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جغتجٕ ٔ ؽًبسػ كهيفشو ْب دس آة ثّ سٔػ چُذ نٕنّ اي

چبپ أل
يٕعغّ اعتبَذاسد ٔ تذميمبت فُعتي ايشاٌ
يٕعغّ اعتبَذاسد ٔ تذميمبت فُعتي ايشاٌ تُٓب عبصيبَي اعت دس
ايشاٌ كّ ثش طجك لبٌَٕ ييتٕاَذ اعتبَذاسد سعًي فشآٔسدِْب سا تعييٍ ٔ
تذٔيٍ ٔ اجشاي آَٓب سا ثب كغت يٕافمت ؽٕسايعبني اعتبَذاسد اججبسي
اعالو ًَبيذٔ .ظبيف ٔ ْذفٓبي يٕعغّ عجبستغت اص:
تعييٍ ،تذٔيٍ ٔ َؾش اعتبَذاسدْبي يهي – اَجبو تذميمبت ثًُظٕس تذٔيٍ
اعتبَذاسد ثبال ثشدٌ كيفيت كبالْبي داخهي ،كًك ثّ ثٓجٕد سٔؽٓبي
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تٕنيذ ٔ افضايؼ كبسائي فُبيع دس جٓت خٕدكفبئي كؾٕس  -تشٔيج
اعتبَذاسدْبي يهي – َظبست ثش اجشاي اعتبَذاسدْبي اججبسي – كُتشل
كيفي كبالْبي فبدساتي يؾًٕل اعتبَذاسدْبي اججبسي ٔ جهٕگيشي اص
فذٔس كبالْبي َبيشغٕة ثًُظٕس فشاْى ًَٕدٌ ايكبَبت سلبثت ثب
كبالْبي يؾبثّ خبسجي ٔ دفع ثبصاسْبي ثيٍ انًههي كُتشل كيفي
كبالْبي ٔاسداتي يؾًٕل اعتبَذاسد اججبسي ثًُظٕس دًبيت اص يقشف
كُُذگبٌ ٔ تٕنيذكُُذگبٌ داخهي ٔ جهٕگيشي اص ٔسٔد كبالْبي َبيشغٕة
خبسجي ساًُْبئي عهًي ٔ فُي تٕنيذكُُذگبٌ ،تٕصيع كُُذگبٌ ٔ يقشف
كُُذگبٌ – يطبنعّ ٔ تذميك دسثبسِ سٔؽٓبي تٕنيذَ ،گٓذاسي ،ثغتّ
ثُذي ٔ تشاثشي كبالْبي يختهف – تشٔيج عيغتى يتشيك ٔ كبنيجشاعيٌٕ
ٔعبيم عُجؼ – آصيبيؼ ٔ تطجيك ًََّٕ كبالْب ثب اعتبَذاسدْبي
يشثٕط ،اعالو يؾخقبت ٔ اظٓبسَظش يمبيغّ اي ٔ فذٔس گٕاْيُبيّ
ْبي الصو).
يٕعغّ اعتبَذاسد اص اعضبء عبصيبٌ ثيٍ انًههي اعتبَذاسد ييجبؽذ ٔ نزا
دس اجشاي ٔظبيف خٕد ْى اص آخشيٍ پيؾشفتٓبي عهًي ٔ فُي ٔ
فُعتي جٓبٌ اعتفبدِ ييًُبيذ ٔ ْى ؽشايظ كهي ٔ َيبصيُذيٓبي خبؿ
كؾٕس سا يٕسد تٕجّ لشاس ييذْذ.
اجشاي اعتبَذاسدْبي يهي ايشاٌ ثُفع تًبو يشدو ٔ التقبد كؾٕس اعت ٔ
ثبعج افضايؼ فبدسات ٔ فشٔػ داخهي ٔ تأييٍ ايًُي ٔ ثٓذاؽت
يقشف كُُذگبٌ ٔ فشفّ جٕئي دس ٔلت ٔ ْضيُّْب ٔ دس َتيجّ
يٕجت افضايؼ دسآيذ يهي ٔ سفبِ عًٕيي ٔ كبْؼ ليًتٓب ييؾٕد.

كميسيٌن استاندارد
جستجٌ ً شمارش كليفرم ىا ،كليفرم ىاي گرماپاي ًاشريشياكلي فرضي
در آب تو رًش چند لٌلو اي
رئيس
ايًبَذل  -كشايت ا
...

يتخقـ ثٓذاؽت يذيظ

اعضاء
پٕسيُقٕس -
يٓذخت

پضؽك

داَؾكذِ ثٓذاؽت داَؾگبِ عهٕو پضؽكي
تٓشاٌ
اَغتيتٕ پبعتٕس
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دغٍ پٕس -
دمحمدغيٍ
سٔؽٍ طجشي -
يژدِ
فذيمي ًْ -ب
يذجعهي  -لبعًعهي
دتير
صَذٔكيهي  -فبطًّ

فٕق نيغبَظ تغزيّ ٔ
ثٓذاؽت
فٕق نيغبَظ لبسچؽُبعي
نيغبَظ ثيٕنٕژي
فٕق نيغبَظ
ييكشٔثيٕنٕژي
نيغبَظ تغزيّ

يؤعغّ اعتبَذاسد ٔ تذميمبت فُعتي
ايشاٌ
يؤعغّ اعتبَذاسد ٔ تذميمبت فُعتي
ايشاٌ
ؽشكت آة ٔ فبضالت اعتبٌ تٓشاٌ
پژْٔؾگبِ فُعت َفت

يؤعغّ اعتبَذاسد ٔ تذميمبت فُعتي
ايشاٌ

فيرست مطالة
ْذف
دايُّ كبسثشد
تعبسيف
اعبط سٔػ
يٕاد سليك كُُذِ  ,يذيطٓبي كؾت ٔ يعشفْب
دعتگبِْب ٔ ٔعبيم
سٔػ كبس
پيٕعت انف
پيٕعت ة

ثغًّ تعبني
پيؾگفتبس
اعتبَذاسد جغتجٕ ٔ ؽًبسػ كهيفشوْب دس آة ثّ سٔػ چُذ نٕنّاي كّ
ثّ ٔعيهّ كًيغيٌٕ فُي يشثٕطّ تٓيّ ٔ تذٔيٍ ؽذِ ٔ دس يكًيٍ كًيتّ
يهي اعتبَذاسد ييكشٔثيٕنٕژي يٕسر 74/9/28يٕسد تبئيذ لشاس گشفتّ ,
ايُك ثّ اعتُبد ثُذ  1يبدِ  3لبٌَٕ افالدي لٕاَيٍ ٔ يمشسات يؤعغّ
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اعتبَذاسد ٔ تذميمبت فُعتي ايشاٌ يقٕة ثًٍٓ يبِ  1371ثّ عُٕاٌ
اعتبَذاسد سعًي ايشاٌ يُتؾش ييگشدد .
ثشاي دفع ًْگبيي ٔ ًْبُْگي ثب پيؾشفتٓبي يهي ٔ جٓبَي دس صييُّ
فُبيع ٔ عهٕو اعتبَذاسدْبي ايشاٌ دس يٕالع نضٔو ٔ يب فٕافم يعيٍ
يٕسد تجذيذ َظش لشاس خٕاْذ گشفت ٔ ْشگَّٕ پيؾُٓبدي كّ ثشاي
افالح يب تكًيم ايٍ اعتبَذاسدْب ثشعذ دس ُْگبو
تجذيذ َظش دس كًيغيٌٕ فُي يشثٕط يٕسد تٕجّ ٔالع خٕاْذ ؽذ .
ثُبثشايٍ ثشاي يشاجعّ ثّ اعتبَذاسدْبي ايشاٌ ثبيذ ًْٕاسِ اص آخشيٍ
چبپ ٔ تجذيذ َظش آَٓب اعتفبدِ ًَٕد .
دس تٓيّ ٔ تذٔيٍ ايٍ اعتبَذاسد ععي ؽذِ اعت كّ ضًٍ تٕجّ ثّ
ؽشايظ يٕجٕد ٔ َيبصْبي جبيعّ دتي انًمذٔس ثيٍ ايٍ اعتبَذاسد ٔ
اعتبَذاسد كؾٕسْبي فُعتي ٔ پيؾشفتّ ًْبُْگي ايجبد ؽٕد .
نزا ثب ثشسعي ايكبَبت ٔ يٓبستْبي يٕجٕد ٔ اجشاي آصيبيؼْبي
الصو اعتبَذاسد دبضش ثب اعتفبدِ اص يُبثع صيش تٓيّ گشديذِ اعت :
1- International standard – ISO 9308 – 2 1990
water quality – detection and enumeration of
coliform thermotolerant coliform and presumptive
escherichia coil
2- International standard – ISO 8199, 1988
water quality – general guide to the enumeration of
micro – organisms by culture

جستجٌ ً شمارش كليفرمىا  ,كليفرمىا گرماپايً 1
3
اشريشياكلي فرضي  2در آب تو رًش چند لٌلواي
 1ـ ىدف
ْذف اص تذٔيٍ ايٍ اعتبَذاسد  ,اسائّ يك سٔػ يشجع ثشاي ؽُبعبئي ٔ
ؽًبسػ كهيفشوْب  ,كهيفشوْبي گشيبپبي ٔ اؽشيؾيبكهي فشضي دس آة
ثّ ٔعيهّ كؾت دس يذيظ يبيع ثّ سٔػ چُذ نٕنّاي ٔ يذبعجّ ثيؾتشيٍ
تعذاد ادتًبني  4آَٓب دس ًََّٕ ييثبؽذ .

 2ـ دامنو كارترد
ايٍ اعتبَذاسد دس يٕسد كهيّ آثٓب  ,دتي آثٓبيي كّ داساي رسات ٔ يٕاد
يعهك ْغتُذ  ,كبسثشد داسد .

 3ـ تعاريف

www.abpsoil.com

دس ايٍ اعتبَذاسد ٔاژِْب ثب تعبسيف صيش ثكبس ثشدِ ييؽٕد :
 3ـ  1ـ كهيفشوْب :
يُظٕس ييكشٔاسگبَيغىْبيي ْغتُذ كّ ييتٕاَُذ دس ؽشايظ ْٕاصي دس
ديبي 370/5 ٔ 350/5دسجّ عهغيٕط دس يذيظ يبيع الكتٕص سؽذ
كشدِ ٔ دس يذت  48عبعت تٕنيذ اعيذ ٔ گبص كُُذ .
 3ـ  2ـ كهيفشوْبي گشيبپبي :
يُظٕس كهيفشوْبي تعشيف ؽذِ دس ثُذ  3ـ ْ 1غتُذ كّ لبدسَذ دس
يذت  24عبعت دس ديبي 44/50/25ٔ 440/5دسجّ عهغيٕط َيض
تٕنيذ اعيذ ٔ گبص كُُذ .
 3ـ  3ـ اؽشيؾيبكهي فشضي :
يُظٕس كهيفشوْبي يمبٔو ثّ دشاست تعشيف ؽذِ دس ثُذ  3ـ ْ 2غتُذ
كّ لبدسَذ دس يذت  24عبعت دس ديبي 44/50/25 ٔ440/5دسجّ
عهغيٕط اص تشيپتٕفبٌ تٕنيذ اَذٔل ٔ اص الكتٕص ٔ يبَيتٕل تٕنيذ گبص كُذ
.

 4ـ اساس رًش
 4ـ  1ـ تهميخ ًََّٕ يب سلتي اص آٌ ثّ يك عشي نٕنّْبي دبٔي يذيظ
يبيع اَتخبثي الكتٕص .
 4ـ  2ـ گشيخبَّ گزاسي نٕنّْب دس ديبي  35تب  37دسجّ عهغيٕط ثّ
يذت  24تب  48عبعت .
 4ـ  3ـ تجذيذ كؾت ْشيك اص نٕنّْبي داساي كذٔست ٔ گبص يخجت ثّ
يذيظ اَتخبثي تأييذي .
 4ـ  4ـ دس يٕاسدي كّ جغتجٕي اؽشيؾيبكهي فشضي يٕسد َظش اعت
 ,ثشاي ثشسعي تٕنيذ اَذٔل اص نٕنّْبي فٕق دس يك يذيظ تشپتٕفبٌ داس
كؾت دادِ ييؽٕد .
دس يٕسد ثشسعي كهيفشوْب  ,يذيطٓبي تأييذي دس
ديبي  25تب  37دسجّ عهغيٕط ثّ يذت  48عبعت لشاس ييگيشد ٔ دس
يٕسد ثشسعي كهيفشوْبي گشيبپبي ٔ اؽشيؾيبكهي فشضي دس
ديبي  24دسجّ عهغيٕط ثّ يذت  24عبعت گشيخبَّ گزاسي ييؽٕد
 .عپظ ثب اعتفبدِ اص جذأل آيبسي ثيؾتشيٍ تعذاد ادتًبني كهيفشوْب ,
كهيفشوْبي گشيبپبي ٔ اؽشيؾيبكهي فشضي دس  100ييهينيتش اص ًََّٕ
يذبعجّ ييؽٕد  ( .اص تعذاد نٕنّْبيي كّ َتبيج تأييذي يخجتي داؽتّاَذ).

 5ـ مٌاد رقيق كننده  ,محيطياي كشت ً معرفىا
 5ـ  1ـ يٕاد أنيّ ,
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ثّ يُظٕس ثّ دعت آٔسدٌ َتبيج ًْبُْگ اص يٕاد ؽيًيبيي ثب كيفيت
يكغبٌ ٔ ثب دسجّ خهٕؿ يعيٍ ٔ يذيطٓبي كؾت يُبعت اعتفبدِ ًَبييذ
.
 5ـ  2ـ يٕاد سليك كُُذِ :
اص يكي اص يذهٕلْبي سليك كُُذِ پيٕعت ؽًبسِ يك  ,ثشطجك
دعتٕسانعًم دادِ ؽذِ اعتفبدِ ًَبييذ .
 5ـ  3ـ يذيطٓبي كؾت ٔ يعشفْب :
اص يذيطٓبي كؾت ٔ يعشفْبي پيٕعت ؽًبسِ دٔ ثشطجك
دعتٕسانعًم دادِ ؽذِ  ,اعتفبدِ ًَبييذ .

 6ـ دستگاهىا ً ًسايل
اص دعتگبِْب ٔ ٔعبيم يعًٕني دس آصيبيؾگبِ ييكشٔثيٕنٕژي اعتفبدِ
ًَبييذ .

 7ـ رًش كار
 7ـ  1ـ آيبدِ عبصي :
آيبدِ عبصي ٔ تٓيّ سلتْبي يٕسد َيبص سا ثشطجك اعتبَذاسد يهي
ايشاٌ ثّ ؽًبسِ  356اَجبو دْيذ  .دس يٕاسدي كّ ًََّٕ ثشداؽت ؽذِ
ثيؼ اص َيى ييهينيتش اعت  ,اص نٕنّْبي دبٔي يذيظ كؾت ثب غهظت دٔ
ثشاثش اعتفبدِ ًَبييذ .
 7ـ  2ـ گشيخبَّ گزاسي :
نٕنّْبي تهميخ ؽذِ سا ثشاي يذت  48عبعت دس
ديبي  350/5يب 370/5دسجّ عهغيٕط لشاس دْيذ .
 7ـ  3ـ ثشسعي :
پظ اص يذت  18تب  24عبعت نٕنّْب سا ثشسعي ًَبييذ  .نٕنّْبيي كّ
داساي كذٔست ًْشاِ ثب تٕنيذ گبص ٔ اعيذ ( دس يٕسد يذيطٓبيي كّ
داساي يعشف ْ PHغتُذ ) ْغتُذ  ,ثّ عُٕاٌ َتيجّ يخجت دس َظش
ثگيشيذ ٔ نٕنّْبيي سا كّ يُفي ثٕدِ ٔ يك يب تًبيي تغييشات فٕق سا
َؾبٌ َذادِ اعت  ,يجذدا تب  48عبعت دس گشيخبَّ لشاس دْيذ .
 7ـ  4ـ آصيٌْٕبي تبييذي :
5
اص آَجب كّ ٔاكُؼ يخجت دس نٕنّْبي دبٔي جذا عبص ( ثُذ يك پيٕعت
دٔ ) تُٓب يشثٕط ثّ كهيفشوْبي فشضي اعت  ,ثُبثشايٍ اَجبو آصيٌٕ
تأييذي ثش سٔي يذيظ كؾت اَتخبثي اًْيت داؽتّ ٔ تشجيذأ پشگُّْبي
ؽبخـ ثّ يشدهّ آصيٌٕ تأييذي اَتمبل يبثذ  .اص ْش يك اص نٕنّْبي
ٔاكُؼ يخجت دس يك يب چُذ نٕنّ دبٔي يذيطٓبي تأييذي ( ثُذ  2پيٕعت
دٔ ) كؾت دْيذ تب تٕنيذ اَذٔل ٔ گبص يٕسد ثشسعي لشاس گيشد .

www.abpsoil.com

يبدآٔسي  :1دس فٕستي كّ جٓت جذاعبصي اص يذيظ عبدِ آثگٕؽت
الكتٕص اعتفبدِ ييؽٕد  ,تٕفيّ ييگشدد اص دٔ يذيظ اَتخبثيتش تأييذي
آثگٕؽت الكتٕص  -ففشا  -عجضدسخؾبٌ ٔ اؽشيؾيبكهي ثشاث َيض
اعتفبدِ ؽٕد .
 7ـ  4ـ  1ـ كهيفشوْب :
ثشاي تبييذ ٔجٕد كهيفشوْب  ,تٕعظ دهمّ كؾت اص نٕنّْبي ٔاكُؼ
يخجت ثُذ  7ـ  3ثشداؽت ًَٕدِ ٔ ثّ نٕنّ دبٔي يذيظ آثگٕؽت
الكتٕص  -ففشا  -عجضدسخؾبٌ تهميخ ًَبييذ  .نٕنّ سا دس
ديبي  35تب  37دسجّ عهغيٕط گشيخبَّ گزاسي ًَٕدِ ٔ پظ
اص  48عبعت اص َظش تٕنيذ گبص ثشسعي كُيذ .
 7ـ  4ـ  2ـ كهيفشوْبي گشيبپبي :
تٕعظ دهمّ كؾت اص نٕنّْبي ٔاكُؼ يخجت ثُذ  7ـ  3ثشداؽت ًَٕدِ ٔ
ثّ نٕنّ دبٔي يذيظ آثگٕؽت اؽشيؾيبكهي تهميخ ًَبييذ  .نٕنّ سا دس
ديبي  44دسجّ عهغيٕط گشيخبَّ گزاسي ًَٕدِ ٔ پظ اص  24عبعت
اص َظش تٕنيذ گبص ثشسعي ًَبئيذ .
 7ـ  4ـ  3ـ اؽشيؾيبكهي فشضي :
تٕعظ دهمّ كؾت اص نٕنّْبي ٔاكُؼ يخجت ثُذ  7ـ  3ثشداؽت ًَٕدِ ٔ
ثّ نٕنّ دبٔي يذيظ آة تشيپتَّٕ تهميخ ًَبييذ  .عپظ نٕنّْب سا ثّ
يذت  24عبعت دس ديبي  44دسجّ عهغيٕط لشاس دْيذ  .پظ اص پبيبٌ
ايٍ يذت يمذاس  0/2تب  0/3اص يعشف كٕاكظ ثّ نٕنّْب اضبفّ ًَبييذ .
پظ اص تكبٌ دادٌ نٕنّْب  ,ايجبد سَگ لشيض دنيم ثش دضٕس اَذٔل
اعت .
يبدآٔسي  :2ثب اعتفبدِ اص يذيظ آثگٕؽت نٕسيم تشيپتٕص يبَيتٕل دبٔي
تشيپتٕفبٌ ييتٕاٌ ْى تٕنيذ گبص ٔ ْى تٕنيذ اَذٔل تٕعظ اؽشيؾيبكهي
فشضي سا يؾبْذِ ًَٕد .
يبدآٔسي  :3دضٕس اؽشيؾيبكهي دنيم ثش ٔجٕد آنٕدگي يذفٕعي اعت
 .دس فٕست نضٔو ييتٕاٌ آصيٌْٕبي تأييذي سا ثشطجك
ثُذ  7ـ  5اَجبو داد .
يبدآٔسي  :4ثشاي اَجبو آصيٌٕ تأييذي ( ثُذ  7ـ  )5الصو اعت اص
نٕنّْبي ٔاكُؼ يخجت سٔي پهيت دبٔي آگبس يغزي كؾت خبنـ تٓيّ
ؽٕد .
 7ـ  5ـ آصيٌٕ اكغيذاص  :ثشخي اص ييكشٔاسگبَيغىْبيي كّ دس آة
يبفت ييؽَٕذ  ,يًكٍ اعت دس ثغيبسي اص جٓبت يؾبثّ ثب كهيفشوْب
ثبؽُذ  .ايٍ ييكشٔاسگبَيغىْب فمظ دس ديبي كًتش اص  37دسجّ عهغيٕط
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لبدس ثّ تخًيش الكتٕص ٔ تٕنيذ گبص ْغتُذ ٔني اص َظش آصيَٕٓبي تأييذي
يُفي ْغتُذ ٔ دضٕس آَٓب دس آة دبئض اًْيت ًَيثبؽذ .
گَّْٕبي آئشٔيَٕبط َيض كّ ثّ طٕس طجيعي دس آة ٔجٕد داسَذ  ,فمظ
دس ديبي  37دسجّ عهغيٕط يب كًتش اص الكتٕص تٕنيذ اعيذ ٔ گبص
ييكُُذ ٔ يٕجت تذاخم دس سَٔذ آصيٌٕ ييؽَٕذ  .ايٍ
ييكشٔاسگبَيغىْبي اكغيذاص يخجت ثٕدِ ٔ لبثم تؾخيـ اص كهيفشوْب
ييثبؽُذ .
 7ـ  5ـ  1ـ آصيٌٕ اكغيذاص سا ثب كؾت خبنـ اص ثبكتشي تخًيشكُُذِ
الكتٕص كّ سٔي يذيظ آگبس يغزي سؽذ كشدِ اعت  ,ثّ فٕست صيش
اَجبو دْيذ .
  2يب  3لطشِ اص يعشف اكغيذاص سا سٔي يك كبغز فبفي دس يكپيهيت لشاس دْيذ .
 ثب اعتفبدِ اص يك ييهّ ؽيؾّاي  ,عٕاة يب عٕصٌ كؾت پالتيُي ( َيكمٔ كشٔو َجبؽذ ) يمذاسي اص پشگُّ سا سٔي كبغز فبفي لشاس دْيذ .
 ظٕٓس سَگ اسغٕاَي يبيم ثّ آثي تيشِ دس يذت  10حبَيّ سا ثّعُٕاٌ ٔاكُؼ يخجت دسَظش ثگيشيذ .
يبدآٔسي  :دس يٕاسدي كّ آصيٌٕ اكغيذاص اَجبو ييؽٕد  ,آصيٌْٕبي
كُتشل سا ثبيذ ثب ييكشٔاسگبَيغىْبي ؽُبختّ ؽذِ داساي ٔاكُؼ يخجت (
پضٔدٔيَٕبط ائشٔژيُٕصا ) ٔ ٔ 6اكُؼ يُفي ( اؽشيؾيبكهي ) اَجبو
دْيذ .
تفغيش َتبيج
اص تعذاد نٕنّْبي دبٔي يذيظ جذاعبص ٔ تأييذي كّ داساي ٔاكُؼ
يخجت ْغتُذ  ,ثيؾتشيٍ تعذاد ادتًبني كهيفشوْب كهيفشوْبي يمبٔو ثّ
دشاست ٔ اؽشيؾيبكهي فشضي سا دس 100ييهينيتش ًََّٕ ثب اعتفبدِ اص
جذأل آيبسي پيٕعت  ,يذبعجّ ًَبييذ .

پيٌست الف
يذهٕلْبي سليك كُُذِ :
 1ـ آة پيتَّٕ ( 0/1دسفذ )
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سٔػ تٓيّ  :پپتٌٕ سا دس  950ييهينيتش آة دم ًَٕدِ ٔ  PHسا ثب
يذهٕل ْيذسٔكغيذعذيى ٔ يب اعيذ كهشيذسيك ( يك يٕل دس نيتش ) ثّ
گَّٕاي تُظيى كُيذ كّ پظ اص عتشٌٔ ؽذٌ 70/1ثبؽذ  .عپظ دجى سا
ثب آة يمطش ثّ  1000ثشعبَيذ ٔ دس ظشٔف يُبعت تمغيى ًَٕدِ ٔ دس
ديبي  1211دسجّ عهغيٕط ثّ يذت  15دليمّ اتٕكالٔ ًَبييذ .
 2ـ آة پپتَّٕ ًَكي

سٔػ تٓيّ  :تشكيجبت فٕق سا دس  950ييهينيتش آة دم ًَٕدِ
ٔ  PHسا ثب يذهٕل ْيذسٔكغيذعذيى ٔ يب اعيذكهشيذسيك ( يك يٕل دس
نيتش ) ثّ گَّٕاي تُظيى كُيذ كّ پظ اص عتشٌٔ ؽذٌ  70/1ثبؽذ .
عپظ دجى سا ثب آة يمطش ثّ  1000ثشعبَيذ  ,دس ظشٔف يُبعت تمغيى
كشدِ ٔ دس ديبي  1211دسجّ عهغيٕط ثّ يذت  15دليمّ اتٕكالٔ
ًَبييذ .
 3ـ يذهٕل سيُگش

سٔػ تٓيّ  :تشكيجبت فٕق سا دس آة دم ًَٕدِ ٔ دس ظشٔف يُبعت
تمغيى ًَبييذ  .عپظ دس ديبي 1211ثّ يذت  15دليمّ اتٕكالٔ كُيذ
َٓ PH .بيي يذيظ ثبيذ  71ثبؽذ .
 4ـ يذهٕل ثبفش فغفبتّ :
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سٔػ تٓيّ :
انف ) يذهٕل فغفبت  34 :گشو فغفبت سا دس  500ييهينيتش آة يمطش
دم ًَبييذ  PH .سا ثب يذهٕل ْيذسٔكغيذعذيى ( يك يٕل دس نيتش )
تب 7/20/5تُظيى ًَٕدِ ٔ ثب آة يمطش ثّ دجى  1000ييهينيتش
ثشعبَيذ .
ة ) يذهٕل كهشيذ يُيضيى  38 :گشو كهشيذ يُيضيى سا
دس  1000ييهينيتش آة يمطش دم ًَبييذ .
يذهٕل َٓبيي  :ثشاي اعتفبدِ  1/25 ,ييهينيتش اص يذهٕل فغفبت ثُذ
انف سا ثب  5ييهينيتش اص يذهٕل كهشيذ يُيضيى ثُذ ة سا
ثّ  1000ييهينيتش آة يمطش اضبفّ ًَبييذ  .دس دجىْبي يُبعت تمغيى
ًَٕدِ ٔ عپظ دس ديبي 1211دسجّ عهغيٕط ثّ يذت  15دليمّ
اتٕكالٔ ًَبييذ َٓ PH .بيي ثبيذ 70/1ثبؽذ .

پيٌست ب
 1ـ يذيطٓبي جذاعبص :
 1ـ  1ـ الكتٕص ثشاث ( غهظت يضبعف ) Lactose Broth

سٔػ تٓيّ  :تشكيجبت فٕق سا دس آة جٕػ دم ًَٕدِ ٔ دس نٕنّْبيي
ثب اثعبد يُبعت ٔ داساي نٕنّ دٔس ْبو تمغيى ًَبييذ  .عپظ دس
ديبي  121دسجّ عهغيٕط ثّ يذت  15دليمّ اتٕكالٔ كُيذ َٓ PH .بيي
يذيظ ثبيذ  6/9±0/2ثبؽذ  .ثشاي تٓيّ يذيظ ثب غهظت يعًٕني
تشكيجبت فٕق سا ثب  1000ييهينيتش ديگش آة يمطش سليك ًَبييذ .
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 1ـ  2ـ آثگٕؽت يك كبَگي Mac Conkey Broth

سٔػ تٓيّ پپتٌٕ ًَ :كْبي ففشأي ٔ كهشيذ عذيى سا دس آة ثّ ٔعيهّ
گشو كشدٌ دم ًَبييذ  .يذهٕل فٕق سا دس طٕل ؽت دس ديبي  4دسجّ
عهغيٕط  4دسجّ عهغيٕط َگٓذاسي كُيذ  .عپظ دس دبنيكّ عشد اعت
 ,الكتٕص سا ثّ آٌ اضبفّ ًَٕدِ ٔ دس آٌ دم كُيذ  PH .سا
دس  7/4±0/2تُظيى ًَبييذ ٔ ثعذ ثشٔيٕكشٔصٔل سا اضبفّ كُيذ  .ثشاي
تٓيّ يذيظ ثب غهظت يعًٕني تشكيجبت فٕق سا ثب  1000ييهينيتش ديگش
آة يمطش سليك ًَبييذ  .يذيظ ثب غهظت يعًٕني سا دس
دجىْبي  5ييهينيتش ٔ يذيظ ثب غهظت يضبعف سا دس
دجىْبي  50 ٔ 10ييهينيتش دسٌٔ نٕنّْبي دبٔي دٔس ْبو تمغيى
ًَٕدِ ٔ دس ديبي  115دسجّ عهغيٕط ثشاي يذت  10دليمّ اتٕ كالٔ
ًَبييذ .
 1ـ  3ـ يذيظ كهٕتبيبت  -الكتٕص  -فشيبت افالح ؽذِ ( غهظت
يضبعف )
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يذيظ فٕق اغهت دس دجىْبي  10نيتشي يب ثيؾتش عبختّ ييؽٕد ٔ دس
فٕستي كّ ثالفبفهّ دس نٕنّ تمغيى ًَيؽٕد  ,الكتٕص ٔ تيبييٍ دزف
ؽٕد ٔ ثالفبفهّ لجم اص تمغيى دس نٕنّْب ثّ يذيظ اضبفّ ؽٕد  .ثشخي
اص تشكيجبت فٕق َيض ثّ فٕست جذاگبَّ تٓيّ ييؽٕد ٔ ثّ يذيظ
اضبفّ ييؽٕد .
يذهٕل ؽًبسِ  1ـ
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تشكيجبت فٕق سا دس آة دم كشدِ ٔ دشاست دْيذ تب دم ؽٕد .
يذهٕل ؽًبسِ  2ـ

تشكيجبت فٕق سا دس آة دم كشدِ ٔ دشاست دْيذ تب دم ؽٕد .
يذهٕل ؽًبسِ  3ـ

تشكيجبت فٕق سا دس آة دم كشدِ ٔ دشاست دْيذ تب دم ؽٕد .
يذهٕل ؽًبسِ  4ـ

عيتشات آٍْ سا دس آة ثب دشاست دادِ دم كُيذ .
يذهٕل ؽًبسِ  5ـ
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تشكيجبت فٕق سا ثذٌٔ دشاست دادٌ دم ًَٕدِ ٔ دس ديبي  121دسجّ
عهغيٕط ثشاي يذت  20دليمّ اتٕكالٔ كُيذ ٔ ثّ عُٕاٌ يذهٕل رخيشِ
َگٓذاسي كُيذ .
يذهٕل ؽًبسِ  6ـ
يذهٕل يك دْى دسفذ تيبييٍ سا دس آة يمطش عتشٌٔ ثّ فٕست صيش
تٓيّ ًَبئيذ :
يذتٕيبت يك آيپٕل  100ييهي گشيي سا ثب سعبيت ؽشايظ عتشَٔي
ثّ  99ييهينيتش آة يمطش عتشٌٔ اضبفّ كُيذ  .يذهٕل فٕق سا ييتٕاٌ
دذاكخش ثّ يذت ْ 6فتّ دس ديبي 4دسجّ عهغيٕط َگٓذاسي ًَٕد .
ثشاي آيبدِ كشدٌ  10نيتش اص يذيظ ثب غهظت يضبعف ثّ فٕست
صيش عًم ًَبييذ :
كهشيذآيَٕيٕو ٔ عٕنفبت يُيضيى سا دس  9نيتش آة يمطش داغ عتشٌٔ
دم ًَبييذ  .عپظ تًبيي يذهٕلْبي ؽًبسِ  4 ٔ 4 ,3 ,2, 1ييهينيتش
اص يذهٕل ؽًبسِ  5سا ثّ آٌ افضٔدِ ٔ PHسا تب  6/8يب ثيؾتش ( دس
فٕست نضٔو ) تُظيى كُيذ  ,ثّ طٕسي كّ َٓ PHبيي يذيظ پظ اص
عتشٌٔ ًَٕدٌ  6/7ثبؽذ  .دس فٕستي كّ تجٓيضات ٔ سٔػْبي
يكغبَي اعتفبدِ ييؽٕد تغييشات  PHدس طٕل عتشَٔي يكغبٌ خٕاْذ
ثٕد  .دس ْش دبل اَذاصِگيشي أنيّ  PHلجم اص عتشٌٔ ًَٕدٌ الصو
اعت .
پظ اص تُظيى  20 ,PHييهينيتش اص يذهٕل  %1انكهي ثشٔيٕكشٔصٔل
اسغٕاَي سا ثّ آٌ اضبفّ كُيذ ٔ ثب  810ييهينيتش آة يمطش عتشٌٔ
دجى سا ثّ  10نيتش ثشعبَيذ  .عپظ دس دجىْبي  500ييهينيتشي تمغيى
ٔ دس ديبي  115دسجّ عهغيٕط ثشاي يذت  15دليمّ عتشٌٔ كُيذ .
لجم اص اعتفبدِ يمبديش الصو الكتٕص ٔ يذهٕل تيبييٍ ( يذهٕل ؽًبسِ )6
سا اضبفّ كُيذ ٔ پظ اص دم كشدٌ ثّ دجىْبي  50 ٔ 10ييهينيتشي
تمغيى كُيذ ْ .ش نٕنّ يب ظشفي كّ يٕسد اعتفبدِ لشاس ييگيشد  ,ثبيذ
داساي نٕنّ دٔسْبو ثبؽذ  .پظ اص عتشٌٔ ًَٕدٌ ثبيذ يطًئٍ ؽٕيذ كّ
نٕنّ دٔسْبو كبيال ثب يذيظ كؾت پشؽذِ اعت  .دس غيش ايٍ فٕست
ٔاكُؼ يخجت كبرة خٕاْيذ داؽت  .يذيظ سا دس  115دسجّ عهغيٕط
ثّ يذت 10دليمّ عتشٌٔ كُيذ ٔ يب دس يعشك ثخبس  100دسجّ
عهغيٕط ثّ يذت َيى عبعت دس طي عّ سٔص يتٕاني لشاس دْيذ .
يبدآٔسي  :افضٔدٌ  )m/m( %0/1كبصئيٍ ْيذسٔنيض ؽذِ ثب اعيذ ٔ
فبلذ ٔيتبييٍ َ ,تبيج عشيعتشي ييدْذ .
 1ـ  4ـ يذيظ آثگٕؽت نٕسيم تشيپتٕص ( غهظت يضبعف )
Lauryl tryptose (lactose) broth
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سٔػ تٓيّ  :تشيپتٕص  ,كهشيذعذيى ٔ الكتٕص ٔ فغفبت سا ثّ آة يمطش
اضبفّ كشدِ ٔ دشاست دْيذ تب دم ؽٕد  .عذيى نٕسيم عٕنفبت سا
اضبفّ كشدِ ٔ ثّ آسايي تكبٌ دْيذ تب كف َكُذ  PH .سا
تب  6/8±0/2تُظيى كُيذ .
ثشاي تٓيّ يذيظ ثب غهظت يعًٕني يمذاس آة يذيظ سا ثّ دٔ ثشاثش
افضايؼ دْيذ ٔ دس دجىْبي  5ييهينيتشي دس نٕنّْبي دبٔي دٔسْبو
تمغيى كُيذ  .يذيظ ثب غهظت يضبعف سا َيض دس
دجىْبي  50 ٔ 10ييهينيتشي دس نٕنّْبي دبٔي دٔسْبو تمغيى ًَٕدِ
دس ديبي  115دسجّ عهغيٕط ثّ يذت  10دليمّ اتٕكالٔ كُيذ .
 2ـ يذيطٓبي تأييذي :
 2ـ  1ـ آثگٕؽت الكتٕص  -ففشا عجضدسخؾبٌ green )bile( borth
Brilliant-lactose

سٔػ تٓيّ  :پپتٌٕ سا دس  500ييهينيتش آة يمطش دم كُيذ .
عپظ  20گشو ففشاي گبٔي سا كّ دس  200ييهينيتش آة يمطش دم
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كشدِايذ  ,ثّ آٌ اضبفّ ًَبئيذ  PH .ايٍ يذهٕل ثيٍ  7تب  7/5اعت .
دجى يذهٕل فٕق سا ثب آة يمطش ثّ دذٔد  975ييهينيتش ثشعبَيذ ٔ پظ
اص افضٔدٌ الكتٕص  PHسا تب  7/4تُظيى كُيذ  .عپظ يذهٕل
عجضدسخؾبٌ سا ثّ آٌ افضٔدِ ٔ ثب آة يمطش ثّ دجى  1000ثشعبَيذ .
دس دجىْبي  5ييهينيتشي ٔ دس ظشٔف دبٔي دٔسْبو تمغيى ٔ دس
ديبي  115ºCثشاي يذت  10دليمّ اتٕكالٔ كُيذ .
 2ـ  2ـ يذيظ آثگٕؽت اؽشيؾيبكهي E.C.Medium

سٔػ تٓيّ  :تشكيجبت فٕق سا دس آة يمطش دم ًَبييذ ٔ دس ظشف
يُبعت دبٔي نٕنّ دٔسْبو تمغيى ٔ دس ديبي  121دسجّ عهغيٕط
ثشاي يذت  15دليمّ اتٕكالٔكُيذ َٓ PH .بيي يذيظ ثبيذ  6/9ثبؽذ .
 2ـ  3ـ آة تشيپتَّٕ Tryptone water

سٔػ تٓيّ  :تشكيجبت فٕق سا دس آة يمطش دم ًَٕدِ ٔ پظ اص
تُظيى  PHدس  7/5آٌ سا ثّ دجىْبي  5ييهينيتشي تمغيى ًَٕدِ ٔ دس
ديبي  115دسجّ عهغيٕط ثّ يذت  10دليمّ اتٕكالٔ ثكُيذ .
يبدآٔسي  :افضٔدٌ  )m/m( %0/1تشيپتٕفبٌ َتبيج ثٓتشي ثّ دعت
ييدْذ .
 2ـ  4ـ آثگٕؽت نٕسيم تشيپتٕص يبَيتٕل ثب تشيپتٕفبٌ ( ثب غهظت
يعًٕني )
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Lauryl Tryptose Manitol Broth with Tryptophan

سٔػ تٓيّ  :تشيپتٕص  ,كهشيذعذيى  ,يبَيتٕل  ,فغفبتٓب ٔ تشيپتٕفبٌ سا دس
آة دم كشدِ ٔ گشو كُيذ  .عپظ عذيى نٕسيم عٕنفبت سا اضبفّ كشدِ ٔ
ثّ آسايي يخهٕط كُيذ تب كف َكُذ  .پظ اص تُظيى  PHدس  6/8±0/2ثّ
دجىْبي  5ييهينيتشي دس نٕنّْبي دبٔي دٔسْبو تمغيى ًَٕدِ ٔ
دس  115دسجّ عهغيٕط ثّ يذت  10دليمّ اتٕكالٔ كُيذ .
 3ـ يعشفْب :
 3ـ  1ـ يعشف كٕاكظ

سٔػ تٓيّ  :پظ اص دم كشدٌ آنذئيذ دس انكم اعيذ ساثّ دلت اضبفّ
ًَبييذ  .يذهٕل فٕق سا دس ديبي  4دسجّ عهغيٕط ٔ ثّ دٔس اص َٕس
َگٓذاسي كُيذ .
 3ـ  2ـ يعشف اكغيذاص
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سٔػ تٓيّ  :تشكيت فٕق سا دس آة دم كُيذ  .يذهٕل ثّ دعت آيذِ سا
ييتٕاٌ دذاكخش ثّ يذت يك ْفتّ دس ديبي  4دسجّ عهغيٕط َگٓذاسي
ًَٕد .
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