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 مقدمه

منحصر به فرد  های گیژویخاطر ه ب .های تجاری و تفریحی دارد مهمی در صنعت و بسیاری از فعالیتآب همواره نقش 

عدم . برای آن یافت توان جایگزینی سختی میه ب و ساخته است میایی آب است که از آن یک ماده با ارزشفیزیکی و شی

مشکالتی بروز تواند سبب  می و شده آور اثرات زیانعنوان منبع و مایع حیات موجب بروز ه آب بتوجه مناسب به بهداشت 

شوند  آب ایجاد میبهداشت و رسیدگی مناسب به  توجه از معضالتی که با عدم برخی .گردد نهای آ از کاربرد برخیدر 

 عبارتند از :

 ؛تشکیل بوی نامناسب .1

  ؛(رسوبات الی درزها و مجاری عبور آب )لجن وبیو فیلم تشکیل  .2

 .حد میکروبی رشد بیش از .3

برای  های گذشته در سال .ارتباط دارد ی موجود در آبها ها و میکروب بیشتر مشکالت بوجود آمده به میکرو ارگانیسم

استفاده های شیمیایی  کننده از ضدعفونیهای آبی،  های موجود در محیط و باکتری ها کپکها،  ها، انگل قارچاز بین بردن 

 ی شیمیاییها روشنی مشخص شده است که استفاده بیش از حد از ضد عفونی کنندهه های اخیر ب در سال اما گردید. می

زایی آنها  از یک طرف خواص بیماریشود که  می تر قوی های میکروب پیدایشو  مقاومت میکروبی افزایش منجر به

آنها باید از مواد شیمیایی ضدعفونی کننده بیشتر و یا قویتری استفاده  بین بردناز طرف دیگر برای از  شدیدتر شده و

 باشند. برای طبیعت و محیط زیست بسیار مضر و خطرناک میگردد که 

توسعه تولید و در های نوین بیوتکنولوژی،  گیری از یافته بهره باکریسال  بنیانشرکت دانش است که سال  22بیش از 

های  استفاده از پاک کنندهو  فعالیت داشته سازگار با محیط زیستهای بهداشتی  و محلول طبیعیهای  کننده پاک

 و آلودگی محیط زیست، طبیعت تخریببجای رویکرد در این . است دادهراه حل اساسی پیشنهاد عنوان ه ب راپروبیوتیک 

 شود. و دستیابی به یک بهداشت پایدار، ایمن و سازگار با محیط زیست استفاده میاز خود طبیعت برای حل مشکل 

 تعداد یشافزاکمک کرده و با  حفظ تعادل میکروبی موجود در آبکریسال به  پروبیوتیک-ارگانیکمحصوالت استفاده از 

ا شده و سالمت و ایمنی آب را تضمین  ز های بیماری های مفید در آب، مانع رشد و تکثیر میکروارگانیسم میکروارگانیسم

 کند. می
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 ها کوتاه از دنیای میکروب ای مقدمه

زمانی  البته ست.ا رویتح قابل با چشم مسلفقط که  ی استکوچک بسیاریک میکروارگانیسم یا میکروب، موجود زنده 

 توان آنها را مشاهده کرد انباشته شده و تشکیل بیوفیلم بدهند، در این صورت میکه تعداد زیادی از آنها در یک مکان 

ها،  باکتری ها، ویروس (.حمام وهای سرویس بهداشتی  های بین کاشی یا درزها و شکاف سر دوش حمامهای  )نظیر سوراخ

ها هستند که اندازه  ترین میکروب رایج ازها  باکتری شوند. محسوب میها  انواع مهم میکروبها از  ، مخمرها و جلبکها کپک

 .استن میکرو 1آنها حدود 

 

 
 (است برابر شده ۰۱۱۱۱ )تصوير کوکواستافیل اکتریب         ها میکروبانواع 

 

مخاط بدن انسان و  ،، از آب و هوا گرفته تا خاک، روی پوست بدنهرجایی از طبیعتدر تقریباً ها  ارگانیسممیکرو

 پذیر نیست. امکانها  آنای که زندگی برای جانوران و گیاهان، بدون وجود  . به گونهشوند یافت میجانوران به میزان فراوان 

ها را به سه  م میکروب شناسی، میکروارگانیسماما در علد. نشو می تقسیمها به دو گروه یعنی مفید و مضر  میکروارگانیسم

 کنند: بندی می دسته به شرح زیر طبقه 

 ؛1یا پاتوژن  تجزیه کنندههای  ارگانیسم میکرو .1

 ؛2 فرصت طلب و ، سازشکار خنثیهای  ارگانیسم میکرو .2

 .3پروبیوتیکا ی  سازندههای  ارگانیسم میکرو .3

ها نیز  های مفید که به پروبیوتیک این میکروبهای سازنده کار سازندگی و احیا را بر عهده دارند.  میکروارگانیسم

اکثر های زیستی مشغولند.  دستگاه گوارش موجودات زنده حضور داشته و به تولید مکملو  مشهورند، در خاک، آب

های  میکروارگانیسمباشند.  و محیط زیست مفید و حتی الزم میها، حیوانات  ها سودمند بوده و برای بقای انسان میکروب

 ها میکروباین  کنند. های سازنده رفتار می بر خالف راه و روش میکروارگانیسمها مشهورند،  که به پاتوژنفاسد کننده 

                                                           
1
 Degenerative Microorganisms 

2
 Neutral Microorganisms 

3
 Regenerative Microorganisms 
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د شدن مواد حیوانات، بوی ناخوشایند یا فاس وها  بیماری در گیاهان، انسانایجاد ممکن است باعث خطرناک بوده و 

 از تعداد  یهای مضر تنها بخش کوچک . با این وجود، واقعیت این است که این میکروبگردندآلودگی ایجاد غذایی و 

 .خوبی ندارندشهرت در بین اقشار مردم ولی  شوند، محسوب میی موجود در طبیعت ها کل میکروارگانیسم

 به گروهیها اغلب دنباله رو بوده و  این میکروبدهند.  را تشکیل میها  میکروبهای خنثی، بزرگترین گروه  میکروارگانیسم

. بنابراین هنگامی که کنند مثل آنها رفتار می هستند متمایل شده و  حاکم و چیرهها که از نظر جمعیتی  از میکروارگانیسم

روند سازندگی آنها و خنثی به های  میکروارگانیسم ،باشدبیشتر  پروبیوتیکهای  میکروارگانیسمجمعیت در محیطی 

این شرایط اساس و . گردد تر می زا سخت  تجزیه کننده یا فساد های میکروارگانیسمو شرایط برای ادامه حیات  پیوندند می

 دهد. های بیماری زا را تشکیل می مبنای مبارزه بیولوژیکی با میکروب

ایجاد یک  و( تمایل به سازماندهی و ... گیاهان حیوانات، انسان،بدن  آب، هوا، )خاک، هر کجا که باشندها در  میکروب

تواند بسیار متنوع و  می اجتماعیشود. چنین  گفته می «میکروفلورا»دارند که به آن جامعه میکروبی یا  متمرکز اجتماع

پایداری و  و سهم مهمی در را ایفا کرده سزایی به نقش اجتماعهر یک از اعضای میکروبی موجود در این  پیچیده باشد.

 ؛کنند را دنبال میها در کنار هم تنها یک هدف  همه میکروبشایان ذکر است که . کنند جامعه میکروبی ایفا میحفظ 

  .«زنده ماندن تازمانی که ممکن است»

و...  ها ، درزها، شکافلوله، برگ دندان، ،پوست ،ه غذاییزمانی که چنین جامعه میکروبی به یک سطح جامد نظیر ماد

یا لجن  ،سر دوش حمامرسوبات  توان به بیوفیلم می های بسیار رایج از نمونه .نامند می «بیو فیلم»آن را یک  باشندمتصل 

اغلب  ها اشاره کرد. ، فاضالب و پمپهای آب های بهداشتی، لوله های سرویس و گل و الی موجود در شیار بین کاشی

و  ایجاد کردههای بصری و بوی نامناسب  ، زیرا آلودگیپیامدهای منفی به همراه دارندبرای انسان و حیوانات ها  بیوفیلم

 شوند. میمحسوب های بیماری زا  پناهگاهی برای تعداد زیادی از میکروب

 

 
 

  میکروبی  هايی از بیو فیلم نمونه
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سوخت و ساز و انجام فرایندهای زیستی برای به همین خاطر  میکروب ها برای زنده ماندن نیاز به آب و غذا دارند.

، ها بهضم مواد غذایی و رطوبت به وسیله میکرو فراینده ب کنند. خود از منابع آلی و معدنی موجود در محیط تغذیه می

و محیط زیست سایر همراه بوده و ایجاد آلودگی زیستی  بد بو ،شود که با دفع گازهای مضر گفته می «متابولیسم»

بیماری در ایجاد است که باعث  هایی بدترین حالت مربوط به برخی میکروب دهند. تحت تاثیر قرار می راموجودات زنده 

 .زا به همراه دارند و حساسیت های آلرژیک حیوانات و گیاهان شده و واکنش ،ها انسان

جاد یک جامعه میکروبی و ای ی مطمئنبهداشت فراهم ساختنو  ی پاتوژنها برای جلوگیری از اثرات نامطلوب میکروب

های  استفاده کرد. با افزایش مقداری از فراوردهپروبیوتیک  های از میکروبتوان در تصفیه آب  می ،در آبو بی خطر سالم 

های خنثی نیز به  های مفید پروبیوتیک افزایش یافته و میکروب پاک کننده پروبیوتیک کریسال به آب، جمعیت میکروب

گردد. این فرایند منجر به پاک سازی  های پاتوژن تنگ می ه برای فعالیت و ادامه حیات میکروبجمع آنها پیوسته و عرص

 گردد. ی آب میها لوله  و جدارههای ایجاد شده در منافذ  محیط آب و همچنین بیوفیلم

  

 آب استخرها تصفیهای روشهای مرسوم  بررسی مقايسه

تواند به انواع  استخرهای شنا، آلودگی بیولوژیکی است. آب مییکی از آلودگیهای بسیار عمده و خطرناک آب 

 استخرها در آلودگی ایجاد منبع ترین اصلیانواع باکتریها، انگلها، قارچها و ویروسها آلوده شود.  نظیر میکروارگانیسمها

 شوند: می استخر آب شده آلوده موجب زیر عامل سه واسطه به شناگران کلی طور به هستند. شناگران

  پوست؛ ریزش سر، موی ریزش فعالیت، هنگام در متداول ترشحات کردن، عرق (1

 بدن؛ کثیفی و چرک (2

 غیره. و شامپوها آرایشی، مواد آفتاب، ضد های کرم از ناشی آلودگی (3

 یاربیم های  فعالیت برای را مساعدی زمینه ولی روند، نمی شمار به کثیفی یا آلودگی لزوماً شده یاد مواد تمامی البته

 منتشر و شناگران به آلودگی این انتقال احتمال آب، بیولوژیکی شدن آلوده صورت در کنند. می ایجاد استخر آب در زا

درصورت آلودگی آب استخرها و عدم رعایت مسائل بهداشتی، زمینه  است. زیاد بسیار افراد تمامی بین آن سریع شدن
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تواند عواقب خطرناکی به همراه  آید که می در شناگران به وجود می های پوستی و قارچی ابتال به انواع عفونتها، بیماری

 دارد. زیادی بسیار اهمیت استخر آب کردن ضدعفونی بنابراین د.داشته باش

فراوانی های  مناسب از میان گزینهکننده انتخاب سیستم ضدعفونی تصفیه آب و ، هادغدغه بسیاری از صاحبان استخر

ست که پیش روی آنها قرار دارد. اما حقیقت این است که هیچ روشی بهترین روش نیست و برای هر استخر بنا به ا

ضدعفونی آب استخر باید متغیرهای تصفیه و شرایط خاص آن باید گزینه متفاوتی انتخاب شود. برای انتخاب سیستم 

را در نظر  یر و نگهداری، آب و هوا و نیز تعداد شناگرانهای نگهداری، شرایط تعم های اولیه، هزینه هزینه نظیرزیادی 

توان به سه مورد عمده یعنی تصفیه فیزیکی، تصفیه شیمیایی و  های تصفیه آب استخرها می گرفت. در میان انبوه روش

از ه کمورد سوم یعنی  ضدعفونی و تصفیه بیولوژیکی آب، راهکار نوین و اثربخشی است . تصفیه بیولوژیکی اشاره کرد

تر کشورهای توسعه یافته مورد در بیش 2002رای اولین بار از سال فناوری محسوب شده و ب های جدید زیست یافته

 استفاده قرار گرفته است.

 تصفیه فیزيکی آب استخرها:

. در یک استخارجی از چرخه تصفیه اجسام هدف از تصفیه فیزیکی خارج نمودن ذرات معلق و یا ته نشین شده 

های مختلفی از دانه  های تصفیه به جریان افتاده و پس از عبور از الیه پمپ متعارف، آب توسطتصفیه 

وارد شده و پس از دریافت انرژی  مبدل حرارتی به داخل دیاتومیت و یا عبور از غشاء نازکی از پارچه لیسیس های بندی

گردد. در این روش فیلترهای موجود توانایی جــذب  وارد استخر می اًمجدد ،گرمایی کافی و گرم شدن به میزان دلخواه

دارند. فیلترها پس از زمان مشخصی به حد اشباع رسیده و باید از طریق  رامیکرون  2تا  تقریبیقطر با ذرات معلق 

 احیا گردند. دوبارهشستشوی معکوس 

 

 عملکرد نوع فیلتر مرحله تصفیه فیزيکی

 حذف زنگ آهن، شن و انواع رسوبات  پلی پروپیلن (PPفیلتر الیافی ) -۰

 حذف رنگ، کاهش کلر و مواد آلی کربن فعال فیلتر کربن فعال  -2

 میکرون 2حذف آرسنیک و ذرات با اندازه باالی  های کربن فعال گرانول ای فیلتر کربن دانه -3

 حذف امالح، نمک، ویروس و میکروبها فیلتر ممبرانس فیلتر غشايی -4

 مطبوعی ناحذف بو پست کربن فیلتر کربن نهايی -5

 اضافه کردن امالح مفید فیلتر مینرال فیلتر امالح معدنی -6

 

تواند ذرات معلق موجود در آب را  مناسب نیست و فقط می ها میکروارگانیسم برای حذف انواع تصفیه فیزیکی روش 

از دسترس  وگردند  ذرات موجود در آب به حدی سنگین هستند که در کف استخرها ته نشین می گاهاًحذف نماید. 

در  .استبسیار موثر برای حذف آنها الیروبی مکشی  استفاده از سیستم صورت معموالً . در اینمانند میدور  هفیلترها ب

مانند، سر ریز کردن استخر و یا استفاده از  چربیها و سایر ذراتی که به دلیل سبکــی بر روی آب باقـی می تصفیه فیزیکی
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ا باید توجه داشت که روش تصفیه فیزیکی در همه استخره .گردد  از آب استخر میسبب زدودن آنها سیستم اسکیمر 

توان برای ضد عفونی کردن استخرها  گردد و از این روش نمی مورد استفاده قرار گرفته و نوعی تصفیه اولیه محسوب می

 استفاده کرد.

  ( نوعی تصفیه فیزیکی است که در آن اشعه فرابنفش موجب از بین رفتن UVاستفاده از تابش اشعه فرابنفش )

 صورت این به بنفش فرا امواج از استفاده با آب کردن ضدعفونی روشگردد.  ی موجود در آب استخر میها میکروارگانیسم

 معرض در و شده وارد همحفظ یک به آنها به مرتبط تجهیزات سایر و گرمکن فیلتر، پمپ، از گذر با استخر آب که است

  روند. می بین از امواج این معرض در آب در موجود باکتریهای تمامی ترتیب این به گیرد. می قرار فرابنفش امواج

 

 

 

 

 

 

 

آیند(، باال بودن ضریب  به وجود می کلر زنی )که در اثر ها تری هالومتان عدم تولید محصوالت جانبی زیانبار مانند

این اشعه در داخل آب،  استمرار تابششود. اما به علت عدم  اطمینان و مصرف کم انرژی از مزایای این روش محسوب می

 های احتمالی ثانویه که ممکن است بعد از تابش اشعه وارد آب شوند، نیست. قادر به حذف آلودگیروش 

تواند تبدیل به خوراکی برای سایر  ماند و می در آب باقی می ها میکروب های غیر فعال شده  الزم به ذکر است که الشه

وجود دارد این است که  بنفش فراگندزدایی آب به وسیله اشعه  دیگری که در ایرادد. نشو ها ها و انگل میکروارگانیسم 

ها به دلیل وجود ذرات معلق بسیار ریز در آب به طور کامل در معرض تابش اشعه  مساحتمال دارد گروهی از میکروارگانی

همچنین باید  تابش اشعه در امان بمانند.ای از آنها در سایه ذرات ریز معلق در آب پنهان شده و از  قرار نگیرند و یا عده

بنفش مقاوم بوده و به محض برخورد با این  فراها در برابر کلر و اشعه  مسدر نظر داشت که گروهی از میکروارگانی

با از بین  گندزداها در اطراف خود یک غشاء محافظ ایجاد کرده و پس از رفع خطر و ورود به بدن موجود زنده مجدداً

 محافظ، به فعالیت خود ادامه دهند. رفتن غشاء

 تصفیه شیمیايی آب استخرها:

برم،  کلسیم، هیپوکلریت سدیم، هیپوکلریتآب معموالً از یک ترکیب شیمیایی اکسنده نظیر کلر،  یدر تصفیه شیمیای

 با که است ای گونه به شیمیایی کننده عفونی ضد مواد عملکردگردد.  پرمنگنات پتاسیم، اُزُن، آب اکسیژنه و ... استفاده می

 ضد بر عالوه ها اکسنده این برند. می بین از را آنها آب در موجود های ارگانیسم میکرو سایر و ها باکتری کردن اکسید
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 نیز را ادرار و صابون و،پشام آفتاب، ضد های ،کرم ها چربی قبیل از استخر در شده انباشته ضایعات آب، کردن عفونی

 برند. می بین از و نموده اکسید

ها را تحت یک  از گذشته تا کنون، کلر بیشترین نقش را در ضدعفونی آب استخرها ایفا کرده است. کلر باکتری

 وبرد. در این واکنش شیمیایی، کلر به یونهای اسید هیپوکلریت و هیپوکلرو تجزیه شده  واکنش شیمیایی ساده از بین می

 . ها را تا زمانی که خنثی شوند و یا از بین بروند، اکسید می کند باکتری

 مزايای ضد عفونی با استفاده از کلر

 تواند برای مدت زمان طوالنی ذخیره شود. کلر دارای نیمه عمر طوالنی است و در نتیجه می 

 .به راحتی و در اشکال مختلف از جمله مایع، گاز و جامد در دسترس است 

  ها را از  شود باکتری دارای اثر باقیمانده است: یعنی نه تنها زمانی که برای اولین بار به آب استخر اضافه میکلر

 دهد. ها ادامه می بلکه بعد از آن هم به خنثی کردن باکتری ،برد بین می

 ضد عفونی با استفاده از کلر معايب

 فراورده ( های جانبی کلر، کلرآمین و تری هالومتانTHM )که باعث سوزش پوست و چشم شناگران  ستنده

 شود. می

 کنند می استفاده کلر از که استخرهایی بنابراین .شود کلر، پس از اضافه شدن به یک استخر، به سرعت پراکنده می 

 .شوند نگهداری و تست منظم طور به باید

 شود. مشکالت تنفسی میهای جانبی کلر باعث بروز برخی مسائل مربوط به سالمتی از قبیل  فراورده 
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تواند  ای قوی بوده و می ندهازن اکساست. « اُزُن استفاده از گاز»میایی آب استخرها یکی دیگر از روشهای تصفیه شی

ها  برد و همچنین مانع از رشد جلبکب بین از را ها از جمله باکتریها، ویروسها، اسپورها و تخم انگلها یکروارگانیسماغلب م

ها تأثیر  ها کامالً متفاوت است. ازن بر روی دیواره میکروارگانیسم مکانیسم اثر ازن و کلر بر روی میکرو ارگانیسم گردد.

بنابر این ازن  .عمل کند سلول عبور کرده و دقیقاً روی هستهسلول در حالی که کلر می بایستی از دیواره  ،گذارد می

 دهد. میرا انجام  گندزداییسریعتر از کلر عمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها و خارش پوست و همچنین ابتالی غیر معمول غریق نجاتها و  ثابت شده است که تغییرشکل ناخن، قرمزی چشم

ای به آسم، ناشی از بخارات سمی حاصل از کلر در محوطه استخرها بوده است که این موارد در هنگام  شناگران حرفه

ازن هیچ تاثیری در آب را تغییر دهد،   pHتواند همچنین برخالف کلر که می .آید استفاده از سیستم ازن بوجود نمی

کمتری نیاز دارند. این  pHکنند به تنظیم کننده  ندارد. بنابرین استخرهایی که از ازن استفاده میاستخر   pHمیزان 

ها و معایبی دارد  ن برخی محدودیتاما استفاده از گاز از .است شیمیایی ماده از استفاده بدان معناست که نیاز کمتری به 

 که عبارتند از:

  شود استفاده تولید، از پس بالفاصله باید بنابراین. نمود توان آن را ذخیره نمی ازن دارای نیمه عمر کوتاه است و 

 اتمسفر در گاز ازن استخر، برگشت آب به از بعد .ست که با آب خط بازگشت مخلوط شودا موثر زمانی تنها و

 .یابد می انتشار
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 کند. با  ها را حذف نمی زیرا همه آالینده ،استخر باشد کامل برای تواند یک ضدعفونی کننده ازن به تنهایی نمی

 .تواند در کنار آنها مورد استفاده قرار گیرد سازگار بوده و میاین حال، با کلر یا برم 

 های باال خطرناک است. گاز ازن در غلظت 

 

 

 

برخی فلزات سنگین مثل « استفاده از روش یونیزه شدن»یکی دیگر از روشهای رایج در تصفیه شیمیایی آب استخر 

ها،  مس و نقره جهت ضدعفونی و گندزدایی آب از باکتری های این سیستم بر مبنای استفاده از یونمس و نقره است. 

های باکتریایی و  این روش یون نقره به منظور از بین بردن آلودگی. در تعریف شده استها  ها و جلــبک ها، قارچ ویروس

 . رود ها به کار می ها و یون مس جهت حذف جلبک قارچ

 مزايای استفاده از ضدعفونی کننده يونیزه کننده

 عمر سال پنج تا سه بین معموالً کننده یونیزه الکترودهای . اجزایها هزینه کمی برای نگهداری دارند یونیزه کننده 

 .است ارزان آنها جایگزینی و کنند می

 دهند. واد شیمیایی استخر را کاهش میم از بسیاری به نیاز ها یونیزه کننده 

 بنابراین ،گذارند کلر، یونهای فلزی تولید شده توسط یونیزه کننده تاثیر منفی روی تجهیزات استخر نمی برخالف 

 شود. تر می طوالنی شنا استخرهای مورد استفاده در طول عمر تجهیزات

 استفاده از ضدعفونی کننده يونیزه کننده معايب

  ی به همراه تواند خطرات آنها به بدن انسان مییونهای مورد استفاده در دسته فلزات سنگین قرار داشته و ورود

 .داشته باشد

 کشد تا  طول میها دارای سرعت عمل کمی هستند و چندین ساعت  یونهای فلزی آزاد شده توسط یونیزه کننده

 ها را آغاز کنند. مبارزه علیه آالینده

 توانند به تنهایی برای  د، ولی نمینده ها نیاز به بسیاری از مواد شیمیایی را کاهش می هر چند که یونیزه کننده

 باشد. استخر استفاده شوند و همچنان نیاز به مقداری کلر میکردن ضدعفونی 
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  بایدpH در غیر این صورت زنگ زدگی در تجهیزات مسی استخر، رخ  ،در یک محدوده خاص نگه داشته شود

 خواهد داد.

عدم وجود  و ایرانو یونیزاسیون در  UV ،زناُ ی ضدعفونی کنندهبا توجه به نوپایی سیستمهاباید توجه داشت که 

ها به نسبت تجهیزات متعارف  اندازی این سیستم های باالی نصب و راه هزینههمچنین  ،های کارآزموده و مجرب تکنسین

 .تی همراه باشدمشکالباها  ممکن است نگهداری این سیستم)کلر زنی(،  سنتی و

 تصفیه بیولوژيکی آب استخرها:

استفاده « ها پروبیوتیک»خطر تحت عنوان  های مفید و بی میکروارگانیسم در تصفیه بیولوژیکی آب استخرها معموالً از 

های  ها با میکروارگانیسم راهبرد مورد استفاده در این روش گندزدایی کامالً ارگانیک، رقابت غذایی پروبیوتیک شود. می

شود. این  نامیده می« مکانیسم طرد رقابتی»و از بین بردن منابع غذایی آنها است که اصطالحاً « ها پاتوژن»مضر یعنی 

  ندارد. ها ارگانیسم و موجودات سایر روی مستقیم تخریبی گونه اثر راهبرد هیچ

 

 تصويری از روند تصفیه آب استخر توسط محصوالت پروبیوتیك

 

اند و به دلیل  های استفاده شده در تصفیه بیولوژیکی آب استخرها از طبیعت )خاک و آب( سرچشمه گرفته روبیوتیکپ

اند. این کار مانع از تجمع جرم و  ا(، انتخاب شدهه ها و آلودگی داشتن ظرفیت باال در مصرف سریع مواد آلی )انواع چربی

های مضر در  ها به شدت خطرات ناشی از وجود میکروب یوتیکبشود. عالوه براین، پرو های آبی می کثیفی در سیستم

و  pHبوجود آمدن عوامل بیماری زا، تغییر رنگ آب و تغییرات در باید توجه داشت که دهند.  سیستم را کاهش می

ها،  ها و سایر باکتری های مفید یعنی پروبیوتیک عناصر شیمیایی آب همه نشانه عدم تعادل و موازنه در جمعیت باکتری

ها  ها از نظر جمعیتی بیشتر از پاتوژن پروبیوتیک یها است. اگر در یک محیط آب های مضر یعنی پاتوژن ها و قارچ ویروس

 موجود در محیط پیشی گرفته و سرعت تولید مثل و رشد جمعیتی آنها به  باشند، در این صورت در مصرف مواد غذایی
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ها در تامین مواد غذایی ناکام  ها در رقابت با پروبیوتیک یابد. این در حالی است که پاتوژن طور تصاعدی افزایش می

تفاده شده در تصفیه آب های اس پروبیوتیکیابد.  بوده و سرعت تولید مثل و رشد جمعیتی آنها به طور تصاعدی کاهش می

 کنند. دوستدار محیط زیست بوده و هیچ آسیبی به آن وارد نمیاستخرها 

 برخی از مزيت های محصوالت پروبیوتیك مورد استفاده در استخر

 افزایش کارایی و عمر مفید فیلترهای تصفیه فیزیکی؛ .1

 از بین رفتن بوی نامساعد استخر؛  .2

 های استخر؛ ها و دیواره سوبات داخل لولهآب استخر و از بین رفتن ر pHتنظیم  .3

 شفافیت و زاللی آب استخر؛ .4

 ها، کف و کلیه سطوح استخر؛ از بین رفتن جلبک و تمیزی دیواره .2

 های نگهداری و نظافت؛ کاهش هزینه .2

 امکان فعالیت در محدوده دمایی موجود در محیط استخر، جکوزی و آب سرد؛ .7

 ؛که سایر مواد به تاسیسات و تجهیزات استخرها وارد می نمایند های مربوط به صدمه و آسیبی کاهش هزینه .8

 های خطرناک. های بروز بیماری عدم بروز مشکالت پوستی و تنفسی و زمینه .9

 ها کننده ها، پاک کننده تصفیه دنیای در واقعی انقالب ها در تصفیه بیولوژیکی، یک استفاده از پروبیوتیک ،21در قرن 

 تمیز های شیمیایی برای شیوه از استفاده بواسطه که مشکالتی تمامی شود. با در نظر داشتن میمحسوب  ها شوینده و

کارگیری محصوالت پروبیوتیک به عنوان یک راه حل  رسد به آب استخرها بر شمرده شد، به نظر می گندزدایی و کردن

ار با محیط زیست دورنمای درخشانی داشته و مناسب و کامالً ارگانیک برای دستیابی به یک بهداشت پایدار، ایمن و سازگ

 های مرسوم و سنتی تصفیه آب خواهد شد. در اندک زمانی جایگزین مناسبی برای شیوه

 ها روبیوتیكا استفاده از پمزايای تصفیه آب ب

باید توجه داشت که سه ویژگی مهم سبب کثیفی و تشکیل بیوفیلم، بوی بد و رشد میکروبی بیش از حد سبب شده 

های غیر جاری نظیر  های موجود در سامانه است تا تصفیه آب

جدی گرفته های صنعتی  ها و پساب مواستخرها، آبگیرها، آکواری

ها، استخرها، یا آبگیرهای طبیعی، از تجمع  اکثر آب سردکنشود. 

ها و  برند. این آلودگی مواد آلی به صورت آلودگی و کثیفی رنج می

شود و آب  ها می ها، فیلترها و پمپ هکثیفی باعث مسدود شدن لول

کند. همچنین این مواد به عنوان یک منبع غذایی  را غیر شفاف می

های آبی  های در حال رشد در سیستم برای میکروارگانیسممناسب 

 . شوند محسوب می
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ها را  ند و آنبرای مصرف مواد آلی هست باالییهایی که در محصوالت کریسال وجود دارند، دارای ظرفیت  پروبیوتیک

اند که  شده انتخابمحصوالت کریسال طوری های مورد استفاده در  کنند. پروبیوتیک به دی اکسید کربن تبدیل می

های  ها و میکروب درجه سلسیوس فعالیت داشته و با از بین بردن بیوفیلم 42توانند در هر شرایط دمایی از صفر تا  می

 دهند. از خود نشان میآب  pHو تنظیم  شفافیتخوبی در  موجود در آب و سیستم گردش آب، عملکرد

ها است که  های مضر، نظیر جلبک یا سیانو باکتری های آبی، رشد بیش از حد میکروارگانیسم مشکل دیگر سیستم

انواع تجمع در صورت زیاد بودن غلظت مواد آلی در آب، هایی در انسان و یا حیوانات شوند.  ممکن است باعث بروز بیماری

های  گردد. در این شرایط تجمع میکروب ها در آب افزایش یافته و محیط برای رشد و تکثیر آنها مساعد می میکروب

به در آب ها از مواد آلی موجود  تجزیه کننده )پاتوژن( و ایجاد بیوفیلم به وضوح قابل مشاهده است. این میکروارگانیسم

کنند. این امر موجب گندیده شدن آب  د کردن آنها، گازهای بد بو تولید میعنوان منبع غذایی استفاده کرده و با فاس

 گردد.  های راکد از همین امر ناشی می و آب ها گردد. بوی بد مانداب می

 

 

 

ها را به  به صورت فعال مواد آلی موجود در سیستم آب را از بین برده و آن های پروبیوتیک محصوالت کریسال باکتری

شوند. با این کار هم از  ها می گیری بوی بد توسط سایر میکروارگانیسم کنند و مانع از شکل ال بی بو تبدیل میترکیبات فع

های غیر سودمند  احتمال ایجاد گازهای بد بو کاسته شده و هم شرایط برای تغذیه و رشد و تکثیر سایر میکروارگانیسم

 گردد. تر می سخت
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 آب تصفیه های  روشاثربخشی انواع مقايسه 

 پروبیوتیك زناُ کلر عملکرد

 کامال تا حدودی خیر دوستدار محیط زيست

 عالی خوب متوسط حذف رنگ

 خیر خیر بلی تشکیل  مواد سرطان زا

عفونی  ضد  روش  طبیعی شیمیایی شیمیایی 

 بسیار کم کم متغیر pHتاثیر بر 

 متوسط زیاد کم پیچیدگی دستگاه

 متوسط زیاد بسیار کم هزينه اولیه

 متوسط متوسط زیاد هزينه ماهانه

 کم شود حمل نمی متوسط مشکالت حمل و نقل

 خیر بلی بلی های مفید حذف باکتری

 کم زیاد زیاد سرويس و نگهداری

 خیر خیر بلی زدگی زنگ تسريع

 خیر بلی بلی های مضر  ايجاد مقاومت و مصونیت در باکتری

 خیر خیر بلی آلرژی ايجاد امکان

 خیر خیر بلی ايمنی سیستم

 خیر خیر بلی ناک خطر اکسیدهای و آلی ترکیبات پیدايش

 خیر خیر بلی زائد شیمیايی مواد
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 معرفی محصوالت پروبیوتیك کريسال

میزان و ، pHرسد، اما هنگامی که متغیرهای دیگری نظیر دمای آب،  اگرچه در نگاه اول تصفیه آب آسان به نظر می

شود، در این صورت به علت تفاوت  و غیره مطرح می باز یا سرپوشیده بودن محیطنوع آلودگی، جاری یا ساکن بودن آب، 

خواص فیزیکی و شیمیایی آب، باید از روش تصفیه کامالً ویژه و اختصاصی استفاده کرد. شرکت کریسال توانسته است با 

تنوع طراحی و تولید نماید. پروبیوتیک مخصوصی با کاربردهای م های ک کنندهشیمیایی آب، پاو  یتوجه به شرایط فیزیک

 گردند. در ادامه برخی از محصوالت پاک کننده پروبیوتیک کریسال در حوزه تصفیه آب به طور مختصر معرفی می

 برای پاک کردن آبگیرها PIP Pond Plusمحصول 

و استخرهای طبیعی مورد  ، استخرهای پرورش ماهی، آب نماهاها ، چاهها، آبگیرها این محصول در تصفیه آب حوضچه

های  ها و میکروب ها، انگل ها، قارچ باعث حذف انواع جلبک های موجود در این محصول گیرد. پروبیوتیک میاستفاده قرار 

کامالً طبیعی و  کنند. این روش گونه آلودگی ایجاد می موجود در آب شده و آبی کامالً شفاف، بی رنگ و زالل، بدون هیچ

 کی و یا شیمیایی نیست.یهای تصفیه فیز سازگار با محیط زیست بوده و نیازی به استفاده از روش
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 موبرای استخرها و آکواري PIP Aquaclearمحصول 

PIP Aquaclear  یکی دیگر از محصوالت پروبیوتیک شرکت کریسال است که برای استخرهای سرپوشیده و

به علت راکد بودن آب و ورود انواع ترکیبات آلی به محیط آبی استخرهای شنا و   ها در نظر گرفته شده است. موآکواری

گردد. با اضافه کردن این  می آن به راحتی فراهمبهداشت کاهش میزان ها، شرایط برای آلوده شدن آب و  موآکواری

صورت در کننده را از بین برده و   ها مواد آلی و سایر منابع آلوده ها، پروبیوتیک مومحصول به استخرهای شنا و یا آکواری

 کنند.  ها، به کمک آنها شتافته و به صورت سازگار با هم به دفع مواد آلوده کننده کمک می مووجود بیوفیلتر در آکواری

 

 

 

 ها برای جکوزی PIP Plus Whirlpoolمحصول 

درجه سلسیوس و همچنین چرخش پیوسته آب در سیستم، دارای تعداد  40جکوزی به علت داشتن آب گرم باالی 

ها و امالح معدنی به سرعت در  مباشد که تمیز کردن و حفظ و نگهداری آنها دشوار است و بیوفیل زیادی آب و پمپ می

کنند که به علت  شوند. برخی از افراد برای تصفیه آب جکوزی از کلر یا برم استفاده می ته نشین می ها و مجاری آن لوله

 تواند عواقب خطرناکی به همراه داشته باشد. ها، می باال بودن دمای محیط، عالوه بر آسیب زدن به لوله ها و پمپ

PIP Plus Whirlpool  برای جکوزی و وان حمام  ویژهکه به طور  است کریسالشرکت یک محصول پروبیوتیکی از

این . های مقاوم به گرما استفاده شده است در نظر گرفته شده است و در آن از پروبیوتیکدارای سیستم گردش آب 

 از در سیستم را از بین برده و از گرفتگی و تشکیل بیوفیلم و  عالوه بر آن های موجود آلودگیتوانند همه  ها می پروبیوتیک

 ود آمدن بوی بد جلوگیری کنند. بوج
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 های صنعتی برای تصفیه پساب PIP Plus Waterمحصول 

خارج  آب های .کنند استفاده میها  برای شستشو، گرم و یا سرد کردن فراوردهاز آب بسیاری از صنایع در فرایند تولید 

و معدنی آلوده هستند و محیط بسیار مناسبی را برای رشد و تکثیر انواع  به مواد آلی شده از چرخه تولید

محیطی، پساب خارج شده باید  تصفیه گردد. به علت زیاد  سازند. به دالیل اقتصادی و زیست ها فراهم می میکروارگانیسم

کنند  های شیمیایی استفاده می ضدعفونی کنندهبد ایجاد شده، برخی از تولید کنندگان از و بوی  ها بیوفیلمبودن میزان 

که به محیط زیست آسیب رسانده و مواد شیمیایی موجود در آب مانع از به کارگیری پساب تصفیه شده در چرخه تولید 

 شود. های کشاورزی می و یا آبیاری زمین
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آماده شده است. عتی نص به طور اختصاصی برای تصفیه پسابهایکریسال شرکت  PIP Plus Waterمحصول 

آب و موجود در  بیولوژیکیهای  آلودگیمواد آلی و به طور فعال توانند  های موجود در این محصول می پروبیوتیک

به علت باال نگهداشتن کیفیت آب تصفیه شده، سبب این محصول  رند.باز بین ب نامطبوع متصاعد شده رابوی همچنین 

تواند هم در چرخه تولید و هم در آبیاری  تصفیه شده با این محصول میشود. آب  افزایش تعداد دفعات بازیافت می

 های کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد. زمین

 ها ها و رودخانه برای تصفیه آب برکه PIP Pond Proمحصول  

ها در مقایسه با آبهای ساکن استخرها و آبگیرها کمتر در معرض آلودگی طبیعی  ها و رودخانه های جاری در برکه آب

های صنعتی، آبهای کشاورزی آلوده به کودهای شیمیایی و ... موجب به  قرار دارند، اما ورود فاضالب آبهای شهری، پساب

عناصر حیاتی نظیر فسفر، نیتروژن، کربن و اکسیژن می گردد. در هم خوردن توازن و تعادل موجود بین مواد آلی و 

افتد. هر چند میزان این  نتیجه میزان آلودگی شیمیایی و بیولوژیکی آب افزایش یافته و حیات جانوران آبزی به خطر می

ک کریسال به منظور ها بسیار باال است و چند مجموعه اکوسیستمی را در بر می گیرد، اما محصوالت پروبیوتی نوع آلودگی

را طراحی کرده  PIP Pond Proمحصول ایجاد یک اکو سیستم طبیعی و بهداشتی ایمن برای انسان و سایر جانوران 

 ها بکاهد. تواند از میزان آلودگی آبگیرها و تاالب است. این محصول می

می دهند. هدف از تصفیه زمان انجام  این محصوالت پروبیوتیک، تصفیه سطحی و تصفیه عمقی آب را انجام هم

ها  ها و سایر میکروارگانیسم سطحی آب، از بین بردن مواد مغذی موجود در جریان آب آزاد است که باعث تحریک جلبک

های مواد آلی است که باعث بروز بوی  شوند. اما هدف از تصفیه عمیق آب، از بین بردن مواد فساد پذیر و پوسیدگی می

باعث تحریک در آب شرکت کرده و کربن های کریسال در چرخه طبیعی  یکپروبیوت شوند. نامساعد می

. این عملکرد منجر به افزایش اکودینامیکی طبیعی آب شوند میبرای حضور در چرخه نیتروژن  خنثیهای  میکروارگانیسم

 .گردد تصفیه طبیعی آب میو در نتیجه 
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 های محصوالت پروبیوتیك کريسال ويژگی

بیوتیک، باید مطلوب هنگام کار با محصوالت پرو به نتیجهبرای رسیدن 

از مقدار هنگامی که از مقدار مناسبی از این محصوالت استفاده کرد. 

پروبیوتیک استفاده شود، ممکن است زمان زیادی  کمتری محصول

هیچ اثری دیده نشود.  نتیجه مطلوب الزم باشد و یا اینکهبرای رسیدن 

کریسال نشان داده شده است که ران شرکت تحقیقات ده ساله پژوهشگ

میلیون  20حداقل  تصفیه آب، های کاربردی برنامهدر بیشتر 

میلیارد در  20نیاز است. )مورد پروبیوتیک در هر میلی لیتر از محصول 

به همین خاطر شرکت کریسال عالوه بر تنظیم هر لیتر محصول(. 

 یها پروبیوتیک دنغلظت محصوالت در حد باالترین اثربخشی، زنده بو

 .کند حتی بعد از مصرف محصول را تضمین می باقیمانده

برای شرکت  ها تنها تعداد و زنده بودن پروبیوتیک ،از طرف دیگر

کریسال مهم نیست، بلکه پایداری، ثبات و تاریخ مصرف محصوالت نیز 

برای این شرکت از اهمیت به سزایی برخوردار است. فرموالسیون 

محصوالت کریسال طوری است که همه آنها دارای حداقل دو سال 

 عمر مفید و ماندگاری هستند.

            SPFا نام پروبیوتیک پایدار خود را بمحصوالت کریسال شرکت 

(Stabilized Probiotic Fermentمعرفی می )  از این کند که

 شناخت.کریسال را  تمحصوالتوان  می طریق

محیط  سازگار بودن با کریسال محصوالت پروبیوتیک دیگراز مزایای 

ها از  پروبیوتیکاست. شیمیایی های  پاک کنندهبا  مقایسهزیست در 

و به طور فعال در حفظ و نگهداری  هستندهای طبیعی  میکروارگانیسم

های مورد استفاده در  کنند. پروبیوتیک محیط زیست شرکت می

محصوالت پروبیوتیک کریسال از آب و خاک سرچشمه گرفته و هیچ 

 .صورت نگرفته است ها گونه اصالح ژنتیکی در آن
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پروبیوتیک خود، گواهینامه سازگار بودن با محیط زیست را شرکت کریسال موفق شده است تا برای همه محصوالت 

تولید محصوالت با کیفیت، با باالترین استانداردهای جهانی و تضمین کیفیت محصول برای  از اتحادیه اروپا دریافت نماید.

  از دیگر افتخارات شرکت کریسال است که موفق شده است تا گواهینامه استاندارد جهانی ،مصرف کننده

ISO 9001:2008 .را دریافت نماید 
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 ... خواهیم ساخت "پایدار بهداشتی " با هم

mailto:info@Chrisaliran.com

