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 هَؾؿِ اؾتاًساضز ٍ تحميمات نٌؼتي ايطاى

هَؾؿِ اؾتاًساضز ٍ تحميمات نٌؼتي ايطاى تٌْا ؾاظهاًي اؾت زض ايطاى وِ تط عثك 

ّا ضا تؼييي ٍ تسٍيي ٍ اخطاي آًْا ضا تا وؿة  لاًَى هيتَاًس اؾتاًساضز ضؾوي فطآٍضزُ

هَافمت قَضايؼالي اؾتاًساضز اخثاضي اػالم ًوايس. ٍظايف ٍ ّسفْاي هَؾؿِ ػثاضتؿت 

 اظ:

 اؾتاًساضز تسٍيي توٌظَض تحميمات اًدام –ؾتاًساضزّاي هلي ) تؼييي، تسٍيي ٍ ًكط ا

 واضائي افعايف ٍ تَليس ضٍقْاي تْثَز تِ ووه زاذلي، واالّاي ويفيت تطزى تاال

 اخطاي تط ًظاضت – هلي اؾتاًساضزّاي تطٍيح -وكَض ذَزوفائي خْت زض نٌايغ

ساضزّاي اؾتاً هكوَل نازضاتي واالّاي ويفي وٌتطل – اخثاضي اؾتاًساضزّاي

اخثاضي ٍ خلَگيطي اظ نسٍض واالّاي ًاهطغَب تِ هٌظَض فطاّن ًوَزى اهىاًات ضلاتت 

تا واالّاي هكاتِ ذاضخي ٍ حفظ تاظاضّاي تيي الوللي وٌتطل ويفي واالّاي ٍاضزاتي 

هكوَل اؾتاًساضز اخثاضي تِ هٌظَض حوايت اظ ههطف وٌٌسگاى ٍ تَليسوٌٌسگاى 

ّاي ًاهطغَب ذاضخي ضاٌّوائي ػلوي ٍ فٌي زاذلي ٍ خلَگيطي اظ ٍضٍز واال

 ضٍقْاي زضتاضُ تحميك ٍ هغالؼِ –تَليسوٌٌسگاى، تَظيغ وٌٌسگاى ٍ ههطف وٌٌسگاى 

 ٍ هتطيه ؾيؿتن تطٍيح – هرتلف واالّاي تطاتطي ٍ تٌسي تؿتِ ًگْساضي، تَليس،

َط، هطت اؾتاًساضزّاي تا واالّا ًوًَِ تغثيك ٍ آظهايف – ؾٌدف ٍؾايل واليثطاؾيَى

 ّاي الظم ( . اي ٍ نسٍض گَاّيٌاهِ اػالم هكرهات ٍ اظْاضًظط همايؿِ

هَؾؿِ اؾتاًساضز اظ اػضاء ؾاظهاى تيي الوللي اؾتاًساضز هي تاقس ٍ لصا زض اخطاي 

ٍظايف ذَز ّن اظ آذطيي پيكطفتْاي ػلوي ٍ فٌي ٍ نٌؼتي خْاى اؾتفازُ هي 

 ا هَضز تَخِ لطاض هي زّس.ًوايس ٍ ّن قطايظ ولي ٍ ًياظهٌسيْاي ذال وكَض ض

اخطاي اؾتاًساضزّاي هلي ايطاى تِ ًفغ توام هطزم ٍ التهاز وكَض اؾت ٍ تاػث 

افعايف نازضات ٍ فطٍـ زاذلي ٍ تأهيي ايوٌي ٍ تْساقت ههطف وٌٌسگاى ٍ نطفِ 

خَئي زض ٍلت ٍ ّعيٌِ ّا ٍ زض ًتيدِ هَخة افعايف زضآهس هلي ٍ ضفاُ ػوَهي ٍ 

 واّف ليوتْا هي قَز.
 

 
 

جستجو و شناسائي استرپتوكك هاي مدفوعي در آب ته روش غني سازي در  كميسيون استاندارد

 محيط مايع

 

 رئيس
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 هْسذت -پَضهٌهَض  پعقه اًؿتيتَ پاؾتَض

 

 اعضاء

 وطاهت اهلل -ايواًسل  هترهم تْساقت هحيظ زاًكىسُ تْساقت زاًكگاُ ػلَم پعقىي تْطاى

 هػزُ -ضٍقي عثطي  فَق ليؿاًؽ لاضذ قٌاؾي هؤؾؿِ اؾتاًساضز ٍ تحميمات نٌؼتي ايطاى

 ّوا –نسيمي  ليؿاًؽ تيَلَغي قطوت آب ٍ فاضالب اؾتاى تْطاى

 لاؾوؼلي –هحثؼلي  فَق ليؿاًؽ هيىطٍتيَلَغي هطوع پػٍّف ٍظاضت ًفت

 

 دتير

 فاعوِ –ظًس ٍويلي  ليؿاًؽ ػلَم تغصيِ هؤؾؿِ اؾتاًساضز ٍ تحميمات نٌؼتي ايطاى

 

 

 فهرست مطالة

 

ّاي هسفَػي زض آب تِ ضٍـ غٌي ؾاظي زض هحيظ  خؿتدَ ٍ قٌاؾائي اؾتطپتَوه

 هايغ

 همسهِ

 ّسف

 زاهٌِ واضتطز

 تؼطيف

 ٍـاؾاؼ ض

 ّا هيحغْاي وكت ٍ هؼطف

 زؾتگاّْا ٍ ٍؾايل

 ًوًَِ تطزاضي

 ضٍـ آظهَى

 

 
 

 تؿوِ تؼالي

 پيكگفتاض
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ّاي هسفَػي زض آب تِ ضٍـ غٌي ؾاظي  اؾتاًساضز خؿتدَ ٍ قٌاؾائي اؾتطپتَوه

يَى فٌي وكاٍضظي تْيِ ٍ تسٍيي قسُ ٍ زض يىهس زض هحيظ هايغ وِ تِ ٍؾيلِ وويؿ

هَضز تائيس  74/3/2 ٍ پٌداُ ٍ زٍهيي وويتِ هلي اؾتاًساضز وكاٍضظي ٍ غصائي هَضخ

لاًَى انالحي لَاًيي ٍ همطضات هؤؾؿِ  2 هازُ 1 لطاض گطفتِ , ايٌه تِ اؾتٌاز تٌس

تِ ػٌَاى اؾتاًساضز  1371 اؾتاًساضز ٍ تحميمات نٌؼتي ايطاى ههَب تْوي هاُ

 گطزز . ضؾوي ايطاى هٌتكط هي

تطاي حفظ ّوگاهي ٍ ّواٌّگي تا پيكطفتْاي هلي ٍ خْاًي زض ظهيٌِ نٌايغ ٍ ػلَم 

اؾتاًساضزّاي ايطاى زض هَالغ لعٍم هَضز تدسيس ًظط لطاض ذَاّس گطفت ٍ ّط گًَِ 

تدسيس ًظط زض پيكٌْازي وِ تطاي انالح يا تىويل ايي اؾتاًساضزّا تطؾس زض ٌّگام 

 وويؿيَى فٌي هطتَط هَضز تَخِ ٍالغ ذَاّس قس .

تٌاتطايي تطاي هطاخؼِ تِ اؾتاًساضزّاي ايطاى تايس ّوَاضُ اظ آذطيي چاج ٍ تدسيس ًظط 

 آًْا اؾتفازُ ًوَز .

زض تْيِ ٍ تسٍيي ايي اؾتاًساضز ؾؼي قسُ اؾت وِ ضوي تَخِ تِ قطايظ هَخَز ٍ 

تيي ايي اؾتاًساضز ٍ اؾتاًساضز وكَضّاي نٌؼتي ٍ الومسٍض  ًياظّاي خاهؼِ حتي

 پيكطفتِ ّواٌّگي ايداز قَز .

لصا تا تطضؾي اهىاًات ٍ هْاضتْاي هَخَز ٍ اخطاي آظهايكْاي الظم ايي اؾتاًساضز تا 

 اؾتفازُ اظ هٌاتغ ظيط تْيِ گطزيسُ اؾت :

 
1-   Internatinal Standard – ISO 7899/1 - 1984 

Detection and enumeration of faecal streptococci 

2- International Standard – ISO 5667/3 - 1985 

guidance on the preservation and handling of sampels 

3- Guidelines for Drinking water qulity / w . H . o - 1993 

 

روش غني سازي در هاي مدفوعي در آب ته  جستجو و شناسائي استرپتوكك

 محيط مايع

 مقدمه

تطاي تؼييي لاتليت قطب آب آقاهيسًي اظ ًظط هيىطٍتي , الظم اؾت وِ ػسم آلَزگي 

ّاي  آى تِ هيىطٍاضگاًيؿن ّاي تيواضي ظا هحطظ قَز وِ يىي اظ آًْا اؾتطپتَوه

تاقس . ايي تاوتطيْا تايس تِ ػٌَاى ًكاًگط آلَزگي هسفَػي زض آب  هسفَػي هي

تَاًٌس  سًي هَضز تَخِ لطاض گيطز اگطچِ تؼساز ووي اظ آًْا تِ عطق زيگط ًيع هيآقاهي

 آب ضا آلَزُ ًوايٌس .
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الًؿفليس هاًٌس  D ّاي گطٍُ زض ايي اؾتاًساضز ضٍـ خساؾاظي اؾتطپتَله

ّاي هسفَػي زض آب قطح زازُ قسُ اؾت ٍ اظ آًدا وِ زض ايي ضٍـ  اؾتطپتَوه

اؾتطپتَوه  "قَز , لصا زض ايي هَضز اظ ٍاغُ  تائيس ًوي تاوتطي فَق اظ ًظط ؾطٍلَغيىي

 قَز . اؾتفازُ هي "هسفَػي 

, قٌاؾائي تؼسي ٍ آظهًَْاي ؾطٍلَغيىي خْت   الظم تِ شوط اؾت وِ زض هَالغ ذال

 خساؾاظي آى ضطٍضي اؾت .

 ـ هدف 1

ّسف اظ تسٍيي ايي اؾتاًساضز تؼييي يه ضٍـ هطخغ خْت تكريم ٍ قٌاؾائي 

 تاقس . ّاي هسفَػي زض آب تِ ضٍـ غٌي ؾاظي زض هحيظ هايغ هي اؾتطپتَوه

 ـ دامنه كارترد 2

 ايي اؾتاًساضز زض هَضز اًَاع هرتلف آتْا اظ خولِ آتْاي وسض واضتطز زاضز .

 ـ تعريف 3

ّائي ّؿتٌس وِ تط ضٍي  ّاي هسفَػي , تاوتطي اظ اؾتطپتَوهزض ايي اؾتاًساضز هٌظَض 

زاضاي ٍاوٌف هثثت ّؿتٌس ٍ آظهَى  2 ـ 2 ـ 5 ٍ 1 ـ 2 ـ 5 هحيظ وكت تٌسّاي

 تاقس . واتاالظ آًْا هٌفي هي

 ـ اساس روش 4

ّاي هسفَػي زض حدن هكرهي اظ ًوًَِ عي زٍ هطحلِ قٌاؾائي  اؾتطپتَوه

 قًَس : هي

 ـ غٌي وطزى 1 ـ 4

حدن هؼيٌي اظ ًوًَِ تِ هحيظ اًتراتي آتگَقت آظيس ـ گلَوع اضافِ قسُ ٍ تطاي 

 قَز . زضخِ ؾلؿيَؼ لطاض زازُ هي 37 تا 35 ؾاػت زض 48 هست

وٌٌس وِ تا تغييط ضًگ  ّاي هسفَػي تا ترويط گلَگع تَليس اؾيس هي اؾتطپتَوه

 قَز . قٌاؾاگط اظ اضغَاًي تِ ظضز هكرم هي

 ـ آظهَى تأييسي 2 ـ 4

تَاًٌس زض ايي هحيظ  ّاي گطم هثثت ًيع هي ّا ٍ وَوؿي اظ آًدا وِ تطذي اظ تاؾيل

ٍاوٌف هثثت زاقتِ تاقٌس لصا تِ هٌظَض حصف آًْا آظهًَْاي تائيسي تِ نَضت ظيط 

 گيطز : اًدام هي

ؾاػت ٍاوٌف هثثت ًكاى  48 تا 24 وِ پؽ اظ 1 ـ 4 ّاي تٌس الف ـ اظ وليِ لَلِ

اًس ضٍي هحيظ نفطا اؾىَليي ـ آظيس آگاض وكت ذغي زازُ ٍ ؾپؽ پليت ّا زض ُ زاز

ّاي  گيطًس . اؾتطپتَوه ؾاػت لطاض هي 48 زضخِ ؾلؿيَؼ تطاي هست44 زهاي

www.abpsoil.com

www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com


قًَس . هحهَل  هسفَػي زض ايي هحيظ ضقس وطزُ ٍ ؾثة ّيسضٍليع اؾىَليي هي

يتي ايداز تطوية زي ّيسضٍوؿي وَهاضيي اؾت تا يَى آّي ؾِ ظطف 7 ـ 6 ًْائي

 قَز . وٌس وِ زض هحيظ پرف هي ذطهائي تا ؾياُ ضًگ هي

ايي اؾتاًساضز اًدام  4 ـ 9 ّاي هكىَن آظهَى واتاالظ عثك تٌس ب ـ زض هَضز پطگٌِ

تَاى تِ ػٌَاى  قَز . پطگٌِ ّائي ضا وِ اؾىَليي هثثت ٍ واتاالظ هٌفي ّؿتٌس هي هي

 اؾتطپتَوه هسفَػي زض ًظط گطفت .

 ها ـ ميحطهاي كشت و معرف 5

ـ اظ آًداوِ وليِ هحيغْاي قطح زازُ قسُ حاٍي هازُ تؿياض ؾوي ٍ  1 يازآٍضي

خْف ظاي ذهَنأ اؾتٌكاق پَزض آى ذَززاضي ًوَز . ّوچٌيي ايي هحيغْا ًثايس 

تا اؾيسّاي هؼسًي لَي هرلَط قًَس ظيطا تَليس هازُ ؾوي ّيسضٍغى 

 وٌٌس . هي HN3 آظيس

ّاي  چَى هحلَلْائي وِ حاٍي آظيس ّؿتٌس زض نَضت تواؼ تا لَلِـ  2 يازآٍضي

ّاي ظطفكَئي ( ايداز تطويثات لاتل اًفداض  فلعي ) تطاي هثال اظ عطيك ؾيٌه

قَز زٍض ضيع  وٌٌس لصا تايس زض ايي ظهيٌِ تَخِ ذال هثصٍل زاقت . تَنيِ هي هي

پؽ اظ خوغ آٍضي زضٍى هحلَلْاي حاٍي آظيس ضا تا آب فطاٍاى هرلَط ٍ ضليك ًوَز ٍ 

ظطٍف پالؾتيىي ) پي ٍي ؾي , پلي اتيلي , پلي اؾتيطى ( تا زلت تِ هدطاي 

 فاضالب ضيرت .

 ـ هَاز اٍليِ 1 ـ 5

تِ هٌظَض تِ زؾت آٍضزى ًتايح ّواٌّگ اظ هَاز قيويائي تا ويفيت يىؿاى ٍ تا زضخِ 

ط زاقت وِ ًيوِ ذلَل هؼيي ٍ هحيغْاي وكت هٌاؾة اؾتفازُ ًوائيس . تايس زض ًظ

ػوط هحيغْاي وكت حاٍي ؾسين آظيس وَتاُ اؾت تٌاتطايي تاضيد اًمضاي هحيظ تايس 

 هَضز تَخِ لطاض گيطز .

 ـ هحيغْاي وكت 2 ـ 5

 azide gIucose broth ـ هحيغْاي وكت آتگَقت گلَوع ـ 1 ـ 2 ـ 5

 آظيس ) تا غلظت هؼوَلي (
 تطوية همساض 

beef extract 4/5 ػهاضُ گَقت گطم 

trypton 15 تطيپتَى گطم 

glucose 7/5 گلَوع گطم 

sodium chloride (NaCl) 7/5ؾسين ولطايس گطم 

bromo cresol 1ؾسين آظيس هيلي ليتط 
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purple 

(ethanolic solution 15g/l) گطم زض ليتط (15 )هحلَل اتاًَلي 

distilled water آب همغط هيلي ليتط 1000 تا 

 

 ضٍـ تْيِ :

هَاز فَق ضا تا ّن هرلَط وطزُ ٍ زض تي هاضي خَـ لطاض زّيس . پؽ اظ حل قسى 

زليمِ زض  15 هيلي ليتطي تمؿين وطزُ ٍ تِ هست 10 هحيظ ضا زض حدوْاي

اي تٌظين  هحيظ ضا تِ گًَِ PH زضخِ ؾلؿيَؼ اتَوالٍ ًوائيس .1 ± 121 زهاي

 زضخِ ؾلؿيَؼ ( 25 تاقس . ) زض زهاي 0/1 ± 7/2 ًوائيس وِ پؽ اظ ؾتطٍى قسى

گيطز  يازآٍضي : زض هَاضزي وِ حدوْاي تيف اظ يه هيلي ليتط هَضز آظهَى لطاض هي

 اؾتفازُ وٌيس . اظ هحيظ وكت تا غلظت زٍ تطاتط ٍ ّن حدن ًوًَِ تطزاقت قسُ

زض نَضتي وِ هحيظ تِ نَضت تداضتي زض زؾتطؼ اؾت عثك زؾتَض ؾاظًسُ ػول 

 ًوائيس .

 azide agar - aesculin - bile ـ هحيظ وكت نفطا ـ اؾىَليي ـ 2 ـ 2 ـ 5

 آگاض آظيس –اؾىَليي 
 تطوية همساض 

Tryptone 17 تطيپتَى گطم 

peptone 3پپتَى گطم 

yeast extract 5 ػهاضُ هروط گطم 

ox - bile dehydrated 10 نفطاي گاٍي تِ نَضت ذكه  گطم

 )پَزض(

sodiom chloride (NaCl) 5 ؾسين ولطايس گطم 

aesculine 1 اؾىَليي گطم 

ammonium iron (III) citrate 0/5 ؾيتطات اهًَيَم آّي ؾِ  گطم

 ظطفيتي

sodium azide NaN3 0/15 ؾسين آظيس گطم 

agar 12-20 ) ُآگاض گطم )عثك زؾتَض ؾاظًس 

distilled water آب همغط هيلي ليتط1000 تا 

 

 ضٍـ تْيِ :
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هَاز فَق ضا تا ّن هرلَط وطزُ ٍ زض تي هاضي خَـ لطاض زّيس پؽ اظ حل قسى زض 

زضخِ ؾلؿيَؼ  1±121 زليمِ زض زهاي 15 ظطٍف هٌاؾة تمؿين ًوَزُ ٍ تِ هست

اي تٌظين وٌيس وِ پؽ اظ ؾتطٍى  هحيظ ضا تِ گًَِ PH اتَوالٍ وٌيس .

 زضخِ ؾلؿيَؼ ( 25 تاقس . ) زض زهاي 0/1±7/2 قسى

هيلي  20 تا 15 زضخِ ؾلؿيَؼ ؾطز ًوَزُ ٍ تِ هيعاى 60 تا 50 تا زهاي هحيظ ضا

هيلي هتط اضافِ وطزُ ٍ تا خاهس قسُ هحيظ آًْا  3 ّائي تِ لغط حسالل ليتط تِ پليت

 ضا ضٍي يه ؾغح ناف ٍ ذٌه لطاض زّيس .

زض نَضتي وِ هحيظ تِ نَضت تداضتي زض زؾتطؼ اؾت عثك زؾتَض ؾاظًسُ ػول 

 ًوائيس .

 گطم زض ليتط 30 ـ پطاوؿيسّيسضٍغى , هحلَل 3 ـ 5

 ـ دستگاهها و وسايل 6

 تاقس . قاهل ٍؾايل هؼوَل زض آظهايكگاُ هيىطٍ تيَلَغي هي

 ـ نمونه ترداري 7

تطاي ًوًَِ تطزاضي اظ آتْاي آقاهيسًي ٍ ؾايط آتْاي تغطي ًكسُ , اظ تغطيْاي 

قَز . ايي ظطٍف تايس زهاي  اي ٍ يا ظطٍف پالؾتيىي ؾتطٍى اؾتفازُ هي قيكِ

زضخِ ؾلؿيَؼ ( ضا تحول ًوايٌس ٍ زض ايي زها ًثايس هَازي ضا  160ذكه ؾتطًٍي )

 آظاز وٌٌسُ وِ تطاي ضقس تاوتطيْا تاظزاضًسُ تاقٌس .

ظطٍف تايس لثل اظ ؾتطٍى قسى تا آب ٍ هازُ قَيٌسُ هٌاؾة قؿتِ ٍ تا آب همغط 

هدسزا تا آب همغط آتىكي  HNO3 طيهآتىكي قًَس ٍ پؽ اظ قؿتكَ تا اؾيسًيت

 قًَس .

گيطز تايس زاذل ٍ ذاضج قيط آب ضا  زض نَضتي وِ ًوًَِ تطزاضي اظ قيط آب اًدام هي

واهال تويع ًوَزُ ٍ پؽ اظ تاظ گصاقتي قيط آب تطاي هست يه زليمِ , قيط ضا تؿتِ 

ٍ تا اؾتفازُ اظ چطاؽ الىلي ؾط قيط ضا حطاضت زّيس ٍ ؾپؽ آًطا تاظ وطزُ تا آب ذاضج 

 قسُ ٍ ذٌه گطزز .

ًِ تطزاضي تايس واهال اظ آب پط قَز ٍ زض ٌّگام ًوًَِ تطزاضي زلت ًوَز تا ظطٍف ًوَ

آلَزگي ثاًَي پيف ًيايس . تطاي ًوًَِ تطزاضي اظ آتْاي ولط ظزُ قسُ پيف اظ ؾتطٍى 

هيلي ليتط اظ  0/1 هيلي ليتط حدن ظطف , 125 وطزى ظطف تِ اظاي ّط

س تا اثط تاظزاضًسگي ولط اضافِ وٌي (Na2S2O3) زضنس تيَؾَلفات ؾسين 10 هحلَل

 پي پي ام 5 ضا ذٌثي ؾاظز . زض هَاضزي وِ ولط تاليواًسُ تيف اظ
1

تاقس همازيط  هي 

 تيكتط تيَؾَلفات الظم اؾت .
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هيلي گطم زض ليتط  0/01 زض هَضز آتْائي وِ غلظت فلعات ؾٌگيي زض آًْا تيف اظ

2طااؾتيه اؾيساتيلي زي اهيي تت "زضنس  15 هيلي ليتط اظ هحلَل 0/3 اؾت ,
تِ  "

 هيلي ليتط حدن ظطف اضافِ قَز . 500اظاي ّط

آتْاي ًوًَِ تطزاضي قسُ تا ضؾيسى تِ آظهايكگاُ ٍ پؽ اظ آى تا ظهاى آظهايف زض 

زضخِ ؾلؿيَؼ ًگِ زاضي قَز . الظم اؾت وِ ظهاى تيي ًوًَِ تطزاضي  5 تا 2 زهاي

 ؾاػت تيكتط ًثاقس . 6 تا آظهايف اظ

 ـ روش آزمون 8

 ّا ـ آهازُ ؾاظي ًوًَِ 1 ـ 8

ّاي هَضز ًياظ ضا عثك اؾتاًساضز هلي ايطاى تِ  ّا ٍ تْيِ ضلت آهازُ ؾاظي ًوًَِ

 اًدام زّيس . 356 قواضُ

 ـ غٌي ؾاظي 2 ـ 8

هيلي ليتط هحيظ  10 يه هيلي ليتط اظ ًوًَِ انلي ٍ يا ًوًَِ ضليك قسُ ضا تِ

 افعائيس ٍ واهال هرلَط قًَس .( تي1 ـ 2 ـ 5آتگَقت آظيس ـ گلَوع تٌس )

 ـ گطهراًِ گصاضي 3 ـ 8

( زضخِ 37 يا 35) 1± ؾاػت زض زهاي 24 ظطٍف وكت زازُ قسُ ضا تِ هست

ّائي ضا وِ تِ ضًگ  ؾلؿيَؼ گطهراًِ گصاضي وٌيس . پؽ اظ پاياى ايي هست وليِ لَلِ

اًس تِ ػٌَاى ٍاوٌف هثثت زض ًظط تگيطيس . تَخِ زاقتِ تاقيس وِ  ظضز تغييط ضًگ زازُ

 تَاًس زض ؾطاؾط لَلِ ٍ يا فمظ زض لؿوت اًتْائي لَلِ ايداز قسُ تاقس . تغييط ضًگ هي

ؾاػت زيگط زض  24 ي ٍاوٌف هٌفي ضا تطاي هستّا هدسزا لَلِ

( زضخِ ؾلؿيَؼ لطاض زّيس . پؽ اظ پاياى ايي هست حتي اگط 37 يا 35) 1± زهاي

تغييط ضًگ ضؼيفي ) اضغَاًي هايل تِ لطهع ( هكاّسُ قَز تايس تِ ػٌَاى ٍاوٌف 

 هثثت زض ًظط گطفتِ قَز .

قَز . زض  تا لَلِ قاّس تَنيِ هيّا  تِ هٌظَض تفؿيط تْتط ًتايح , همايؿِ ضًگ لَلِ

هَاضزي وِ قواضـ تؼساز تاوتطي هَضز ًظط تاقس تْتط اؾت اظ ضٍـ قواضـ 

 تيكتطيي تؼساز احتوالي
3
 اؾتفازُ قَز . 

 ـ آظهَى تائيسي 4 ـ 8

زاضاي ٍاوٌف هثثت تاقٌس پؽ اظ تىاى زازى ٍ  2 ـ 8 ّاي تٌس زض نَضتي وِ لَلِ

ل اظ آى ضا تطزاقت وطزُ ٍ ضٍي پليت حاٍي آظيس , يىٌَاذت ًوَزى , يه حلمِ واه

ؾاػت زض  48 وكت ذغي زازُ ٍ تِ هست 2 ـ 2 ـ 5 اؾىَليي , نفطا آگاض تٌس

 زضخِ ؾلؿيَؼ لطاض زّيس . 0/5±44 زهاي
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ّاي ذطهائي ضًگ ّؿتٌس ٍ يا ضًگ فَق زض هحيظ  ّائي وِ زاضاي پطگٌِ وليِ پليت

 اعطاف آًْا پرف قسُ اؾت تِ ػٌَاى ٍاوٌف هثثت زض ًظط تگيطيس .

 ـ آظهَى واتاالظ 4 ـ 9

ّائي وِ زض هحيظ نفطا ,  ضا ضٍي پطگٌِ 3 ـ 5 يه لغطُ اظ هحلَل آب اوؿيػًِ تٌس

اًس لطاض زّيس . هتهاػس قسى حثاتْاي اوؿيػى زليل ُ اؾىَليي , آظيس آگاض ضقس وطز

 تط ٍخَز آتطين واتاالظ اؾت .

 تاقٌس . ّاي هسفَػي واتاالظ هٌفي هي اؾتطپتَوه

يازآٍضي : تِ هٌظَض حصف ذغاي ًاقي اظ آظهَى واتاالظ هٌفي , آظهايف ضا ضٍي يه 

اظ آًداوِ آًعين  ( تىطاض وٌيس .Nutrient Agarهحيظ غيط اًتراتي هثل آگاضهغصي )

ّاي  ّاي ظًسُ ٍخَز زاضز , تٌاتطايي آظهايف ضا ضٍي وكت فَق فمظ زض وكت

 ( ؾاػتِ اًدام زّيس .24 تا 18)

 

 

 

1-Part Per Million (P.P.M) 

2-Ethylene diamine tetraacetic acid (E.D.T.A) 

3- Most Probable Number (M.P.N) 
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