان ایجاد بیماری میوبا یکی از بیماریهای واگیر عفونی است که 

 است و این بیماری در اثر سم تولید شده از این باکتری که  عامل بیماریزایی ، باکتری به نام ویبریو کلرا

 شود.یابد، ظاهر میدر روده کوچک تکثیر می

 پیدا شد ای به نام التور در آفریقااولین بار در منطقه 

 آن باال است،  آبهای زیر زمینیماند و در مناطقی که سطح نده میعامل بیماری مدت زیادی در آب ز

 بیشتر شایع است و بیشتر عامل بیماریزا از طریق مدفوع و فاضالب قابل انتقال است.

 خصوصيات باكتري:

است قرار  هوازی اختیاری در گروهی که شامل خانواده ویبریوناسهباسیلهای گرم منفی هوازی و  بی •

 دارند.



باشند. باکتریهای متعلق به جنس ویبریو خمیده می آئروموناسو  ویبریوهای مهم این خانواده از جنس  •

عامل بیماری وبا   Vibrio Choleraبوده و اغلب غیر بیماریزا هستند. گونه مهم بیماریزا ویبریو کلرا )

 شود. و فراوان مشخص می اسهال آبکیباشد. این بیماری با می

شود و در آب جوش ظرف چند دقیقه کشته می 03درجه سانتیگراد در مدت  56ی ویبریو کلرا در گرما •

 برد. میلیگرم در لیتر ، این باکتری را از بین می 3.5رود. کلر با غلظت ثانیه از بین می

 درجه سانتیگراد رشد می کند 81-06در حرارت مناسب  •

 متابولیسم تخمیری وتنفسی  •

 ژالتین ، اندول ونیترات مثبت •

 یداز مثبتاکس •

درون محیط های ساده دارای منبعی از کربوهیدرات ، ازت غیر آلی ، سولفور  وفسفر بآسانی رشد می  •

 کند 

 یا کمتر تماما از بین می رود  PH<6در –اسیدی  PHحساس به   •

 ) بهترین شانس برای جداسازی باکتری از مواد آلوده( PH= 8/5-9رشد خوب در  •

 قدرت بيماري زایی:

 عامل انتروتوکسنمهمترین  •

 راههاي انتقال:

 تماس مستقیم  •

این بیماری به ندرت از طریق دستهای آلوده ، تماس با مواد مدفوعی و استفراغ بیماران ، ملحفه و لوازم  •

 شود. آلوده منتقل می

 تماس غیر مستقیم 

های آلوده میوه از طریق آب آلوده به مدفوع انسان ، منابع آب حفاظت نشده ، غذای آلوده ، سبزیجات و •

 و یا شسته شده با آب آلوده ، شیر آلوده و بستنی تهیه شده از منابع غیر مطمئن. 

 :مخزن و منبع بيماري 



که به صورت بیمار یا حامل است و منبع بیماری ، اسهال و استفراغ بیماران و  انسان تنها مخزن وبا است •

 باشد.حامالن بیماری می

 :راههاي پيشگيري

  ودرمان بیماران،از بین بردن مدفوع آنها بطریق بهداشتیجدا کردن 

 تامین آب سالم ، لوله کشی فاضالب،مبارزه با مگس 

 برطرف کردن عادت مردم در شستشوی بدن ولباس در رودخانه 

  03تا  03واکسیناسیونی که فعال در دسترس است متاسفانه از ارزش چندانی برخوردار نیست ومصونیت 

 ماه ایجاد می کند 5تا  2درصد حدود 

 دالیل اپيدمی :

  )آب ومواد غذایی آلوده)خصوصا غذاهایی دریایی نپخته 

  سبزیجات ومگس 

 :مقاومت باكتري 

دقیقه از  83درجه بمدت  66حساس به حرارت ، اسیدها ، خشکی ، محلول رقیق پرمنگنات پتاس )در  •

 بین می رود(

 سالمونال:

 باسیل گرم منفی 

 بدون کپسول 

 بدون اسپور 

 متحرک 

 Pullorum  وGallinarum غیرمتحرک 

 دارای تاژک 

 هوازی وبی هوازی اختیاری 



 رشد بر محیط های ساده رشد 

 قادر به تحمل غلظت های باالی صفرا 

 Optimum رشد درPH=7/6  درجه 03در 

  دقیقه تحمل می کند 23درجه را بمدت  53حرارت 

  مقاوم در برابر سرما ، مواد رنگی ، سیترات 

 :وژياپيدميول

 آب الوده به مدفوع موجب اپیدمی های سالمونال  •

 كنترل وپيشگيري:

 استفاده از آب آشامیدنی سالم 

 جدا نمودن بیماران 

 ضدعفونی کردن مدفوع 

  لوله کشی فاضالب 

 محفوظ داشتن غذا از گردوخاک 

 مبارزه با مگس 

 شيگال:

 گرم منفی 

 غیرمتحرک 

 بدون اسپور 

 باکتری های میله ای شکل 

 بهبسیار مشا Escherichia coli.  

 هوازی وبی هوازی اختیاری 



 Optimum  درجه 03رشد در 

 قادر به تخمیر کربوهیدرات نیستند 

 : Escherichia coliعفونت هاي روده اي نسبت داده شده به 

 میکرون 2-0باسیل هایی بطول  •

 گرم منفی •

 (slim layerبدون کپسول) برخی دارای  •

 بدون اسپور  •

 برخی متحرک •

 بی هوازی اختیاری هوازی و •

• Optimum درجه( 86-06درجه) 03رشد در محیط های ساده و 

 تخمیر گلوکز والکتوز وتولید اسید گاز •

 لپتوسپيرا:

 میکرون دارای پیچ های ریز وفشرده با دو سر نازک ،یک انتهای آن خمیده وقالب مانند 6-02اسپیروکیتی به طول  •

 فوق العاده متحرک •

  Dark field Mشگاهی بهترین طریق تشخیص آزمای •

 (Weil's disease)   ایجاد بیماری حاد با تب شدید، یرقان، خونریزی و اسیب های کلیوی •

 هوازی مطلق •

• Optimum  درجه و 02-02حرارتPH=7/2  

 مقاوم به سرما •

 ،ومواد آنتی سپتیک UVحساس به گرما، اسیدها،خشکی، •

 لودگی آب بستگی دارد،غلظت نمک، درجه آ PHزنده ماندن آن در آب به حرارت،  •



کلر  PPM=0/3روز ودر آبی که  02تا  80روز ، در فاضالب  02تا  81روز ودر آب دریا  6تا  2در آب رودخانه  •

 دقیقه زنده می ماند 0داشته باشد 

 :پيشگيري •

 مبارزه با مگس و ممانعت از تماس انسان با آب های آلوده •

 لپتوسپورزیس در ایران : •

 رشت وبندر انزلی مشهد ، تهران ، کرج ،  •

 شاخص هاي آلودگی هاي بيولوژیکی در آب :

 دالیل عدم جدا کردن عوامل باکتریایی بیماری زا از آب الوده : •

   ورود اتفاقی باکتری به آب 

  حضور غیر مستمر در آب 

  تعداد کم در منابع آبی 

  مشکل بودن آزمایشات وجداسازی 

  باکتری بیماری زاپرهزینه وطوالنی بودن آزمایشات تا جداسازی  

 لزوم تعیین شاخص آلودگی  بیولوژیکی آب ) آلودگی مدفوعی(

 ویژگی هاي باكتري هاي شاخص آلودگی :

 دارای مشخصات و ویژگی های رشد باکتری های بیماری زا 

  حضور به تعداد زیاد در مدفوع انسان وحیوانات  خونگرم 

   قابلیت جدا شدن به روش های ساده آزمایشگاهی 

 در محیط های کشت معمولی وقابل دسترس رشد 

 عدم رشد بطور معمول در آب های تمیز 

  بروز واکنش در قبال عوامل فیزیکو شیمیایی محیط مانند باکتری

                             بیماری زا های

 



 شاخص هاي آلودگی مدفوعی آب: 

 ن ترین باکتری ها با ویژگی های مورد نظراستفاده از حضور باکتری های فلور طبیعی روده، به لحاظ فراوا •

8. Escherichia coli   

2.  coliform   درجه) بدلیل احتمال انتقال از  00/6مقاوم به حرارت

 طریق خاک ، دارای ارزش کم از دیدگاه شاخص آلودگی آب (

Escherichia coli  : 

 کلی فرم مدفوعی مقاوم به حرارت  

 باسیلی شکل  ،  گرم منفی

 مدفوع انسان وحیوان) میلیون ها عدد در هر گرم مدفوع تازه(فراوان در 

مهمترین کلی فرم:بطور خاص مبدا مدفوعی دارد وهمیشه در مدفوع انسان وپستانداران بوفور یافت می شود 

 /بندرت در آبی که الودگی مدفوعی ندارد یافت می شود

  اهان تجزیه شده از خاک می باشدمنشا سایر کلی فرم ها ، در اب های غنی از مواد آلی مانند گی

Total Coliform: 

 انواع باکتری های هوازی وبی هوازی اختیاری  •

 گرم منفی •

 بدون اسپور •

 درجه وایجاد اسید وگاز 02-03تخمیر قند الکتوز در دمای  •

 گونه های مشخص این گروه:  •

 Escherichia coli  

 Enterobacter aerogenase  

 citrobacter diversus  

 citrobacter freundii  منشا غیر مدفوعی 

 enterobacter agglomerans  



 enterobacter gluck  

 :سایر باکتری های شاخص آلودگی آب به مدفوع

• Fecal streptococc  

• enterococc  

• Clostridium perfringens  

ا بدلیل قدرت تعداد باکتری های کلستریدیوم در آبی که آلودگی مدفوعی دارد کمتر از کلی فرم است ام •

بقای بیشتر نسبت به کلی فرم ، برای تایید وجود آلودگی مدفوعی در صورت یافت نشدن  ایشریشیا 

 کلی و یا برای ارزیابی راندمان فرایندها ی تصفیه آب بکار می رود

فراوان ترین باکتری  bacteroides fragilisو  bifidobacteriumباکتری های بی هوازی روده ای مانند  •

 ی بی هوازی روده )زیادتر از کلیفرم ها(،اما بسرعت در شرایط وجود اکسیژن در آب از بین می روندها

 باكتري هاي مهم در صنعت آب وفاضالب

 ژنغیر پاتو •

 با فعالیت های بیولوژیکی ایجاد تغییرات عمده در محیط •

 دجایگاه مهم آن ها ، منابع طبیعی ، رودخانه های آلوده و فاضالب ها می باش •

 با کتری های گروه آهن  خانواده کالوباکتریاسه  •

 با کتری های گروه گوگرد یا باکتری های سولفوره خانواده تایوباکتریاسه •

 باکتری های نیتروفان  خانواده نیتروباکتریاسه •

 عمده تغييرات اعمال شده در آب:

 سیاه–قهوه ای -آجری-رنگی کردن آب به رنگ های زرد •

 هاایجاد گرفتگی در لوله  •

 مسدود کردن صافی ها •

 ایجاد طعم وبو در آب •

 ایجاد پدیده بالکینگ در تصفیه فاضالب •



 یا ماده لزج mucilaginousایجاد مواد چسبنده  •

حل نمودن فلزاتی نظیر سرب، جیوه وسایر فلزات سنگین که درحالت محلول و  تراکم باال به  •

 می رساندگیاهان،جانوران وانسان آسیب 

 

 قارچ ها      

 گونه شناخته شده -100,000 

 گونه    million 1.5 احتمال وجود- 

 ~900 million-  پديد آمدند 

 فاقد کلروفيل-

  برخي تک سلولي هستند مانند:-

Yeasts- 

  برخي چند سلولي هستند مانند:-

 تمامي قارچ هاي ديگر - 

 polysaccharider chitinمي باشند قارچ ها داراي ديواره سلولي سخت حاوي کيتين پلي ساکاريدي -

 ساده وبعد از رنگ آميزي با بلودومتيلن ويا گيمسا -

غالب محيطهای کشت بدون در نظر گرفتن قدرت -   کشت بر روي محيط اختصاصي مانند سابورودکستروز آگار -

ه رشد و نمو يک قارچ به خصوص بکار می روند و به استثنای نمونه های مو، پوست و ناخن توصيه می شود ک

  برای کشت ساير نمونه ها از پليت استفاده شود.

اضافه نمودن آنتی بيوتيک های ضد ميکروبی به محيطهای کشت قارچی از رشد و نمو بسياری از عناصر جلوگيری -

 اختصاصی -0  معمولی -8می کند محيطهای کشت برای قارچ ها دو نوعند: 

 9تا 0بين  ت واپتيمم  آن  اس 2/6اسيدي و PHمناسب در تاريکي،رطوبت،    رشد -

 کربوهيدرات بيشتري نياز دارند نياز به ازت تقريبا نصف باکتري است وبالعکس به -

 رشد آن ها در فاضالب هاي حاوي کربوهيدرات ،يک عامل مهم در تصفيه بيولوژيکي بعضي فاضالب هاي صنعتي-

 رشد قارچ ها در فاضالب ها که ايجاد مزاحمت در  قليايي نمودن فاضالب با استفاده از نيترات آمونيوم براي کنترل

 تصفيه فاضالب کنند 



 قارچ هاي موجود در لجن فعال:-

فوزاريوم ها ف ، وسپوريوم ها ، کالدوسپوريوم هاتريکوسپوروم ها ، پني سيليوم ها ، سفال

 ، اندومايسس الکتيس وانواع قارچ هاي مخمري شکل ) کانديداها(

 تغذيه

Heterotrophsتروف هترو 

  =به مواد آلي توليد شده توسط ساير موجودات نيازمندند

   - آنزيم هاي هضمي توليد مي کنند-

 هضم خارج سلول قارچ صورت مي گيرد-

 محصوالت هضم شده جذب مي شوند-

 گياهان مجاور قادر به جذب برخي از اين نوترينت ها هستند-

   

 دهستن  saprobes-اکثرآ 

  د را از مواد آلي غير زنده  بدست مي آورندنوترينت مورد نياز خو 

 هستند parasitesبرخي

  نوترينت مورد نياز خود را از بافت هاي ميزبان زنده  بدست مي آورند  

 چرخه زندگي

 دارند Asexual reproduction عموما توليد مثل غير جنسي   

  در محيط هاي مناسب بشدت تکثير مي شوند 

 Sexual reproduction د مثل جنسي دارندبسياري از گونه ها تولي

  تحت تاثير تغييرات محيط هستند

  به تعداد بيشماري اسپور جنسي وغير جنسي توليد مي کنند

 هستند haploid (n )عموما

Nonmotileانتشار به آساني،  غير متحرک  

ه شامل:ه شامل:شناسایی کرده اند کشناسایی کرده اند کنوع قارچ آبزی نوع قارچ آبزی   489489تاکنون بیشتر از تاکنون بیشتر از       

    MMaassttiiggoommyyccoottiinnaa       

  AAssccoommyyccoottiinnaa           



BBaassiiddoommyyccoottiinnaa   

DDeeuutteerroommyyccoottiinnaa   

  اکثرا بیماري زااکثرا بیماري زا

 

 حائز اهميت از ديدگاه اقتصادي:

 برخي گونه هاي کپک پني سيليوم مولد آنتي بيوتيک پني سيلين  

 وبرخي به انواعي از پنير ها عطر وطعم مي دهند

 وسط  اين قارچ ها توليد مي شود ودر خآک يافت مي شودسيکلوسپورين که يک مهار کننده سيستم ايمني است ت

 آسپرژيلوس در توليد سس ها،سيتريک اسيد  وگاليک اسيد بکار ميرود 

 برخي از اين قارچ ها در انسان ايجاد بيماري مي نمايد

  شود آسپرژيلوس از طريق استنشاق اسپورها سبب عفونت تنفسي مي

آجيل ، توليد سم آفالتوکسين مي کند که    سطح دانه ها مثلاي مرطوب بر روي آسپرژيلوس در محيط ه

carcinogenic است   

Athlete’s foot  

 پخش شدن در تمام بدن را دارد     يت يابد وقابل   ينتقال مبيماري قارچي که در حمام ويا محيط هاي مرطوب ا

 ی آب و يا خاک است.. زياد شدن تعداد قارچ ها در آب يا خاک نشان دهنده ی افزايش مواد آل

بيشتر آنهايی که زئوسپور توليد می کنند در آبهايی که کمی آلودگی دارند يا آلوده نيستند وجود دارند. در حالی که 

وجود کمتر از نيمی از گونه های ديگر نشان دهنده ی آلودگی آب می باشد ) البته وقتی که مقدار زياد وجود داشته 

   باشد (   

 هايفا

  پور بصورت ميتوزي استتقسيم اس

  تشکيل هايفا درنتيجه تقسيم در  گونه هاي پر سلولي  •

 رشته هاي شاخه شاخه شده داراي  –

  مجموعه هايفا ها مايسليوم نام دارد  –

  نسبت سطح به حجم باال –

  يا درون مواد آلي رشد سريع روي و -

  در روز از يک کيلومتر طويل شدن بيش –

  پالسمسيتو هولت انتقال مواد درس  –



  دو فرم هايفا )ديواره دار وبدون  ديواره ( -

 ديواره عموما حاوي سوراخ هاي بزرگ    –

 

              

 

                                                           ”Perfect Fungi“قارچ هاي حقيقي    •

• Chytridiomycota  شيتريديو ميکوتا 

– Chytrids  شيتريدز 

       زيگوميکوتا  Zygomycota / Zygomycetesوبدون تيغه مياني وعرضي       ي منشعب ميسليوم ها •

– “Zygote fungi” 



•   Ascomycota / Ascomycetes لقاح جنسي –بزرگترين گروه قارچ هاوريسه داراي ديواره عرضي

  منجر به پيدايش کيسه يا اسک مي گردد

– “Sac fungi” قارچ هاي کيسه اي 

–  

• Basidiomycota / Basidiomycetes  بازيديو ميکوتا 

شامل قارچ هاي بزرگ گوشتي سمي -داراي عضو گرز مانند بنام بازيدي –ميسليوم پهن با تيغه مياني  •

 وخوراکي 

– “Club fungi” 

در دو فرم مخمر –اکثرا بيماري زا –   ”Imperfect fungi“           قارچ هاي ناقص          •

  ورشته اي

رشد در محيط هاي سايه،رطوبت روي -کپک هاي لزج ”Myxomycophyta“    اميکسوميکوت      –

 مواد گياهي وبقاياي مواد آلي در حال پوسيدن  

  CHYTRIDIOMYCOTA 

 ژکي)زوسپور( موجودات مابين پروتيست و قارچ ها ، اساسا آبزي ، ساپروب يا انگل ، اسپور هاي تک تا •

ZYGOMYCOTA 

ميسليوم هاي منشعب بدون تيغه هاي مياني  يا مواد آلي در حال تجزيه يافت مي شوند،عموما خشکي زي ،در خاک و

 وعرضي

 مانند:

–  Rhizopus stolonifer     ,        Black bread mold 

 

ASCOMYCOTA 

قارچ هاي کيسه اي ،دريايي ، آب شيرين يا خشکي زي ، متنوع تک سلولي وپر سلولي هاي بزرگ، برخي پاتوژن 

 توليد اسپور هاي جنسي در کيسه که آسکي نام دارد ، مفيد در مطالعات نوتر کيبي ژنتيکي ،   گياهي ،

 تشکيل اسپور هاي غير جنسي درون کونيديا -

BASIDIOMYCOTA 

توليد مثل غير جنسي  بسيار کمتر از آسکومايسيت ها انجام مي شود ، تجزيه کننده مهم ، برخي نيز زندگي انگلي 

يک  mushroomر بازيديوکارپ در توليد مثل جنسي شرکت مي کنند ، نوعي قارچ خوراکي بنام دارند ، با ساختا

  بازيديو کارپ است ، داراي بازيديوم ديپلوئيد، بازيديواسپورها نتيجه تقسيم ميوز است

 



MOLDS 

  Moldsو  yeastsوlichen  و mycorrhizae در سه گروه مختلف قارچ ها قرار مي گيرند 

 

 

MOLDS 

ارچ هايي با رشد سريع و توليد مثل غير جنسي هستند ، ميسليا ها داراي فرم انگلي ويا ساپروب هستند ، واز انواع ق

 متفاوتي از سوبستراها تغذيه مي کنند.

 تنها به فاز توليد مثل غير جنسي اشاره دارد نه به فرم جنسي آن moldکلمه 

 ي متفاوت ذيل شود در سيکل جنسي مي تواند منجر به توليد ساختار ها

– Zygosporangia     ,    ascocarps      , or   basidiocarps  

 برخي کپک ها در هيچيک از تقسيم بندي هاي فوق فرار نمي گيرند

 مانند:   “ Deuteromycetes”      of     “Imperfect fungiقارچهاي ناقص يا 

•  , Arthrobotrys  

–   deuteromycete تغيير شکل يافته به نام ايفاي شکارچي ، داراي ه“nooses” 

 

 کاربردهاي تجاري از کپک

 

 توليد آنتي بيوتيک •

•   Penicillium species 

 تخمير پنيرو توليد انواع پنير مانند: •

–  Blue cheese,    Brie,    Roquefort,   

YEASTS)مخمر( 

 

ليد مثل غير جنسي دارند از طريق جوانه قارچ هاي تک سلولي که در محيط هاي آبي ويا مرطوب زندگي مي کنند، تو

 زدن يا ميتوز ، برخي نيز توليد مثل جنسي دارند که جزء آسکومايسيت ها يا بازيديديومايسيت ها قرار مي گيرند

 

 کاربرد هاي تجاري:



 عمل آوري نان –

 تخمير در انواعي از نوشابه ها –

 مطالعات ژنتيکي –

انند رشد در محيط هاي مرطوب خانه ، بيماري هاي مبرخي نيز توليد مشکالتي را برايمان دارند  –

 کانديديايي

 

LICHENS 

 )جلبک(دو قسمت قارچ و فتوسنتز کننده  بين زندگي همزيستي ،

  بخش فتوسنتتيک :

غالبا تک سلولي يا فيالمنتوس ، يا سيانو باکتر هستند يا جلبک هاي سبز، بخش تامين کننده غذا ، مي باشند و ممکن 

 ازت ) برخي سيانو باکتر ها ( نقش داشته باشند است در تثبيت

 بخش قارچي:

 آسکومايسيت ) يا بازيديو مايسيت(

حفاظت فيزيکی جلبک را به عهده هايفای قارچ بخش فتوسنتتيک را احاطه می کند، تبادل گازی را فراهم می سازد، 

ليشن شکل می دهد، محيط فيزيکی دارد، پيگمان های قارچ از آسيب حاصل از نور خورشيد ممانعت می کند، به 

مناسب برای جلبک فراهم می کند، تبادل آب ومواد معدنی را به عهده دارد ، با توليد توکسين در قبال شکارچی ها 

 ،ليشن را محافظت می کند

  هردوقسمت توليد غيرجنسی دارند) بطور مستقل( •

  توليد مثل غير جنسی: •

 دارد  نام ”soredia“دهنده  واحد انتشار ،   تکه تکه شدن-از طريق -

     

  بخش قارچی گاهی توليد مثل جنسی هم   دارد -                   

• Ascocarps        ياbasidiocarps 

MYCORRHIZAE 

 همکاری ريشه گياه وقارچ •

 افزايش سطح جذب ريشه گياه •

 ،کربوهيدرات توليد می کند تبادل مواد،قارچ باعث تجمع مواد معدنی  خاک می گرددوگياه از طريق فتوسنتز •

 اهميت قارچ ها :



  شکستن سلولز مواد حیاتی را در دسترس قرار می دهدبا  به عنوان تجزیه كننده •

 )توليد آفالتوكسين(موجب فساد مواد غذایی ونیز بیماری در انسان می شودبه عنوان پاتوژن ) بيماري زا(  •

 

 آفالتوكسين:

 وبر دانه های غدایی مانند آجیل رشد می کند، سرطانزاست ،  آسپرژیلوس تولید آفالتوکسین می کند

 

 ویروس
پوسته پروتئینی بنام کپسید ،  فاقد ریبوزوم ومیتوکندری،  کوچکترین عوامل عفونی ،غیر قابل رویت با میکروسکوپ معمولی

 حاوی پلی پپتیدهای کپسومر 

 envelopeبرخی دارای پرده ای لیپیدی بنام

 لوژنه نظیر کلر در انولپ ،  حائز اهمیت از دیدگاه بهداشتیبدلیل وجود مواد ها

کشت ویروس تنها در سلول ،ویروس ها را نمی توان مانند باکتری ها روی محیط های کشت معمولی وسنتتیک کشت داد 

 امکان پذیر است های زنده نظیر کشت های سلولی وتخم مرغ بارور شده

 :تقسيم بندي ویروس ها

 اساس طبقه بندی:

 نوع اسید نوکلئیک

 اندازه

 مرفولوژی

 حساسیت به عوامل فیزیکی وشیمیایی بخصوص اتر

 اختصاصات ایمونولوژیکی

 روش های طبیعی انتقال



 پاتولوژی وایجاد بیماری

 

 

 

 :تکثير

تالل اخانجام می شود. تامین مواد وانرژی مورد نیاز ویروس از طریق میزبانصورت می گیرد،  تکثیر فقط در سلول های زنده

 رخ می دهد فعالیت های طبیعی میزبان وبیماری سلول های گرفتار بدلیل سنتز ذرات ویروس

 :اثرات عوامل فيزیکی وشيميایی

ویروس هپاتیت مقاوم به حرارت ولی در اتوکالو ازبین می رود،در حرارت کم تر است.   قدرت مقاومت متفاوت حرارت-8

 ویروس های انولوپ دار نسبت به حرارت حساس می باشد-ه(درج 62مدت بیشتری دوام دارد )یکساعت در 

 نور خورشید سبب از بین رفتن تعدادی از ویروس ها   نور:-0  

 فلزات سنگین ازبین برنده ویروس ها هستند مانند:کلرور منیزیم، برخی از امالح و : اثر امالح بر روي ویروس ها -0 :

  کلر،برم،ید وازونسولفات منیزیوم، عوامل اکسید کننده مانند 

:نفوذ برخی رنگ ها به ویروس وترکیب با اسید نوکلئیک آن ها موجب حساس شدن برخی رنگ ها مثل آبی تولوئيدن -2

 می شود  ویروس ها به نور ودر نتیجه ممانعت از تکثیر ویروس ها 

2-  PH  در:PH =   5-9  ایدارترندپ   

6  : radiation   شعها      X وUV  می گردد رفعال شدن ویروسموجب غی  

 پروتئین های داخل ونهایتا انهدام ویروس ها  وآزادسازی حل نمودن غشاء لیپیدی ویروس ها   :دترجنت ها -7

 به کار می روند :غلظت های باالی کلر جهت تخریب ویروس هاكلر-1  

 است برنده انواع ویروس ها از جمله پولیومیلیت ها فرمالین:ازبین-9

 آنتی بیوتیک های ضد باکتری برروی ویروس ها اثر ندارند  يوتيک ها:آنتی ب-82

 

 عوامل موثر(: (بيماري هاي ویروسی محيطی



 ،،رطوبت ونور  PHعوامل فیزیکو شیمیایی مثل: درجه حرارت،،  بافت هدف، مخزن بیماری  راه های انتقال، چرخه زندگی

 یر مستقیم )منابع آبی وآبزیان( صورت می گیردبه دو روش مستقیم و غ انتقال بیماری ویروسی از آب

 

 

 بدلیل مشکل بودن جداسازی  وشناسایی ویروس ها از آب تعداد بیماری های ویروسی منتقله از آب نامشخص است •

،پوليومایليت،گاسترواینتریت  Aهپاتيت از جمله بیماری هایی که انتقال آن ها از طریق آب محرز می باشد  •

 ویروسها ، بيماري هاي ناشی از كوكساكی ویروس هاناشی از روتا وپارو

 A (HAV )هپاتيت 

 در حرارت زیر صفر تا چندین سال زنده می ماند–مقاوم به سرما  •

دقیقه ودر حرارت خشک  2دقیقه و در دمای جوشاندن  02درجه بمدت یکساعت باقی می ماند،در اتوکالو 62در  •

 درجه در عرض  یکساعت غیر فعال می شود  818

 بيماریزایی:

 ورود از طریق دستگاه گوارش  •

 از طریق خون به سلول های کبد رسیده وایجاد ضایعه می کنند •

 هفته پس از ابتال در مدفوع قابل مشاهده است 0تا  8از روزهای اول ابتال  تا  •

 معموال در خون قابل رویت نیست  •

 اپيدميولوژي:

 راه انتشار از طریق آب ومواد غذایی آلوده  •

 :( POLIOطفال) فلج ا

 مقاوم تر از سایر ویروس ها •

 ماندگاری طوالنی در آب  •

 سبب غیر فعال شدن ویروس می شود  uvواشعه  ppm 2/8کلر به مقدار –دقیقه  02درجه بمدت   22حرارت  •

 اپيدميولوژي:



 در تمام نقاط دنیا ودر تمام فصول •

 در مناطق معتدل در تابستان وپاییز  شیوع بیشتری دارد •

 ی های زمستانی نادرنداپیدم •

 اطفال حساسترند–در تمام گروههای سنی  •

 انسان تنها مخزن شناخته شده  •

 در زمان شیوع بیماری ویروس در فاضالب وجود دارد )منبع آلودگی( •

 آب آشامیدنی آلوده وآب شستشوی آلوده دارای نقش موثر در اپیدمی •

 تباط مستقیم با اپیدمی بیماری است پائین بودن بهداشت وچگونگی دفع فاضالب دارای ار  نکته:

 شگيري كنترل:يپ

رعایت ،  دفع صحیح فاضالب،   سیستم بهداشتی کارآمد،  آموزش بهداشت،  واکسیناسیون )واکسیناسیون خوراکی( •

 بهداشت عمومی خصوصا در زمان شیوع بیماری 

 محيطی: (Gastroentitis ( التهاب معده ویروسی

  paravirusو rotavirusعوامل مولد بیماری  •

• Rotavirus  معموال عامل گاستروانتریت ویروسی بصورت اپیدمی در کودکان کم سن وسال 

• Paravirus   ایجاد بیماری در بالغین وکودکان 

• rotavirus   نشده دیده می شود فاضالب ها ،رودخانه ها،دریاچه هاودر اب های تصفیهدر 

Adenovirous: 

 موجب بروز اپیدمی عفونت های چشمی  می شود  استخرهای آلودهاین ویروس ها در  •

Coxsackie virus: 

 ازخانواده انتروویروس ها •

 ویروس دستگاه گوارش انسان، سرایت از انسان به انسان از طریق دستها و سطوح آلوده  به مدفوع •

  فاضالب ومدفوع انسانی جدا شدهاز   •



 ایجاد بیماری های مختلف طی تابستان وپاییز •

 ال،گلودرد،بی اشتهایی،استفراغ،درد شکم ،درد در ناحیه سینه،سردرد ایجاد تب با •

 

 

 

 :حذف ویروس ها از آب

 مواد معلق وکدورت از عوامل بقای پایداری ویروس در آب •

 ویروس ها به میزان باال جذب جامدات موجود در آب می شوند •

• Coxsackie  وpolio  روز زنده می مانند 82باال تا روز ودر آب های با کدورت  6در آب های بدون کدورت 

 درصد ویروس ها را کاهش می دهد 11-99/1کواگوالسیون آب تا  •

 حذف ویروس با راندمان باال در صافی های شنی  •

 کلرازاد برای نابودی ویروس ها باقی بماند mg/lit 2/2باید 1کمتر از  PHدقیقه کلر زنی با  02پس از  •

 پروتوزوآ
 تک سلولی) برخی در فرم کلونی(،  عموما زیست  در محیط آبی،  Animal likeمشابه حیوان- •

    گونه بیماری زا)ایجاد بیماری های بسیار خطر ناک( 02222تا  82222بین  •

 ،  تولید مثل :جنسی وغیر جنسی،  بدون دیواره،  متحرک •

 به دو صورت اتوتروف وهتروتروف تغذیه: •

 کند در تولید مثل جنسی تولید گامت های نر وماده می  •

 تولید مثل  غیرجنسی را به طرق:تقسیم دوتایی ، شیزوگونی ، واسپوروگونی انجام می دهد •

کیستی که موجب مقاومت در قبال  هستند فرم هایی Excystment و Encystment  دارای اشکال  •

شرایط سخت محیطی می شوند، دارای فاز شبه خواب)کمون(، پوشش مقاوم ، وتوقف متابولیسم می 

 فرم های انگلی میزبان خود را ترک می کنندسال در محیط باقی بمانند ،  29وقادرند تا گردند 



 پروتوزوآ هاي بيماري زاي دستگاه گوارش كه از طریق آب آلوده منتقل می شوند

Balantidium coli, 

 Enatameoba histolytica, Crytposporidium parvum,  

 Giardia lamblia  

Naegleria fowleri  

  Giardia lamblia: :ژیاردیا المبليا 

کیست ،  وجود دارد بصورت تروفوزوئایت یا کیست اووئید،  عامل بیماری ژیاردیازیس )ناراحتی دستگاه گوارش( 

راه انتقال از ، کیست آلوده می شود  83انسان با با بلعیدن ،  اووئید می تواند یک تا سه ماه در آب باقی بماند

 ن به انسانطریق آب ونیز انسا

Entamoeba hystolytica انتامیبا هیستولیتیکا: 

  وزخم در ناحیه کولون وکبد می شوند ) اسهال خونی ( موجب دیسانتری

 در فرم امیبوئید در روده بقا می یابد و فرم های سیست های کروی از طریق روده دفع می گردد

 Cryptosporidium: :کریپتوسپوریدیوم 

 یت سلول های سیستم گوارشی ،اپیتلیوم ،کبد،کلیه ها وخون را آلوده می کنددر صورت بلع ،اووسا •

 چرخه سلول کامال بصورت داخل سلولی رخ می دهد •

 دفع از طریق مدفوع •

  انتقال از طریق نوشیدن آب آلوده به اووسایت رخ می دهد •

Naegleria fowleri:: :نگلریا  فولری 

از طریق راه های بینی به مغز  می شود و  meningoencephalitis  ) مننژیت انسفالیت( موجب بیماری مرگ آور

  می رسد

سيست  در هر   0آب آشاميدنی باید  (MCL)حداكثر سطح آلودگی   نکته:

100 ml با شد 



The Maximum Contaminant Level (MCL) 

  اید تنها در صورت دست یابی به تکنولوژي باال براي تصفيه آب بدست می

 

 

• Health Effects: :تاثیر بر سالمت 

پروتوزوآها در محیط هایی که فاقد شرایط بهداشتی هستند به عنوان خطر اولیه خود نمایی می کنند.  •

پروتوزوآهای بیماریزا می توانند باعث بروز مشکالت بهداشتی خطرناکی شوند که شلمل بیماری های 

 دستگاه گوارش

 (Giardia lamblia, Cryptosporidium) ری و ایجاد زخم های کولون و کبد دیزانت(Entamoeba 

hystolytica)  و مننژوآنسافاالیتیس(Naegleria fowleri)  آشامیدن و تماس اولیه با آب آلوده روش های .

 اولیه انتقال ارگانیزم بیماریزا هستند.

• Environmental Effects :تاثیر بر محیط 

بلع شوند می توانند پستانداران را آلوده  Giardia and Cryptosporidiumدر صورتی که اووسیست های    

نمایند. حیوانات آلوده عالیمی شبیه به عالیمی که انسان نشان می دهد را تجربه می نمایند و این حیوانات شبیه 

 ن عمل می کنند ایک وکتور در تسریع انتقال به انس

 :منابع

• Nonpoint 

  است از مدفوع حیوانات مزرعه در محل نگهداری آنان، کشاورزی: منشائ سیست های پروتوزوآ  ممکن

 مرتع، محل نگهداری کود به صورت کنترل نشده باشد.

  محل های مسکونی و شهری: سیستم های در دسترس فاضالب(on-site wastewater disposal 

systems)  کنند. که دچار مشکل شده باشند می توانند سیست های پروتوزوآ را در یک انبار آب وارد

روان آبهای شهری ممکن است سیست ها را از آشغال و مدفوع حیوانات خانگی برداشته و با خود منتقل 

 نمایند.



  سایر موارد: سیست های موجود در آب های روی سطح زمین می توانند از استخرهای اکسیژن دهی

بهای سطحی عبارتند از مناطق نگهداری آشغال و تزریق عمیق فاضالب به چاه ناشی شود. سایر منابع آ

  تخلیه فاضالب کشتی ها؛ مدفوع حیوانات وحش که در منابع آبی جمع می شوند.

 Point source  

  در مواردی که حجم زیادی از بارش در کانل های فاضالب حرکت می کنند گاها این کانال ها ظرفیت حمل

باشد مستقیما با آبهای سطحی مخلوط آنها را ندارند. در این موارد فاضالبی که دارای سیست پروتوزوآ 

  می شوند.

 : روش حمل

  حمل در آب: آب سیست های پروتوزوآها را به سیستم آبهای سطحی  در موارد سیالب ها، جریانهای

غیر اشباع و اشباع حمل می کند. سیست ها ممکن است در جریان های سطحی آزادانه و یا در داخل 

ستقیم ترین راه انتقال پروتوزوآها می باشند. ابهای زیر زمینی  ذرات آلی حمل شوند. آبهای سطحی م

راه کمتر مستقیمی برای انتقال هستند چرا که  تخلخل و نفوذ پذیری خاک مانع جریان آب و عبور 

 سیست ها می شود.

 بيماري هاي منتقله از آب از راه هاي زیر به انسان منتقل می شوند: 

 یآب آشامیدنی: شهری، محلی، صنعت  

 حمام کردن، اسکی روی آب  

 قایق سواری، ماهیگیری  

 خوردن صدف  

 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


