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آة ٚ -اژٖ ٔبِٗ  -ثخؼ چٙبسَ  -ثيٌٛٛژي ِيىشٚثيٌٛٛژي

چبپ اٚي
آؽٕبيي ثب ِٛعغٗ اعتبٔذاسد  ٚتسميمبت فٕؼتي ايشاْ
ِٛعغٗ اعتبٔذاسد  ٚتسميمبت فٕؼتي ايشاْ ثٗ ِٛخت لبٔ ْٛتٕٙب ِشخغ
سعّي وؾٛس اعت وٗ ػٙذٖ داس ٚظيفٗ تؼييٓ تذٚيٓ ٔ ٚؾش
اعتبٔذاسد٘بي ٍِيشعّي ِيثبؽذ.
تذٚيٓ اعتبٔذاسد دس سؽتٗ٘بي ِختٍف تٛعظ وّيغيْ٘ٛبي فٕي ِشوت
اص وبسؽٕبعبْ ِٛعغٗ فبزجٕظشاْ ِشاوض ِٛ ٚعغبت ػٍّي
پژ٘ٚؾي تٌٛيذي  ٚالتقبدي آگبٖ ِ ٚشتجظ ثب ِٛضٛع فٛست
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ِيگيشد .عؼي ثش ايٓ اعت وٗ اعتبٔذاسد٘بي ٍِي دسخٙت ِطٍٛثيت٘ب
ِ ٚقبٌر ٍِي  ٚثب تٛخٗ ثٗ ؽشايظ تٌٛيذي فٕي  ٚفٓ آٚسي زبفً اص
ِؾبسوت آگب٘بٔٗ ِٕ ٚقفبٔٗ فبزجبْ زك ٔ ٚفغ ؽبًِ:
تٌٛيذ وٕٕذگبْ ِقشف وٕٕذگبْ ثبصسگبٔبْ ِشاوض ػٍّي  ٚتخققي ٚ
ٔٙبد٘ب  ٚعبصِبْ٘بي دٌٚتي ثبؽذ .پيؼ ٔٛيظ اعتبٔذاسد٘بي ٍِي خٙت
ٔظشخٛا٘ي ثشاي ِشاخغ ريٕفغ  ٚاػضبي وّيغيْ٘ٛبي فٕي ِشثٛط
اسعبي ِيؽٛد ٚ .پظ اص دسيبفت ٔظشات  ٚپيؾٕٙبد٘ب دس وّيتٗ ٍِي
ِشتجظ ثب آْ سؽتٗ طشذ  ٚدسفٛست تقٛيت ثٗ ػٕٛاْ اعتبٔذاسد
ٍِيشعّي چبپ ِٕ ٚتؾش ِيؽٛد.
پيؼٔٛيظ اعتبٔذاسد٘بيي وٗ تٛعظ ِٛعغبت  ٚعبصِبْ٘بي ػاللّٕذ ٚ
ريقالذ  ٚثب سػبيت ضٛاثظ تؼييٓ ؽذٖ تٙيٗ ِيؽٛد ٔيض پظ اص طشذ
 ٚثشسعي دس وّيتٗ ٍِي ِشثٛط  ٚدسفٛست تقٛيت ثٗ ػٕٛاْ
اعتبٔذاسد ٍِي چبپ ِٕ ٚتؾش ِيگشدد .ثذيٓ تشتيت اعتبٔذاس٘بيي ٍِي
تٍمي ِيؽٛد وٗ ثش اعبط ِفبد ِٕذسج دس اعتبٔذاسد ٍِي ؽّبسٖ «»5
تذٚيٓ  ٚدس وّيتٗ ٍِي ِشثٛط وٗ تٛعظ ِٛعغٗ تؾىيً ِيگشدد ثٗ
تقٛيت سعيذٖ ثبؽذ.
ِٛعغٗ اعتبٔذاسد  ٚتسميمبت فٕؼتي ايشاْ اص اػضبء افٍي عبصِبْ
ثيٓاٌٍٍّي اعتبٔذاسد ِيثبؽذ وٗ دس تذٚيٓ اعتبٔذاسد٘بي ٍِي ضّٓ
تٛخٗ ثٗ ؽشايظ وٍي ٔ ٚيبصِٕذي٘بي خبؿ وؾٛس اص آخشيٓ
پيؾشفت٘بي ػٍّي فٕي  ٚفٕؼتي خٙبْ  ٚاعتبٔذاسد٘بي ثيٓاٌٍٍّي
اعتفبدٖ ِئّبيذ.
ِٛعغٗ اعتبٔذاسد  ٚتسميمبت فٕؼتي ايشاْ ِيتٛأذ ثب سػبيت ِٛاصيٓ
پيؼثيٕي ؽذٖ دس لبٔ ْٛثٗ ِٕظٛس زّبيت اص ِقشف وٕٕذگبْ زفع
عالِت  ٚايّٕي فشدي  ٚػِّٛي زقٛي اطّيٕبْ اص ويفيت ِسقٛالت
ِ ٚالزظبت صيغت ِسيطي  ٚالتقبدي اخشاي ثؼضي اص اعتبٔذاسد٘ب
سا ثب تقٛيت ؽٛساي ػبٌي اعتبٔذاسد اخجبسي ّٔبيذِٛ .عغٗ ِيتٛأذ
ثٗ ِٕظٛس زفع ثبصاس٘بي ثيٓاٌٍٍّي ثشاي ِسقٛالت وؾٛس اخشاي
اعتبٔذاسد وبال٘بي فبدساتي  ٚدسخٗ ثٕذي آْ سا اخجبسي ّٔبيذ.
ّ٘چٕيٓ ثٗ ِٕظٛس اطّيٕبْ ثخؾيذْ ثٗ اعتفبدٖ وٕٕذگبْ اص خذِبت
عبصِبْ٘ب ِٛ ٚعغبت فؼبي دس ضّيٕٗ ِؾبٚسٖ آِٛصػ ثبصسعي
ِّيضي  ٚگٛا٘ي وٕٕذگبْ عيغتُ٘بي ِذيشيت ويفيت ِ ٚذيشيت صيغت
ِسيطي آصِبيؾگبٖ٘ب  ٚوبٌيجشٖ وٕٕذگبْ ٚعبيً عٕدؼ ِٛعغٗ
اعتبٔذاسد ايٕگ ٗٔٛعبصِبْ٘ب ِٛ ٚعغبت سا ثش اعبط ضٛاثظ ٔظبَ تبئيذ
فالزيت ايشاْ ِٛسد اسصيبثي لشاس دادٖ  ٚدس فٛست ازشاص ؽشايظ
الصَ گٛا٘ي ٔبِٗ تبئيذ فالزيت ثٗ آٔٙب اػطب ّٔٛدٖ  ٚثش ػٍّىشد آٔٙب
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ٔظبست ِئّبيذ .تشٚيح عيغتُ ثيٓاٌٍٍّي يىب٘ب وبٌيجشاعيٚ ْٛعبيً
عٕدؼ تؼييٓ ػيبس فٍضات گشأجٙب  ٚأدبَ تسميمبت وبسثشدي ثشاي
استمبي عطر اعتبٔذاسد٘بي ٍِي اص ديگش ٚظبئف ايٓ ِٛعغٗ ِيثبؽذ.

كميسيٌن استانذارد آب – ًاژه نامو  -تخش چيارم  -تيٌلٌژي ميكرًتيٌلٌژي
رئيس
ٔدفي -دمحمسضب
اعضاء
زبخي پٛسفشد  -زغٓ
صٔذٚويٍي -فبطّٗ

دوتش وؾبٚسصي

دأؾىذٖ وؾبٚسصي -دأؾگبٖ تٙشاْ

پژ٘ٚؾگبٖ فٕؼت ٔفت
ٌيغبٔظ ؽيّي
فٛق ٌيغبٔظ ػٍ َٛثٙذاؽت دس ِٛعغٗ اعتبٔذاسد  ٚتسميمبت
فٕؼتي ايشاْ
تغزيٗ
دوتش وؾبٚسصيِٕٙ -ذعي آة ِٛعغٗ تسميمبت خبن  ٚآة
 ٚخبن
ِشوض تسميمبت ٔيشِ ٚتٓ
ٌيغبٔظ ؽيّي فٕؼتي

فجبؽ فشؽي  -ػٍي
افغش
فذيك اثشا٘يُ ٔيب -
پشيذخت
فذيميّ٘ -ب

ٌيغبٔظ ثيٌٛٛژي

ػطبساِْ -بٔذأب
ِغدذي -عيذدمحم

ٌيغبٔظ ؽيّي
فٛق ٌيغبٔظ آةؽٕبعي

ٍِىبْ -پٗٔٛ

ٌيغبٔظ ؽيّي

ٔبفشي -ؽٙيٓ

ٌيغبٔظ ؽيّي

دتير
اعّبػيً پٛس  -عٛعٓ

ٌيغبٔظ ؽيّي

فيرست مطالة

ؽشوت آة  ٚفبضالة اعتبْ
تٙشاْ
عبصِبْ زفبظت اص ِسيظ صيغت
عبصِبْ ِذيشيت ِٕبثغ آة ٚصاست
ٔيشٚ
ؽشوت آة  ٚفبضالة اعتبْ
تٙشاْ
ؽشوت آة  ٚفبضالة اعتبْ
تٙشاْ
ِٛعغٗ اعتبٔذاسد  ٚتسميمبت
فٕؼتي ايشاْ
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ِمذِٗ
٘ذف  ٚدإِٗ وبسثشد
ثيٌٛٛژي
ِيىشٚثيٌٛٛژي

ثغّٗ تؼبٌي
پيؾگفتبس
اعتبٔذاسد آةٚ -اژٖ ٔبِٗ -ثخؼ چٙبس -ثيٌٛٛژي ِيىشٚثيٌٛٛژي( وٗ
تٛعظ وّيغيْ٘ٛبي فٕي ِشثٛط تٙيٗ  ٚتذٚيٓ ؽذٖ  ٚدس يىقذ ٚ
ؽقت ٘ ٚفتّيٓ وّيتٗ ٍِي اعتبٔذاسد ؽيّيبيي  ٚپٍيّش
ِٛسش  ٚ 78/12/16يىقذ ٘ ٚفتبد  ٚيىّيٓ خٍغٗ وّيتٗ ٍِي اعتبٔذاسد
ؽيّيبيي  ٚپٍيّش ِٛسش ِٛ 79/5/17سد تبئيذ لشاس گشفتٗ اعت ،ايٕه ثٗ
اعتٕبٔذ ثٕذ ِ 1بدٖ 3لبٔ ْٛافالذ لٛأيٓ ِ ٚمشسات ِٛعغٗ اعتبٔذاسد
 ٚتسميمبت فٕؼتي ايشاْ ِقٛة ثِ ّٓٙبٖ  1371ثؼٕٛاْ اعتبٔذاسد
ٍِي ايشاْ ِٕتؾش ِيؽٛد.
ثشاي زفع ّ٘گبِي ّ٘ ٚبٕ٘گي ثب پيؾشفت٘بي ٍِي  ٚخٙبٔي دس صِيٕٗ
فٕبيغ ،ػٍ ٚ َٛخذِبت ،اعتبٔذاسد٘بي ٍِي ايشاْ دس ِٛالغ ٌض َٚتدذيذ
ٔظش خٛا٘ذ ؽذ ٘ ٚش گ ٗٔٛپيؾٕٙبدي وٗ ثشاي افالذ يب تىّيً ايٓ
اعتبٔذاسد٘ب اسائٗ ؽٛد ،دس ٕ٘گبَ تدذيذٔظش دس وّيغي ْٛفٕي ِشثٛط
ِٛسد تٛخٗ لشاس خٛا٘ذ گشفت.
ثٕبثشايٓ ثشاي ِشاخؼٗ ثٗ اعتبٔذاسد٘بي ايشاْ ثبيذ ّ٘ٛاسٖ اص آخشيٓ
تدذيذ ٔظش آٔٙب اعتفبدٖ وشد.
دس تٙيٗ  ٚتذٚيٓ ايٓ اعتبٔذاسد عؼي ؽذٖ اعت وٗ ضّٓ تٛخٗ ثٗ
ؽشايظ ِٛخٛد ٔ ٚيبص٘بي خبِؼٗ ،دس زذ اِىبْ ثيٓ ايٓ اعتبٔذاسد ٚ
اعتبٔذاسد ٍِي وؾٛس٘بي فٕؼتي  ٚپيؾشفتٗ ّ٘بٕ٘گي ايدبد ؽٛد.
ِٕبثغ ِ ٚآخزي وٗ ثشاي تٙيٗ ايٓ اعتبٔذاسد ثٗ وبس سفتٗ ثٗ ؽشذ صيش
اعت:
1- ISO 6107-1 1996 Water quality-vocabulary-part 1
2- ISO 6107-2 1997 Water quality-vocabulary-part 2
3- ISO 6107-3 1993 Water quality-vocabulary-part 3
4- ISO 6107-4 1993 Water quality-vocabulary-part 4
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5- ISO 6107-5 1996 Water quality-vocabulary-part 5
6- ISO 6107-6 1996 Water quality-vocabulary-part 6
7- ISO 6107-7 1997 Water quality-vocabulary-part 7
8- ISO 6107-8 1993 Water quality-vocabulary-part 8

مقذمو
ايٓ اعتبٔذاسد دس  5ثخؼ تٙيٗ  ٚتذٚيٓ گشديذٖ اعت  ٚؽبًِ ثشخي اص
ِّٙتشيٓ ٚاژٖ٘ب  ٚافطالزٙبي ِشثٛط ثٗ ويفيت أٛاع آة ِيثبؽذ.
ِٛضٛػبت ِطشذ ؽذٖ دس ايٓ اعتبٔذاسد تست ػٕبٚيٓ افٍي صيش دس
ثخؼ٘بي يه تب پٕح آٚسدٖ ؽذٖ اعت:
ثخؼ يه :فٙشعت اٌفجبيي ِٛ ٚضٛػي
ثخؼ د :ٚآة دس طجيؼت ّٗٔٛٔ ٚثشداسي
ثخؼ عٗ :آة آؽبِيذٔي  ٚآة فٕؼتي  ٚفبضالة
ثخؼ چٙبس :ثيٌٛٛژي ِ ٚيىشٚثيٌٛٛژي
ثخؼ پٕح :ؽيّيبيي  ٚآِبس
خٙت عٌٛٙت اعتفبدٖ اص ايٓ اعتبٔذاسد دس پبيبْ ٘ش يه اص ثخؾٙب
فٙشعت اٌفجبيي ثٗ أگٍيغي ّ٘ ٚچٕيٓ أگٍيغي ثٗ فبسعي گٕدبٔذٖ ؽذٖ
اعت.
آةٚ -اژٖ ٔبِٗ -ثخؼ چٙبس -ثيٌٛٛژيِ ،يىشٚثيٌٛٛژي

 1ىذف ً دامنو كارترد
٘ذف اص تذٚيٓ ايٓ اعتبٔذاسد تؼييٓ تؼشيف ثشخي ٚاژٖ٘ب ٚ
افطالزٙبي ِشثٛط ثٗ ثيٌٛٛژي ِ ٚيىشٚثيٌٛٛژي وٗ دس أٛاع
ِختٍف آة ،ثىبس ثشدٖ ِيؽٔٛذِ ،يثبؽذ.

 2تيٌلٌژي
Toxicity test
2ـ 1آصِ ْٛعّيت
آصِٔٛي اعت وٗ دس آْ ِبدٖاي ثب غٍظت اص پيؼ تؼييٓ ؽذٖ دس تّبط ثب
اسگبٔيضِٙبي ِؼيٕي لشاس ِيگيشد تب اثشات عّي ِبدٖ ،سٚي آٔٙب
ثشآٚسدٖ ؽٛد.
Static Toxicity test
2ـ 2آصِ ْٛعّيت ايغتب
آصِ ْٛعّيتي وٗ دس اْ ِسٍٛي ِٛسد آصِبيؼ طي صِبْ آصِبيؼ
تؼٛيض ّٔيؽٛد.
2ـ 3آصِ ْٛعّيت ثب تدذيذ تٕبٚثي Toxicity test With
intermitent renewal
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آصِ ْٛعّيتي اعت وٗ دس آْ ثخؼ ػّذٖ ِسٍٛي ِٛسد آصِبيؼ )ثيؼ
اص  95دسفذ( تٕٙب پظ اص فٛافً ٔغجتب طٛالٔي ثشاي
ِثبي  12يب  24عبػت ثٗ فٛست أتضاػي تؼٛيض ِيگشدد يب طي آْ
اسگبٔيضِٙب ثب فٛافً صِبٔي ِٕظُ )ِؼّٛال ٘ش  24عبػت( ثٗ فٛست
أتضاػي تؼٛيض ِيگشدد يب طي آْ اسگبٔيضِٙب ثب فٛافً صِبٔي
ِٕظُ )ِؼّٛال دس ٘ش 24عبػت( ثٗ ِسٍٛي خذيذي اص ِبدٖ ثب غٍظت
ِؾبثٗ غٍظت اٌٚيٗ ِٕتمً ِيؽٛد.
2ـ 4آصِ ْٛعّيت ثب خشيبْ ػجٛسي Flow-through toxicity test
آصِ ْٛعّيتي وٗ دس آْ ِسٍٛي ِٛسد آصِبيؼ داساي خشيبْ ثبثت يب
ِذا َٚثبؽذ.
toxicity test Without
2ـ 5آصِ ْٛعّيت ثذ ْٚتدذيذ
renewal
سخٛع ؽٛد ثٗ ثٕذ 2ـ)) 2آصِ ْٛعّيت ايغتب((
2ـ 6آصِ ْٛعّيت ديٕبِيىي Dynamic toxicity test
سخٛع ؽٛد ثٗ ثٕذ 2ـ)) 4آصِ ْٛعّيت ثب خشيبْ ػجٛسي((
2ـ 7آصِ ْٛعّيت ٔيّٗ ايغتب Semi-static toxicity test
سخٛع ؽٛد ثٗ ثٕذ 2ـ)) 3آصِ ْٛعّيت ثب تدذيذ تٕبٚثي((
2ـ 8اسگبٔيضِٙبي پالژيه Plagic organisms
ِٛخٛداتي ٘غتٕذ وٗ دس آثٙبي آصاد  ٚدس ٚساي ٔبزيٗ عبزٍي صٔذگي
ِيوٕٕذ.
2ـ 9اوبسيٛتيه Eukaryotic
تٛفيفي اص ِٛخٛدات صٔذٖ اعت وٗ عٍٛي آٔٙب داساي ٘غتٗ لبثً
ِؾب٘ذٖ ِ ٚؾخـ اعت.
Ecosystem
2ـ 10اوٛعيغتُ
عيغتّي ثب تبثيش ِتمبثً اسگبٔيضِٙبي ِختٍف ِٛخٛد ِ ٚسيظ صيغت
آٔٙب ،وٗ دس آْ چشخٗ ِتٕبٚة ِٛاد  ٚأشژي ٚخٛد داسد.
2ـ 11أجبؽتٗ ؽذْ صيغتي Bioaccumulation
فشايٕذ أجبؽتٗ ؽذْ يه ِبدٖ دس اسگبٔيضِٙب يب ثخؾٙبيي اص آْ.
2ـ 12ثَٛؽٕبعي )اوٌٛٛژي( Ecology
ػٍُ ِطبٌؼٗ ساثطٗ ثيٓ ِٛخٛد صٔذٖ ِ ٚسيظ آْ
2ـ 13پالٔىتPlankton ْٛ
ِٛخٛدات ِؼٍك يب ؽٕبٚس دس آة وٗ ػّذتب گيب٘بْ  ٚزيٛأبت سيض سا
دس ثش ِيگيشد ٌٚي اؽىبي ثضسگتش وُ تسشن سا ٔيض ؽبًِ ِيؽٛد.
Zooplankton
2ـ 14پالٔىت ْٛخبٔٛسي
خبٔٛساْ ِٛخٛد دس پالٔىت) ْٛسخٛع ؽٛد ثٗ ثٕذ 2ـ(13
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2ـ 15پالٔىت ْٛگيب٘ي Phytoplankton
گيب٘بْ ِٛخٛد دس پالٔىت) ْٛسخٛع ؽٛد ثٗ ثٕذ 2ـ(13
2ـ 16تدضيٗ صيغتي Biodegradation
تدضيٗ  ٚتخشيت ٌِٛىٌٙٛبي آٌي زبفً اص فؼبٌيتٙبي پيچيذٖ ِٛخٛدات
صٔذٖ ،وٗ ِؼّٛال دس ِسيطٙبي آثي أدبَ ِيگيشد.
2ـ 17تخشيت صيغتي ٔٙبيي Ultmate biodegradation
تخشيت صيغتي وٗ ِٕدش ثٗ ِؼذٔي ؽذْ وبًِ ِيگشدد.
Putrefaction
2ـ 18تؼفٓ )فغبد(
تدضيٗ وٕتشي ٔؾذٖ ِبدٖ آٌي دس اثش فؼبٌيت ِيىشٚثٙبي ثي ٘ٛاصي،
ّ٘شاٖ ثب تٌٛيذ ثٛي صٕٔذٖ.
Respiration
2ـ 19تٕفظ
تجبدي گبص٘ب ثيٓ ِٛخٛد صٔذٖ ِ ٚسيظ آْ وٗ ٔبؽي اص اوغبيؼ ِبدٖ ٚ
آصاد ؽذْ أشژي اعت.
Exogenous respiration
2ـ 20تٕفظ ثشٔٚضا
عٛخت  ٚعبص أشژي صا ثب خزة ِٛاد خبسخي
Endogenous respiration
2ـ 21تٕفظ دسٔٚضا
عٛخت  ٚعبص أشژي صا ثب خزة ِٛاد
Biomass
2ـ 22تٛدٖ صيغتي
تّبِي ِٛخٛدات صٔذٖ دس پيىشٖ آة.
Primary productivity
2ـ 23تٌٛيذ اٌٚيٗ
اص ٔظش ثَٛؽٕبعي ػجبست اعت اص ؽذت فتٛعٕتض دس تٛدٖاي اص خٍجىٙب
يب گيب٘بْ
2ـ 24خٍجه٘ب Algea
گش ٖٚثضسگي اص ِٛخٛدات ته يبختٗ يب پشيبختٗ ٘غتٕذ وٗ ِؼّٛال
داساي وٍشٚفيً يب عبيش سٔگذأٗ٘ب ِيثبؽٕذ .عيبٔ ٛثبوتشيٙب ٔيض دس ايٓ
گش ٖٚلشاس ِيگيشٔذ.
يبدآٚسي -ايٓ ِٛخٛدات ِؼّٛال آثضي ثٛدٖ  ٚلبدس ثٗ أدبَ فتٛعٕتض
ِيثبؽٕذ.
2ـ 25خٍجه٘بي عجض -آثي Blue-green algea
گش ٖٚثضسگي اص پشٚوبسيٛتٙبي فتٛعٕتض وٕٕذٖ ٘غتٕذ وٗ ثشخي اص
گ٘ٗٔٛبي آْ تست ؽشايظ خبؿِٛ ،اد زبفً اص عٛخت ٚ
عبص )ِتبثٌٛيت( عّي ِ ٚضش ثشاي أغبْ  ٚزيٛأبت تٌٛيذ ِيوٕٕذ.
Diatoms
2ـ 26ديبتِ٘ٗٛب
خٍجه٘بي ته عٌٍٛي اص سدٖ ))ثبعيالس(( ثب ديٛاسٖ عٌٍٛي عيٍيغي.
2ـ 27صيغت عٕدي Bioassay
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فٓ اسصيبثي اثش ثيٌٛٛژيىي )وّي  ٚويفي( ِٛاد ِختٍف دس آة اص
طشيك ايدبد تغييشات دس يه فؼبيت ِؼيٓ ثيٌٛٛژيىي.
2ـ 28عبصػ Acclimation
فشايٕذ عبصگبس ؽذْ خّؼيتٙبيي اص اسگبٔيضِٙب ثب ؽشايظ صيغت ِسيطي
ِؼيٕي وٗ ثٗ ِٕظٛس آصِبيؼ ِٙيب ؽذٖ اعت.
Acclimatization
2ـ 29عبصگبسي
فشايٕذ عبصگبس ؽذْ خّؼيتٙبيي اص اسگبٔيضِٙب ثب تغييشات صيغت
ِسيطي طجيؼي يب تغييشات ثٍٕذ ِذت ايدبد ؽذٖ تٛعظ ثؾشِ ،بٕٔذ آٔٙبيي
وٗ ثب تذٚاَ تخٍيٗ ضبيؼبت فٕؼتي يب فبضالثٙب ايدبد ِيگشدد.
2ـ 30عيبٔٛثبوتش٘ب Cyanobacteria
سخٛع ؽٛد ثٗ ثٕذ 2ـ)) 25خٍجه٘بي عجض  ٚآثي((
2ـ 31ؽبخـ صيغتي Biotic index
ػذدي وٗ تٛفيف وٕٕذٖ ُ٘ صيغتي دس يه پيىشٖ آة اعت  ٚثيبٔگش
ويفيت ثيٌٛٛژيىي آْ ِيثبؽذ.
Lethal concentration
2ـ 32غٍظت وؾٕذگي )(LC50
غٍظتي اص يه ِبدٖ عّي اعت وٗ ٔيّي اص خّؼيت ِٛخٛدات صٔذٖ ِٛسد
آصِبيؼ سا ِيوؾذ.
ِؼّٛال عُ پيٛعتٗ ثب ِٛاد دس تّبعي اعت  LC50 ٚثب تٛخٗ ثٗ دٚسٖ
تّبعي ِؾخـ تؼييٓ ِيگشدد.
يبدآٚسي -دس ثؼضي وؾٛس٘ب غٍظت ِيبٔٗ وؾٕذگي ثىبس ِيسٚد.
2ـ 33فتٛعٕتض Photosynthesis
تٌٛيذ ِٛاد آٌي اص دي اوغيذ وشثٓ  ٚآة تٛعظ ِٛخٛدات صٔذٖ ،دس
زضٛس ٔٛس ثب ثىبسگيشي سٔگذأٗ٘بي فؼبي فتٛؽيّيبيي
2ـ 34لبثٍيت تدضيٗ صيغتي Bioderadability
زغبعيت يه ِبدٖ آٌي ٔغجت ثٗ تدضيٗ صيغتي )سخٛع ؽٛد ثٗ
ثٕذ 2ـ(16
2ـ 35لبسچ٘ب Fungi
گش ٖٚثضسگي اص ِٛخٛدات ٘تشٚتشٚف ٘غتٕذ وٗ ِؼّٛال تٌٛيذ
٘بگ )اعپٛس( ِيوٕٕذ  ٚداساي ٘غتٗ ِؾخقي ٘غتٕذ ٌٚي فبلذ ِٛاد
فتٛعٕتض وٕٕذٖ ِبٕٔذ وٍشٚفيً ِيثبؽٕذ.
يبدآٚسيِ -خّش٘ب ،لبسچٙبي ته عٌٍٛي ٘غتٕذ وٗ اص طشيك خٛأٗ صدْ
تىثيش ِييبثٕذ .عبيش لبسچٙب پشعٌٍٛي  ٚسؽتٗاي ِيثبؽٕذ ِبٕٔذ
گ٘ٗٔٛبي فٛصاسي 1 َٛوٗ ثبػث تدّغ آة سٚي فبفي٘بي ثيٌٛٛژيىي
ِيؽٔٛذ  ٚيب گ٘ٗٔٛبي ژئٛتشيى 2 َٛوٗ ثبػث زديُ ؽذْ ٌدٓ فؼبي
ِيگشدٔذ.
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3ـِ 36بوشٚفيت٘ب
گيب٘بْ ثضسگ آثضي.
3ـِ 37ب٘ي عبٌّٔٛيذ )Salmonid (fish
ِب٘ي٘بي ِتؼٍك ثٗ خبٔٛادٖ عبٌّٔٛيذا ِ 3بٕٔذ ِب٘ي آصاد آتالٔتيه ،لضي
آالي لٖٛٙاي  ٚچبس ) (charوٗ اغٍت ثٗ ػٕٛاْ ؽبخـ ثيٌٛٛژيىي
ويفيت آة ثىبس ِيسٚد.
3ـِ 38ب٘ي عبيپشيٕيذ )Syprinid (fish
ِب٘ي٘بي خبٔٛادٖ عبيپشيٕيذا ِ 4ثً ِب٘ي٘بي سيض لٕبت وٗ گب٘ي ثٗ
ػٕٛاْ ِؼشف ثيٌٛٛژيىي ويفيت آة اعتفبدٖ ِيؽٛد.
Eutrophication
3ـِ 39غزي ؽذْ
غٕي ؽذْ آة )ؽٛس يب ؽيشيٓ( اص ِٛاد ِغزي ،ثخقٛؿ تشويجبت
ٔيتشٚژْ  ٚفغفش وٗ سؽذ خٍجىٙب  ٚگ٘ٗٔٛبي زيبت گيب٘ي ػبٌيتش سا
ؽتبة ِيثخؾذ.
Readily
2ـِٛ 40اد آعبْ تخشيت ؽٔٛذٖ صيغتي
biodegradable substances
ِٛادي وٗ ِطبثك آصِبيؾٙبي ِؼيٓ ِشثٛط ثٗ تخشيت صيغتي
ٔٙبيي )سخٛع ؽٛد ثٗ ثٕذ 2ـ (17تب زذ ِؾخقي لبثٍيت تخشيت
ثيٌٛٛژيىي سا داسٔذ.
2ـِٛ 41اد تخشيجي )آٌي يب ِؼذٔي( Detritus
اص ديذگبٖ ثيٌٛٛژيىي ،ثمبيبي اخغبد ِٛ ٚخٛدات ِٛ ٚاد آٌي سيض ثٗ
فٛست سعٛة يب ِٛاد ِؼٍك اص ديذگبٖ ػٍّيبت تقفيٗ فبضالة ِٛاد
ِؼذٔي دسؽت ّ٘شاٖ ثب ِٛاد آٌي وٗ دس آثٙبي خبسي لبثً أتمبي ٘غتٕذ.
Mesophilic
2ـِ 42يىشٚاسگبٔيضِٙبي ِضٚفيً
microorganisms
ِيىشٚاسگبٔيضِٙبيي وٗ دِبي ثٙيٕٗ سؽذ آٔٙب دس زذٚد  20تب  45دسخٗ
عٍغيٛط اعت.
Biota
2ـ ُ٘ 43صيغت
اسگبٔيضِٙبي صٔذٖ يه ِسيظ آثي
Macrophytes

 3ميكرًتيٌلٌژي
Protists-Protista
3ـ 1آغبصيبْ
ػجبستٕذ اص ثبوتشيٙبي پشٚوبسثٛتيه  ٚخٍجىٙبي اوبسيٛتيه ،لبسچٙب ٚ
پشٚتٛصٚا دس أذاصٖ رسٖ ثيٕي )ِيىشٚعىٛپي(.
Entrococci
3ـ 2آٔتشٚوٛوغي
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ٔبَ لذيّي آْ اعپشپتٛوٛوٙبي ِذفٛػي ِيثبؽذ .اص ثبوتشيٙبي گشَ
ِثجتٛ٘ ،اصي  ٚثي ٘ٛاصي اختيبسي ٘غتٕذ وٗ ثطٛس طجيؼي عبوٓ
سٚدٖ ثضسگ أغبْ  ٚزيٛأبت خٔٛگشَ ِيثبؽٕذ .ايٓ ثبوتشيٙب
وبتبالصِٕفي ،داساي آٔتي ژْ گش D ٖٚالٔغفيٍذ  5لبدس ثٗ سؽذ دس
دِبي  45دسخٗ عٍغيٛط ٘ ٚيذسٌٚيض اعىٌٛيٓ  6دس زضٛس
غٍظت  40دسفذ ّٔىٙبي ففشاٚي ّ٘ ٚچٕيٓ ٘يذسٌٚيض 4ـ ِتيً اِجٍي
فشيً  D-βگٍٛوٛصيذ  7دس زضٛس اعتبت تبٌيُ  ٚاعيذٔبٌيذيىغيه
٘غتٕذ.
يبدآٚسي -دس ِسيطٙبي آثي ايٓ گش ٖٚػّذتب ؽبًِ
گ٘ٗٔٛبي ))آٔتشٚوٛوٛط فىبٌيظ 8آٔتشٚوٛوٛط
فبعي)) 9 ،((َٛآٔتشٚوٛوٛط دٚسأظ)) ٚ 10آٔتشٚوٛوٛط
٘يشا(( ٘ 11غتٕذ .ايٓ گ٘ٗٔٛب دس ثغيبسي اص ِسيطٙبي طجيؼي لبدس ثٗ
تىثيش ٔيغتٕذ ٌٚي ِيتٛإٔذ ثيؾتش اص ))اؽشؽيبوٍي(( دس ايٓ ِسيظ صٔذٖ
ثّبٕٔذ .ثٕبثشايٓ زضٛس آٔٙب دس آة زتي دس فٛست ػذَ
زضٛس ))اؽشؽيبوٍي(( ِؼّٛال ٔؾبٔگش آٌٛدگي ِذفٛػي اعت.
Faecal enterococci
3ـ 3آٔتشٚوٛوٛعٙبي ِذفٛػي
سخٛع ؽٛد ثٗ ثٕذ 3ـ) ،21آٔتشٚوٛوٛعي(
3ـ 4اسگبٔيضِٙبي ثي ٘ٛاصي -ثي ٘ٛاصي٘ب Anaerobic
organisms,anaaerobes
ِٛخٛداتي وٗ دس ؽشايظ فمذاْ اوغيژْ ِسٍٛي يب گبصي ،صٔذٖ ِبٔذٖ ٚ
تىثيش ِييبثٕذ.
3ـ 5اسگبٔيضِٙبي ٘ٛاصيٛ٘ -اصي٘ب Aerobic organisms,
aerobes
ِٛخٛداتي وٗ ثشاي صٔذٖ ِبٔذْ  ٚتىثيش ػِّٛب ثٗ اوغيژْ ِسٍٛي يب
گبصي ٔيبص داسٔذ.
Faecal streptococci
3ـ 6اعتشپتٛوٛوٙبي ِذفٛػي
گ٘ٗٔٛبي ِختٍف اعتشپتٛوٛوٛط ٘ٛاصي  ٚثي ٘ٛاصي اختيبسي ٘غتٕذ
وٗ داساي آٔتي ژٔٙبي گش D ٖٚالٔغفيٍذ  12ثٛدٖ  ٚثطٛس طجيؼي عبوٓ
سٚدٖ ثضسگ أغبْ  /ٚيب زيٛأبت ِيثبؽٕذ.
يبدآٚسي -زضٛس آٔٙب زتي دس غيبة ))اؽشؽيبوٍي(( ٔؾبٔگش آٌٛدگي
ِذفٛػي اعت.
Sterilization
3ـ 7اعتشيٍيضٖ وشدْ )عتش ْٚعبصي(
فشايٕذي وٗ طي آْ ّ٘ٗ ِٛخٛدات صٔذٖ ؽبًِ اؽىبي سٚيؾي ٚ
اعپٛس٘ب اص خٍّٗ ٚيشٚعٙب غيشفؼبي يب ززف ِيؽٔٛذ.
Escherichia coli
3ـ 8اؽشؽيبوٍي E.coli
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ثبوتشي٘بي وٍيفشَ گشِبپبيٛ٘ ،اصي  ٚثي ٘ٛاصي اختيبسي ٘غتٕذ وٗ
لبدس ثٗ تخّيش الوتٛص يب ِبٔيتٛي  ٚتٌٛيذ اعيذ  ٚگبص دس دِبي  44دسخٗ
عٍغيٛط ِيثبؽٕذّ٘ .چٕيٓ دس ايٓ دِب اص تشيپتٛفبْ تٌٛيذ ايٕذٚي وشد
 ٚتشويت 4ـ ِتيً اِجٍي فشيت  D-βگٍٛوٛصيذ  M.U.G 13سا
14
٘يذسٌٚيض ِيوٕٕذ.
يبدآٚسي -صيغتگبٖ طجيؼي آٔٙب سٚد ثضسگ أغبْ  ٚزيٛأبت خٔٛگشَ
ثٛدٖ ِ ٚؼّٛال لبدس ثٗ تىثيش دس ِسيظ آثي ّٔيثبؽٕذ .ثٕبثشايٓ زضٛس
آٔٙب دس آة ٔؾبٔگش آٌٛدگي ِذفٛػي خذيذ اعت.
3ـ 9اوبسيٛت٘ب Eukaryotes
اسگبٔيضِٙبي ثب عبختّبْ عٌٍٛي ٘غتٕذ وٗ دس آٔٙب ٘غتٗ ثٛعيٍٗ غؾبي
٘غتٗاي ازبطٗ ؽذٖ اعت.
3ـ 10ثبسٚسي Seeding
ثبسٚس ّٔٛدْ يه عيغتُ ثيٌٛٛژيىي ثٗ ِٕظٛس ٚاسد وشدْ
ِيىشٚاسگبٔيضِٙبي ِطٍٛة )ِٛسد ٔظش(.
Bacterio phages
3ـ 11ثبوتشيٛفبژ٘ب
گش ٖٚخبفي اص ػٛاًِ ٚيشٚعي ٘غتٕذ وٗ چشخٗ آٔٙب دس عٍٛي
ثبوتشي ِيضثبْ اتفبق ِيافتذ.
ثبوتشيٛفبژ٘ب داساي ِيضثبْ خبؿ ِيثبؽٕذ.
3ـ 12ثبوتشي٘ب Bacteria
گش ٖٚثضسگي اص ِٛخٛدات ِيىشٚعىٛپي )رسٖ ثيٕي( ته يبختٗ ثب
٘غتٗ٘بي غيشِتّشوض ػبي اص غؾب ِيثبؽٕذ وٗ اص ٔظش ِتبثٌٛيىي
فؼبي ٘غتٕذ ،غبٌجب آصاد صي ثٛدٖ ِ ٚؼّٛال ثٗ سٚػ تمغيُ دٚتبيي )تٌٛيذ
ِثً غيشخٕغي( تىثيش ِييبثٕذ.
3ـ 13ثبوتشيٙبي آ٘ٓ Iron bacteria
گش٘ٚي اص ثبوتشيٙب وٗ لبدسٔذ أشژي خٛد سا اص اوغيذ وشدْ آ٘ٓ دٚ
ظشفيتي ثٗ دعت آٚسٔذ.
يبدآٚسي٘ -يذسٚوغيذ آ٘ٓ عٗ ظشفيتي ِّىٓ اعت دس داخً يب خبسج
ديٛاسٖ ثبوتشيٙب أجبؽتٗ ؽٛد.
Autotrophic bacteria
3ـ 14ثبوتشيٙبي اتٛتشٚف
ثبوتشيٙبيي وٗ لبدس ٘غتٕذ ثشاي تىثيش خٛد ،تٕٙب اص وشثٓ ٔ ٚيتشٚژْ
ِٛاد ِؼذٔي اعتفبدٖ ّٔبيٕذ.
Nitrogencycle bacteria
3ـ 15ثبوتشيٙبي چشخٗ ٔيتشٚژْ
ثبوتشيٙبيي وٗ دس چشخٗ ٔيتشٚژْ دخبٌت ِيوٕٕذ) .سخٛع ؽٛد ثٗ
ثخؼ پٕح ثٕذ 2ـ)) 50چشخٗ ٔيتشٚژْ(((.
Viable bacteria
3ـ 16ثبوتشي٘بي صٔذٖ
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ثبوتشي٘بيي وٗ تٛأبيي عٛخت  ٚعبص  /ٚيب تىثيش سا داسٔذ.
Sulfur bacteria
3ـ 17ثبوتشيٙبي عٌٛفٛس
ثبوتشيٙبيي وٗ لبدسٔذ عٌٛفيذ ٘يذسٚژْ سا ثٗ عٌٛفٛس اوغيذ وٕٕذ  ٚپظ
اص رخيشٖ ِٛلت دس عٍٛي خٛد أشا ثٗ عٌٛفبت اوغيذ وٕٕذ.
3ـ 18ثبوتشيٙبي ؽيّيٌ ٛيتٛتشٚف Chemolithotrophic
bacteria
سخٛع ؽٛد ثٗ ثٕذ 3ـ)) 14ثبوتشي٘بي اتٛتشٚف((
3ـ 19ثبوتشيٙبي فتٛاتٛتشٚف Photoautotrophic bacteria
ثبوتشي٘بيي وٗ أشژي خٛد سا اص ٔٛس تبِيٓ ِيوٕٕذ  ٚتٕٙب ِٕجغ وشثٓ
ِٛسد ِقشف آٔٙب وشثٓ غيشآٌي ِبٕٔذ ??? اعت.
Gram-positive bacteria
3ـ 20ثبوتشي٘بي گشَِ -ثجت
ثبوتشي٘بيي ٘غتٕذ وٗ پظ اص سٔگآِيضي گشَ ) (Gramديٛاسٖ عٌٍٛي
آٔٙبسٔگ آثي سا ثٗ خٛد ِيگيشد.
Gram-negative bacteria
3ـ 21ثبوتشي٘بي گشَِٕ -في
ثبوتشي٘بيي ٘غتٕذ وٗ پظ اص سٔگآِيضي گشَ ) (Gramديٛاسٖ عٌٍٛي
آٔٙب سٔگ آثي سا ثٗ خٛد ّٔيگيشد.
3ـ 22ثبوتشي٘بي ٔٛس افؾبْ )ٌِٛيٕغبٔظ(luminescent bacteria
گش٘ٚي اص ثبوتشيٙب وٗ لبدسٔذ ثخؼ ِؼيٕي اص أشژي زبفً اص
عٛخت  ٚعبص خٛد سا ثٗ ٔٛس تجذيً ّٔبيٕذ.
3ـ 23ثبوتشيٙبي ٘تشٚتشٚف Heterotrophic bacteria
ثبوتشي٘بيي وٗ ثشخالف ثبوتشي٘بي اتٛتشٚف )سخٛع ؽٛد ثٗ
ثٕذ 3ـِٕ (14جغ أشژي آٔٙب ِٛاد آٌي اعت.
Most probable
3ـ 24ثيؾتشيٓ تؼذاد ازتّبٌي )(MPN
number
تخّيٓ آِبسي تؼذاد ِيىشٚاسگبٔيضِٙبي خبؿ دس يه زدُ ِؼيٓ آة،
زبفً اص ِدّٛػٗ ٔتبيح ِثجت ِٕ ٚفي يه عشي زدُ٘بي ّٔ ٗٔٛوٗ
ثشاعبط سٚؽٙبي اعتبٔذاسد آصِبيؼ ِيؽٔٛذ )سٚػ چٕذ ٌٌٗٛاي(
Pathogen
3ـ 25ثيّبسي صا
اسگبٔيضِي وٗ لبدس ثٗ ايدبد ثيّبسي دس أغبْ ،گيبٖ  ٚزيٛاْ ِغتؼذ
ِيثبؽذ.
Pasteueization
3ـ 26پبعتٛسيضٖ وشدْ
فشايٕذ افضايؼ دسخٗ زشاست ثٗ ِذت ِٕبعت ثٗ ِٕظٛس غيشفؼبي وشدْ
ِيىشٚاسگبٔيضِٙب ثٛيژٖ ِيىشٚاسگبٔيضِٙبي ثيّبسي صا  ٚيب وب٘ؼ تؼذاد
آٔٙب ثشاي ِذت ِسذٚد ثٗ ِيضاْ ِؼيٓ يب ِيضأي وّتش اص زذ ثيّبسي
صايي.
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3ـ 27پبوغبصي Depuration
فشايٕذي وٗ طي آْ ِٛخٛدات صٔذٖ آثضي ،خٛد سا اص آٌٛدگي٘ب پبن
ِئّبيٕذ.
3ـ 28پشٚتٛصٚا Protozoa
ؽبخٗاي اص ِٛخٛدات ته عٌٍٛي اوبسيٛت وٗ اص ِٛخٛدات ته عٌٍٛي
عبدٖ تب تٛدٖ٘بي عٌٍٛي ّ٘ ٚچٕيٓ عبختبس٘بي تىبًِ يبفتٗتش تؾىيً
ؽذٖ  ٚداساي تٕٛع لبثً ِالزظٗاي دس ؽىً  ٚتغزيٗ ِيثبؽٕذ.
Prokaryotes
3ـ 29پشٚوبسيٛتٙب
ايٓ اسگبٔيضِٙب ؽبًِ اوتيِٕٛيغت٘ب  ٚعيبٔٛثبوتشيٙب )خٍجىٙبي عجض-
آثي( ٘غتٕذ وٗ فبلذ غؾب ٘غتٗاي ِيثبؽٕذ.
F-specific
3ـ 30سيجٛٔٛوٍئيتيذثبوتشيٛفبژ )(F-specific
RNA bacteriophages
گش٘ٚي اص ٚيشٚعٙب ٘غتٕذ وٗ لبدس ثٗ آٌٛدٖ وشدْ گ٘ٗٔٛبي ِختٍف
ثبوتشي ِيضثبْ ثٛدٖ  ٚداساي تبس خٕغي )) (Fسؽتٗ٘بي تٌٛيذ
ِثٍي( ِيثبؽٕذ.
يبدآٚسي -ايٓ ٚيشٚعٙبي ِؼّٛال ثبوتشي ِيضثبْ سا اص ثيٓ ثشدٖ  ٚدس
اليٗ پيٛعتٗ  ٚيىٕٛاخت اص وؾت ثبوتشي ِيضثبْ وٗ تست ؽشايظ
ِٕبعت سؽذ يبفتٗ ايدبد پالن )٘بٌٗ سٚؽٓ(ِيوٕٕذٚ .خٛد تشاوُ ِٕبعت
آٔضيُ ))اس-اْ -اص 15دس ِسيظ وؾت اص ايدبد پالن  ٚػفٔٛت پيؾگيشي
ِيوٕذ.
Colony count
3ـ 31ؽّبسػ پشگٕٗ )وٌٕٛي(
تخّيٓ تؼذاد ِيىشٚاسگبٔيضِٙبي صٔذٖ )ؽبًِ وپهِ ،خّش  ٚثبوتشي( دس
يه زدُ ِؼيٓ آة وٗ اص تؼذاد پشگٕٗ٘بي تؾىيً ؽذٖ دس عطر  ٚيب
داخً ِسيظ وؾت تست ؽشايظ خبؿ ثذعت ِيآيذ.
Plate count
3ـ 32ؽّبسػ ففسٗاي
سخٛع ؽٛد ثٗ ثٕذ 3ـ)) 31ؽّبسػ پشگٕٗ((
Memberane filtration
3ـ 33فبف وشدْ غؾبيي
سٚؽي اعت ثشاي خذاعبصي يب تغٍيع رساتِٕ ،دٍّٗ ِٛخٛدات صٔذٖ
رسٖ ثيٕي )ثدض ٚيشٚعٙبي آصاد( اص ِبيؼبت ثٗ سٚػ فبف وشدْ
ثٛعيٍٗ فبفي داساي ِٕبفز ثب أذاصٖ ِؼيٓ.
يبدآٚسي -ايٓ سٚػ داساي وبسثشد٘بي ِتفبٚت ِيىشٚثيٌٛٛژيىي ٚ
فيضيىي -ؽيّيبيي ِبٕٔذ عتش ْٚوشدْ ِبيؼبت  ٚگبص٘ب  ٚخذا وشدْ
ِيىشٚاسگبٔيضِٙب اص ٚيشٚعٙبي آصاد ثبسي آصِٙٔٛبي خذاگبٔٗ  /ٚيب
اسصيبثي وّي ٘ش يه اص آٔٙب ِيثبؽذ.
3ـ 34لبسچ فبضالة Sewage fungus
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تٛدٖ ثٗ ُ٘ چغجيذٖ سؽذ يبفتٗ ؽبًِ تدّؼي اص ثبوتشيٙبي فيالِٕتٛط
ثشاي ِثبي ) ٚ (Sphaerotilusnatansلبسچٙب  ٚعبيش گ٘ٗٔٛب اص لجيً
پشٚتٛصٚا وٗ ِّىٓ اعت دس ٔتيدٗ تخٍيٗ فبضالثٙبيي وٗ ثطٛس ٔبلـ
تقفيٗ ؽذٖ اعت دس تبعيغبت تقفيٗ خبٔٗ يب دس ِدبسي خشٚخي  ٚيب
فبضالثٙبي فٕؼتي تؾىيً ؽٛد.
3ـ 35وٍغتشيذيِٙٛبي ازيب وٕٕذٖ عٌٛفيت Sulfite-reducing
clostridia
گش ٖٚثضسگي اص ثبوتشيٙبي ثي ٘ٛاصي گشَِ -ثجت وٗ
16
تٌٛيذ اعپٛس )٘بگ( ِيوٕٕذ.
يبدآٚسي -صيغتگبٖ طجيؼي آٔٙب خبن  ٚسٚدٖ ثضسگ أغبْ  ٚزيٛأبت
اعت .ثيؾتش گ٘ٗٔٛب ِٛخٛدات عبپشٚفيتيه دس خبن ٘غتٕذ٘ .بگٙبي آٔٙب
ِيتٛأذ ثشاي ِذت طٛالٔي دس ِذفٛع ،خبن ،گشد  ٚغجبس  ٚآة صٔذٖ
ثّبٔذ .زضٛس آٔٙب دس آة ِيتٛأذ ثشاي ؽٕبعبيي آٌٛدگي ِذفٛػي
ِتٕبٚة يب لذيّي ِٛسد اعتفبدٖ لشاس گيشد .ايٓ ثبوتشيٙب لبدس ثٗ ازيب
عٌٛفيتٙب ثٗ عٌٛفيذ٘ب ٘غتٕذ.
3ـ 36وٍيفشِٙب Coliform organisms
گش٘ٚي اص ثبوتشيٙبي ٘ٛاصي  ٚثي ٘ٛاصي اختيبسي ،گشَ ِٕ -في ثذْٚ
اعپٛس )٘بگ(  ٚتخّيش وٕٕذٖ الوتٛص ٘غتٕذ .اص ٚيژگي ايٓ ثبوتشيٙب ايٓ
17
اعت وٗ عبوٓ سٚدٖ ثضسگ أغبْ  ٚزيٛأبت ِيثبؽٕذ.
يبدآٚسي -ثٗ طٛس وٍي ثغيبسي اص ايٓ ثبوتشيٙب ثبعتثٕبي )اؽشؽيبوٍي )
(E.coliلبدس ثٗ صٔذٖ ِبٔذْ  ٚتىثيش دس ِسيظ طجيؼي ٘غتٕذ(.
3ـ 37وٍيفشِٙبي
Thermotolerant/faecal Coliform
گشِبپبي )ِذفٛػي(
organisms
وٍيفشِٙبيي ٘غتٕذ وٗ دس دِبي  44دسخٗ عٍغيٛط ٔيض ّ٘بٕٔذ
دِبي  37دسخٗ عٍغيٛط لبدس ثٗ سؽذ  ٚايدبد خقٛفيبت ثيٛؽيّيبيي
18
 ٚتخّيشي ٘غتٕذ )ثٗ ثٕذ 3ـ)) (8اؽشؽيبوٍي((سخٛع وٕيذ
3ـ 38گٕذصدايي Disinfection
تقفيٗ آة ثٗ ِٕظٛس صدٚدْ يب غيشفؼبي وشدْ تّبِي ثبوتشيٙبي
ثيّبسي صا.
Salmonella species
3ـ 39گ٘ٗٔٛبي عبٌّٔٛال
عبٌّٔٛال خضء ثبوتشيٙبي سٚدٖاي ٘ٛاصي ،ثي ٘ٛاصي اختيبسيِ ،يٍٗاي
ؽىً ،ثذ ْٚاعپٛس )٘بگ( گشَِٕ -في  ٚاوغيذاص ِٕفي ثٛدٖ وٗ لبدس ثٗ
تخّيش الوتٛص ّٔيثبؽٕذ.
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يبدآٚسي -آصِٙٔٛبي تبئيذي آْ٘ب ِيتٛأذ ثب اعتفبدٖ اص سٚؽٙبي
عشَؽٕبعي ،فبژتبيپيٕگ  ٚثٛعيٍٗ سٚؽٙبي ٌِٛىٌٛي خٙت ِطبٌؼبت
ّ٘ٗ گيشؽٕبعي )اپيذِيٌٛٛژيىي(  ٚيب عبيش ا٘ذاف ثبؽذ .ايٓ ثبوتشيٙب
ِيتٛإٔذ ثبػث ػفٔٛتٙبي سٚدٖاي )عبٌٍّٛٔٛصيظ( دس أغبْ  ٚزيٛاْ
ؽٔٛذ  ٚػبًِ ِتذاٚي ِغِّٛيت غزايي دس أغبْ ٘غتٕذ .عبٌّٔٛالتبيفي
عجت تيفٛئيذ دس أغبْ ِيؽٛد .گ٘ٗٔٛبي عبٌّٔٛال دس ِذفٛع افشاد
ثيّبسي ،افشاد عبٌُ زبًِ  ٚزيٛأبت ٚخٛد داسٔذ وٗ اص ايٓ طشيك
ِيتٛإٔذ ٚاسد فبضالة ضبيؼبت وؾبٚسصي ؽٔٛذ.
Pseudomonas species
3ـ 40گ٘ٗٔٛبي عٛد ِٔٛ ٚبط
گش٘ٚي اص ثبوتشيٙبي ٘ٛاصي گشَِٕ -في اوغيذ اص ِثجت وبتبالصِثجت ٚ
ثذ٘ ْٚبگ )اعپٛس( ٘غتٕذ وٗ دس ّ٘ٗ خبي ِسيظ آثي ٚخٛد داسٔذ ٚ
ِيتٛإٔذ ثغيبسي اص تشويجبت آٌي ِ ٚؼذٔي سا وٗ ثشاي سؽذ الصَ اعت
ِٛسد اعتفبدٖ لشاس دٕ٘ذ .ثغيبسي اص آٔٙب تٌٛيذ سٔگذأٗ٘بي ِسٍٛي،
فٍٛسعبٔت يب سٔگي ِيوٕٕذ.
Leptospira species
3ـ 41گ٘ٗٔٛبي ٌپتٛعپيشا
ثبوتشي٘بيي ٘غتٕذ وٗ تٛعظ ِٛؽٙبي فسشايي  ٚخبٔگي ،عگٙب ٚ
ثشخي زيٛأبت اٍ٘ي يب ٚزؾي دفغ ِيؽٔٛذ.
ٌپتٛعپيشاايىتشّٛ٘ٚساژي ) 19ػبًِ ٌِٛذ يشلبْ خٔٛشيضي دٕ٘ذٖ(وٗ
تٛعظ ِٛؽٙب دفغ ِيؽٛد ِّىٓ اعت ثبػث ػفٔٛت )ثٛيژٖ اص طشيك
آعيت پٛعتي( دس افشادي وٗ ثب آة  ٚخبن آٌٛدٖ ثب چٕيٓ تشؽسبتي دس
تّبط ٘غتٕذ ؽذٖ  ٚيشلبْ ٌپتٛعپيشاي ايدبد
وٕذ )ثيّبسي ٌ weilsپتٛعپيشٚصيظ(.
Legionella species
3ـ 42گ٘ٗٔٛبي ٌژئٛال
گش٘ٚي اص ثبوتشيٙبي گشَِٕ -في گشِبپبي ،ثذ ْٚاعپٛس  ٚثيّبسي صا
٘غتٕذ وٗ ثٗ طٛس گغتشدٖاي دس آة ،ثٛيژٖ دس سعٛثبت ٌ ٚدٓ٘ب ٚخٛد
داسٔذ .دِبي ثٙيٕٗ ثشاي سؽذ آٔٙب ثيٓ  30تب  45دسخٗ عٍغيٛط اعت.
گ٘ٗٔٛبي ٌژئٛالپِٕٛٛفيال ِ 20يتٛإٔذ ػال ٖٚثش عبيش ثيّبسيٙب عجت
ٌژيٍٛٔٛصيظ  21ؽٔٛذ .ايٓ اسگبٔيضَ ِيتٛأذ دس دسخٗ زشاستٙبي پبييٓ
تب  20دسخٗ عٍغيٛط ثٗ آ٘غتگي سؽذ وٕذ  ٚدِبي ثبالي  55دسخٗ
عٍغيٛط سا ٔيض تسًّ وٕذ.
3ـ 43گ٘ٗٔٛبي ٚيجشيVibrio species ٛ
گش٘ٚي اص ثبوتشيٙبي گشَِٕ -فيٛ٘ ،اصي ،ثذ٘ ْٚبگ )اعپٛس( وٗ دس
آثٙبي عطسي گغتشدٖ ؽذٖأذ.
22
ثشخي اص گ٘ٗٔٛبي آْ ثيّبسي صا ٘غتٕذ )ِثً ٚيجشيٛوٍشا ٚ
23
ٚيجشيٛپبسٌّ٘ٛيتيىٛط
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3ـِ 44يىشٚاسگبٔيضِٙبي ثي ٘ٛاصي اخجبسي
anaerobes
ِٛخٛدات ثي ٘ٛاصي ٘غتٕذ وٗ فمظ دس غيبة اوغيژْ صٔذٖ ِيِبٕٔذ.
Facultative
3ـِ 45يىشٚاسگبٔيضِٙبي ثي ٘ٛاصي اختيبسي
anaerobes
ِٛخٛدات ثي ٘ٛاصي ٘غتٕذ وٗ ِيتٛإٔذ دس غٍظتٙبي وُ اوغيژْ يب
ثذ ْٚاوغيژْ صٔذٖ ثّبٕٔذ  ٚتىثيش يبثٕذ.
Psychrophilic
3ـِ 46يىشٚاسگبٔيضِٙبي عشِبدٚعت
microorganisms
ِٛخٛداتي ٘غتٕذ وٗ دس دسخٗ زشاست وّتش اص  20دسخٗ عٍغيٛط
سؽذ ِيوٕٕذ.
Thermophilic
3ـِ 47يىشٚاسگبٔيضِٙبي گشِبدٚعت
microorganisms
ِٛخٛداتي ٘غتٕذ وٗ دس دسخٗ زشاست ثبالتش اص  45دسخٗ عٍغيٛط
سؽذ ِيوٕٕذ.
3ـِ 48يىشٚاسگبٔيضِٙبي ٘ٛاصي اخجبسي Obligate aerobes
ِٛخٛدات ٘ٛاصي ٘غتّذ وٗ فمظ دس زضٛس اوغيژْ صٔذٖ ِيِبٕٔذ.
3ـِ 49يىشٚاسگبٔيضِٙبي ٘ٛاصي اختيبسي Facultative aerobes
ِٛخٛدات ٘ٛاصي ٘غتٕذ وٗ ِيتٛإٔذ غٍظتٙبي اوغيژْ سا تسًّ وٕٕذ.
3ـ ّٗٔٛٔ 50ثبوتشيؽٕبعي Bacteriological sample
ّٔٗٔٛاي وٗ ثب سػبيت ؽشايظ عتشٔٚي دس يه ظشٚف عتش ْٚخّغ
آٚسي ؽذٖ  ٚخٙت آصِٙٔٛبي ثبوتشيؽٕبعي تست ؽشايظ ِٕبعجي
ِسبفظت  ٚزًّ ِيؽٛد.
3ـٚ 51يشٚعٙب Viruses
24
گش ٖٚثضسگي اص ػٛاًِ صٔذٖ ثغيبس سيض )ثب
لطش  20تب ٔ 300بِٔٛتش( وٗ ػّذتب زبٚي اعيذ ٔٛوٍئيه ازبطٗ ؽذٖ دس
يه پٛعتٗ پشٚتئيٕي ِيثبؽٕذ  ٚفمظ دس عٌٍٙٛبي صٔذٖ تىثيش ِييبثٕذ.
يبدآٚسيٚ -يشٚعٙبي ِيتٛإٔذ اص فبفيٙبيي وٗ ثبوتشيٙب سا ٔگٗ
ِيداسٔذ ،ػجٛس وٕٕذ.
Enteric viruses
3ـٚ 52يشٚعٙبي سٚدٖاي
گش٘ٚي اص ٚيشٚعٙب وٗ ِيتٛإٔذ دس ِؼذٖ  ٚسٚدٖ أغبْ  ٚزيٛأبت
تىثيش يبثٕذ.
Obligate
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1 - Fusarium
2 - Geotrichum
3 - Salmonidae
4 - Syprinidae
5 - Lancefields group D
6 - Aesculin
7 - 4-methylumbelliferyl-β-D-glucoside (M.U.G)
8 - Enterococcus faecalis ((
9 - Enterococcus faecium
10 - Enterococcus (( durans
11 - Enterococcus hirae
12 - Lancefiled group D
13 - 4-methyi umbelliferyl-β-D-glucoside (M.U.G)
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 -14ثٗ اعتبٔذاسد ٍِي ايشاْ ثٗ ؽّبسٖ )) 3759خغتد ٚ ٛؽّبسػ
وٍيفشِٙب دس آة ثٗ سٚػ چٕذ ٌٌٗٛاي((  ٚاعتبٔذاسد ٍِي ايشاْ ثٗ
ؽّبسٖ )) 3760خغتد ٚ ٛؽّبسػ وٍيفشِٙب دس آة ثٗ سٚػ
غؾبيي(( ِشاخؼٗ وٕيذ.
(( RNase -15
 -16ثٗ اعتبٔذاسد٘بي ISO-6461-2,ISO-6461-1
 -17ثٗ اعتبٔذاسد ٍِي ) 3459خغتد ٚ ٛؽّبسػ وٍيفشِٙب دس آة ثٗ
سٚػ چٕذ ٌٌٗٛاي( ِشاخؼٗ ؽٛد.
 .( -18ثٗ اعتبٔذاسد ٍِي ايشاْ ثٗ ؽّبسٖ )) 3759خغتد ٚ ٛؽّبسػ
وٍيفشِٙب دس آة ثٗ سٚػ چٕذ ٌٌٗٛاي((  ٚاعتبٔذاسد ٍِي ايشاْ ثٗ
ؽّبسٖ )) 3760خغتد ٚ ٛؽّبسػ وٍيفشِٙب دس آة ثٗ سٚػ
غؾبيي(( ِشاخؼٗ وٕيذ.
19 - Leptospira icterohaemorrhagie
20 - Legionella pneumophila
21 - Legionellosis
22 - Vibrio cholera
23 -(Vibrio parahaemolyticus
24 - Ultramicroscopic
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