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آب -جستجو و شناسايي ژيارديا المبليا -روش آزمون ميكروبيولوژي
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آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون ،تنها مرجع رسمي كشور است كه
عهده دار وظيفه تعيين ،تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.
تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان
مؤسسه ،صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي ،پژوهشي ،توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با
موضوع صورت ميگيرد .سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي ،در جهت مطلوبيت ها و مصالح
ملي وبا توجه به شرايط توليدي ،فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان
حق و نفع شامل :توليدكنندگان ،مصرف كنندگان ،بازرگانان ،مراكز علمي و تخصصي و نهادها و
سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع
واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در
كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي)
چاپ و منتشر مي شود.
پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت
ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت
تصويب ،به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد .بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي
مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره (( ))5تدوين و در كميته ملي
مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد
ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص
كشور ،از آخرين پيشرفتهاي علمي ،فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده
مي نمايد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون
به منظور حمايت از مصرف كنندگان ،حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي ،حصول اطمينان از
كيفيت محصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي ،اجراي بعضي از استانداردها را با
تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد .مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين
المللي براي محصوالت كشور ،اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري
نمايد.
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همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات
فعال در زمينه مشاوره ،آموزش ،بازرسي ،مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت
كيفيت ومديريت زيست محيطي ،آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش ،مؤسسه
استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد
ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم ،گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و
بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد .ترويج سيستم بين المللي يكاها  ،كاليبراسيون وسايل سنجش
تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از
ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

كميسيون استانداردآب – جستجو و شناسايي ژيارديا المبليا -روش
آزمون ميكروبيولوژي
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پيشگفتار
استاندارد آب  -جستجو و شناسايي ژيارديا المبليا – روش ميكروبيولوژي كه توسط كميسيون هاي فني مربوطه
تهيه و تدوين شده و در چهل و چهارمين جـــلسه كميته مــلي اسـتاندارد ميكروبيولوژي مورخ 82/2/2
موردتصـويب قرار گرفته است  ,اينك به استناد بند  1ماده  3قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد
و تحــقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه  1371به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود .
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع  ،علوم و خدمات
استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل
اين استانداردها ارائه شود  ,در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني  ,مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت .
بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد .
در تهيه و تجديدنظر اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه  ،در
حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .
منبع و مآخذ كه براي تهيه اين استاندارد بكار رفته به شرح زير است :
1-W.E.F AW.WA A.P.H.A Standard methods for the examination of water and waste water ,
1998 .
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مقدمه
ژيارديا المبليا 1تك ياخته اي تاژكدار است كه انگل روده انسان و حيوانات مي باشد و داراي
چرخه زندگي دو مرحله اي كيستي و فرم فعال 2بوده كه انگل پس از خروج از كيست به فرم فعال آن
تبديل مي شود .
بايد توجه داشت كه بلغ مقادير كم كيست (  10عدد ) نيز ايجاد بيماري مزمن مي كند و با عالئمي
مانند  :اختالالت گوارشي  ،اسهال و گاهي استفراغ همراه است و در برخي افراد نيز ممكن است بدون
عالئم باشد  .درچنين حالتي فرد مبتال حامل 3بوده و قادر به انتقال بيماري مي باشد  .آب مصرفي
غيربهداشتي يكي از راههاي اصلي شيوع و انتقال اين انگل مي باشد  .از آنجائيكه كيست ژيارديا در
آب با دماي  8درجه سلسيوس مي تواند تا دو ماه زنده بماند  ،همچنين نسبت به روشهاي معمول
كلريناسيون مقاوم بوده  ( ،مقاوم تر از كليفرم ها )  ،لذا كاربرد فرآيند صافي ماسه اي تندوكند بويژه
نوع كند آن در تصفيه خانه ها منوط به مناسب بودن اندازه مؤثر 4و ضريب يكنواختي 5راهي مؤثر در
حذف آنها مي باشد .

آب  -جستجو و شناسايي ژيارديا المبليا – روش آزمون ميكروبيولوژي
1

هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش آزمون و شناسايي ژيادريا المبليا در آب مي باشد  .اين
استاندارد براي انواع آبهاي آشاميدني ( سطحي و زيرزميني )  ,استخرهاي شنا و شناگاهها  ,فاضالب
ها و پساب ها كاربرد دارد .

1- Giardia lamblia
2- Trophozoite
3- Carreiar
) 4 - Effective size ( ES
) 5- Unifurnith coifitiont ( UC
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2

اساس روش

اين روش براساس تغليظ نمونه هاي آب و عبور آن از صافي هايي با اندازه روزنه يك ميكرون و آماده
سازي نمونه ها براي آزمونهاي ميكروسكوپي مي باشد .

3

مراجع الزامي

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است  .بدين
ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود .در مورد مراجع داراي تاريخ
چاپ و/يا تجديدنظر  ،اصالحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك موردنظر نيست  .معهذا بهتر
است كاربران ذينفع اين استاندارد امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير
را مورد بررسي قرار دهند  .در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و/يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع
داده شده موردنظر است .
استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است
استاندارد ملي ايران شماره  4208سال  ( 1376آئين كار نمونه برداري از آب جهت آزمونهاي
باكتريولوژيكي ) .

4

نمونه برداري

نمونه ها را بايد از منابع آب فرآيند نشده و قبل از انجام عمل گندزدائي برداشت نمود و دست كم
 380الي  400ليتر آزمونه را توسط دستگاه نمونه برداري بند (  ) 6-1اين استاندارد ،از صافي عبور
دهيد  .براي نمونه برداري شلنگ ورودي را به شير آب موردنظر وصل كنيد  .شير را باز نموده و حجم
نمونه و زمان نمونه برداري را از روي كنتور يادداشت كنيد و سپس شير را ببنديد  .جهت جريان آب
بايد از خارج به داخل گنجايه صافي باشد و همچنين الزم است دهانه شلنگ ورودي در سطحي باالتر
از سطح شلنگ خروجي قرار گيرد تا از برگشت آب جلوگيري شود  .آب باقيمانده در دستگاه را بطور
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كامل تخليه نموده سپس صافي را از گنجايه آن جدا كنيد و پس از قراردادن در كيسه پالستيكي دو
اليه برچسب خورده همراه با يخ و هرچه سريعتر به آزمايشگاه ارسال نمائيد .

يادآوري  -1توجه داشته باشيد كه نمونه منجمد نشود .
يادآوري  -2اجزا دستگاه نمونه برداري فوق نيازي به سترون شدن ندارند اما بايد در بين هر نمونه
برداري و يا پايان كار كامالً شستشو و آبكشي شوند  .و به منظور جلوگيري از آلودگي هاي جانبي ,
شرايط بهداشتي در حين نمونه برداري مطابق با استاندارد ملي ايران شماره  4208رعايت شود .
يادآوري  -3براي نمونه برداي  ,فشاري معادل با  100الي  130كيلو پاسكال مناسب مي باشد و
چنانچه ميزان فشار فوق كافي نباشد  ,آب را توسط پمپ از صافي عبور دهيد .

5

مواد الزم

1-5

محلول فرم آلدئيد  37درصد

2-5

محلول يددار لوگل ( به نسبت يك به پنج با محلول سولفات روي با وزن مخصوص 1/2

گرم رقيق شود ) .
 5-3محلول سولفات روي با وزن مخصوص  1/2گرم
 5-4آب مقطر

6
1-6

وسايل الزم
دستگاه نمونه برداري شامل :شلنگ ورودي پالستيكي  ,شلنگ خروجي پالستيكي ,

گنجايه نگهدارنده صافي غشايي با اندازه روزنه يك ميكرون و طول  25سانتيمتر از جنس پلي كربنات
يا پلي پروپيلن يا اورلون  ,پمپ با ظرفيت فشار  100الي  130كيلو پاسكال  ,كنتور آب  ,جريان سنج
آب ( وسيله اي براي سنجش جريان آب به ميزان خروجي  6/3 × 105متر مكعب بر مجذور ثانيه ) .
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يادآوري - 1شكل دستگاه نمونه برداري در پيوست الف مي باشد .
يادآوري -2الياف مورد استفاده در صافي بايد از جنس مناسب و محكم باشد تا در مراحل كار
گسسته نشود .

6 -2

ميكروسكوپ با بزرگنمائي  450الي  1000برابر

6 -3

سانتريفوژ قابل تنظيم در دور 650 gالي 600

6 -4

دستگاه آب مقطرگيري

6 -5

تكان دهنده مغناطيسي

6 -6

وسايل شيشه اي معمول در آزمايشگاه ميكروبي

آماده سازي نمونه
1-7

استخراج

نمونه آب را از صافي مطابق با بند ( ) 4اين استاندارد عبور دهيد  .وبا استفاده از چاقوي تيز و ايجاد
برش طولي صافي را به دو يا سه قسمت تقسيم كنيد و هركدام از آنها را بطور جداگانه در يك ليتر
آب دوبار تقطير شده غوطه ور نموده وبه مدت ده دقيقه تكان دهيد .سپس محلولها را با هم مخلوط
نمائيد  .چنانچه ادامه آزمون در همان روز امكان پذير نباشد  ,به نمونه فوق محلول فرم آلدئيد 37
درصد و حجم مساوي با نمونه به گونه اي اضافه كنيد تا غلظت نهايي محلول فرم آلدئيد به ميزان دو
درصد حجم به حجم شود  .سپس محلول بدست آمده را تا انجام مرحله بعدي در يخچال نگهداري
كنيد .
2-7

تغليظ ( تهيه رسوب )

1-2-7

عصاره تهيه شده در بند (  ) 7-1را مي توانيد يك شب در يخچال نگهداري كنيد تا

ايجاد رسوب كندويا با استفاده از سانتريفوژ در دور  600gبه مدت  5دقيقه آن را رسوب دهيد  .سپس
مايع رويي را به كمك مكش و يا كج نمودن دور ريخته و به رسوب زيرين محلول فرم آلدئيد دو درصد
به نسبت مساوي ( يك به يك ) ريخته و مخلوط كنيد .
2-2-7

چنانچه مقدار رسوب حدوداً يك ميلي ليتر باشد  ,مطابق با بند (  ) 7-2-1عمل كنيد .
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3-2-7

چنانچه مقدار رسوب كم تر از يك ميلي ليتر باشد  ,دوباره آن را در  10ميلي ليتر

محلول فرم آلدئيد دو درصد به صورت تعليق در آورده و در دوره  600gبه مدت  5دقيقه سانتريفوژ
نمائيد  .سپس مايع رويي را دور ريخته و رسوب آن را بررسي كنيد .
4-2-7

چنانچه مقدار رسوب حدوداً بيشتر از يك ميلي ليتر باشد  ,دوباره آن را در مايع رويي

خود مخلوط نموده و حجمي از محتويات لوله را كه داراي تقريباً يك ميلي ليتر از رسوب باشد  ,به
يك لوله آزمايش  15ميلي ليتري انتقال دهيد و آن را در دور  600gبه مدت  5دقيقه سانتريفوژ
نمائيد  .سپس مايع رويي را دور ريخته و رسوب را بررسي كنيد .
8
1-8

روش اجراي آزمون
آماده سازي

به رسوب بدست آمده دربند (  )7-2دوالي سه قطره محلول يددار لوگل مطابق بابند (  )5-2اضافه
نموده و به كمك همزن شيشه اي مخلوط كنيد  .سپس  5ميلي ليتر محلول سولفات روي به آن
افزوده به گونه اي كه از لوله سرريز نشود و محتويات آن را پـس از مخـلوط نمودن  ،در دور  650gبه
مدت سه دقيقه سانتريفوژ نمائيد .

8-2

تهيه الم

يك الم تميز به ابعاد  22 × 22ميلي متر را بر روي سطح لوله آماده شده در بند (  )1-8قرار دهيد به
گونه اي كه المل با مايع داخل لوله در تماس مستقيم باشد و در اين حالت دو الي سه دقيقه ساكن
بماند  .سپس با دقت و به آرامي المل را از لبه آن برداشته و بر روي يك الم قرار دهيد .
 8-3بررسي ميكروسكوپي
با استفاده از ميكروسكوپ زمينه تاريك يا ميكروسكوپ نوري وبا بزرگنمائي 450الي  1000برابر  ,تمام
سطح الم را بررسي كنيد  .كيست هاي ژيارديا بيضي شكل و داراي جدار شفاف كامالً مشخص بوده
كه اندازه آن بين  8تا  19ميكرومتر است  .هرگونه مشخصات ريخت شناسي 1داخلي را كه مشاهده
1- Morphology

www.abpsoil.com

مي كنيد گزارش نمائيد ( پيوست ب را ببينيد ) و چنانچه ميكروسكوپ مجهز به عسكبرداري در
دسترس باشد  ,عكس ها در ارائه مستندات مفيد خواهد بود .
بيان نتايج و گزارش آزمون
نتايج آزمون را بصورت وجود يا عدم وجود كيست ژيارديا المبليا در حجم مشخصي از نمونه بيان
كنيد .

يادآوري  -چنانچه نتيجة آزمايش منفي باشد  ,بهتر است كه مراحل اجراي كار مجدداً و به همان
روش تكرار شود .

دستگاه نمونه برداري از آب جهت شناسايي ژيارديا المبليا
پيوست الف

اشكال ميكروسكوپي كيست و تروفوزوئيت ژيارديا المبليا
پيوست ب

شكل  -1تروفوزوئيت ژيارديا المبليا

شكل  -2كيست ژيارديا المبليا

www.abpsoil.com

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
Institute of Standards and Industrial Research of Iran
ISIRI NUMBER
_5860

_

Water microbiology – Detection and enumeration of
giardia lamblia – Microbiological test method

1st. Revision

