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آة شىبسبيي َ شمبرش قبرچ ٌب ـ رَش ٌبي آسمُن
ميكزَبيُنُژي
چبپ اَل

آضٌايي با هؤسسِ استاًذارد ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى
هؤسسِ استاًذارد ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى بِ هَجب قاًَى ،تٌْا هرجغ رسوي
كطَر است كِ ػْذُ دار ٍظيفِ تؼييي ،تذٍيي ٍ ًطر استاًذاردّاي هلي (رسوي)
هيباضذ.
تذٍيي استاًذارد در رضتِ ّاي هختلف تَسظ كويسيَى ّاي فٌي هركب از
كارضٌاساى هؤسسِ ،صاحبٌظراى هراكس ٍ هؤسسات ػلوي ،پژٍّطي ،تَليذي
ٍاقتصادي آگاُ ٍهرتبظ با هَضَع صَرت هيگيرد .سؼي بر ايي است كِ
استاًذاردّاي هلي ،در جْت هغلَبيت ّا ٍ هصالح هلي ٍبا تَجِ بِ ضرايظ تَليذي،
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فٌي ٍ في آٍري حاصل از هطاركت آگاّاًِ ٍ هٌصفاًِ صاحباى حق ٍ ًفغ ضاهل:
تَليذكٌٌذگاى ،هصرف كٌٌذگاى ،بازرگاًاى ،هراكس ػلوي ٍ تخصصي ٍ ًْادّا ٍ
سازهاًْاي دٍلتي باضذ.پيص ًَيس استاًذاردّاي هلي جْت ًظرخَاّي براي هراجغ
ريٌفغ ٍاػضاي كويسيَى ّاي فٌي هربـَط ارسال هيطَد ٍ پس از دريـافت ًظـرات
ٍپيطٌْادّـا در كـويتِ هلـي هرتبـظ بـا آى رضتِ عرح ٍدر صَرت تصَيب بِ ػٌَاى
استاًذارد هلي (رسوي) چاپ ٍ هٌتطر هي ضَد.
پيص ًَيس استاًذاردّايي كِ تَسظ هؤسسات ٍ سازهاًْاي ػالقوٌذ ٍ ريصالح ٍ با
رػايت ضَابظ تؼييي ضذُ تْيِ هي ضَد ًيس پس از عرح ٍ بـررسي در كويتِ هلي
هربَط ٍ در صَرت تصَيب ،بِ ػٌَاى استاًذارد هلي چاپ ٍهٌتطرهي گردد .بذيي
ترتيب استاًذاردّايي هلي تلقي هي ضَد كِ بر اساس هفاد هٌذرج در استاًذارد هلي
ضوارُ (( ))5تذٍيي ٍ در كويتِ هلي هربَط كِ تَسظ هؤسسِ تطكيل هيگردد بِ
تصَيب رسيذُ باضذ.
هؤسسِ استاًذارد ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى از اػضاي اصلي سازهاى بيي الوللي
استاًذارد هيباضذ كِ در تذٍيي استاًذاردّاي هلي ضوي تـَجِ بِ ضرايظ كلي
ًٍيازهٌذيْاي خاظ كطَر ،از آخريي پيطرفتْاي ػلوي ،فٌي ٍ صٌؼتي جْاى ٍ
استاًذاردّـاي بيي الوـللي استفـادُ هي ًوايذ.
هؤسسِ استاًذارد ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى هي تَاًذ با رػايت هَازيي پيص بيٌي
ضذُ در قاًَى بِ هٌظَر حوايت از هصرف كٌٌذگاى ،حفظ سالهت ٍ ايوٌي فردي
ٍػوَهي ،حصَل اعويٌاى از كيفيت هحصَالت ٍ هالحظات زيست هحيغي ٍ
اقتصادي ،اجراي بؼضي از استاًذاردّا را با تصَيب ضَراي ػالي استاًذارد اجباري
ًوايذ .هؤسسِ هي تَاًذ بِ هٌظَر حفظ بازارّاي بيي الوللي براي هحصَالت كطَر،
اجراي استاًذارد كاالّاي صادراتي ٍ درجِ بٌذي آًرا اجباري ًوايذ.
ّوچـٌيي بوٌظـَر اعـويٌاى بخـطيذى بِ استفادُ كٌٌذگـاى از خـذهات سازهاًْا ٍ
هؤسسات فؼال در زهيٌِ هطاٍرُ ،آهَزش ،بازرسي ،هويسي ٍ گَاّي كٌٌذكاى
سيستن ّاي هذيريت كيفيت ٍهذيريت زيست هحيغي ،آزهايطگاّْا ٍ كاليبرُ كٌٌذگاى
ٍسايل سٌجص ،هؤسسِ استاًذارد ايٌگًَِ سازهاًْا ٍ هؤسسات را بر اساس
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ضَابظ ًظام تأييذ صالحيت ايراى هَرد ارزيابي قرار دادُ ٍ در صَرت احراز
ضرايظ الزم ،گَاّيٌاهِ تأييذ صالحيت بِ آًْا اػغا ًوَدُ ٍ بر ػولكرد آًْا ًظارت
هي ًوايذ .ترٍيج سيستن بيي الوللي يكاّا  ،كاليبراسيَى ٍسايل سٌجص تؼييي ػيار
فلسات گراًبْا ٍ اًجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سغح استاًذاردّاي هلي از
ديگر ٍظايف ايي هؤسسِ هي باضذ.
كميسيُن استبوذارد آة –شىبسبيي َ شمبرش
قبرچٍب  -رَش ٌبي آسمُن ميكزَبيُنُژي
رئيس
( صوتغاي لبعچ كٕبؿي
ػيٕي  -فغيضٖ
پؼكىي )
اعضبء
ثويغي جٙغِي  -كٙيٕضست ( فٛق ٌيـبٔؾ
لبعچ كٕبؿي )
عكيض ٔجفي  -فغيضٖ (ٌيـبٔؾ ثيٌٛٛژي )
جٙبٔتبة  -ؿٙيال ( فٛق ٌيـبٔؾ
ِيىغٚثيٌٛٛژي )
يبؿبيي  -كى (ٖٛفٛق ٌيـبٔؾ أگً كٕبؿي )
دبيز
لجبصي صأب ِ -غيُ ( ٌيـبٔؾ ِيىغٚثيٌٛٛژي )

سمت يب ومبيىذگي
صألگبٖ عٍ َٛپؼكىي تٙغاْ
أـتيتٛپبؿتٛع ايغاْ
ِٛؿـٗ اؿتبٔضاعص ٚتذميمبت هٕعتي ايغاْ
ؿبػِبْ آة  ٚفبضالة تٙغاْ
ِٛؿـٗ اؿتبٔضاعص ٚتذميمبت هٕعتي ايغاْ
ِٛؿـٗ اؿتبٔضاعص ٚتذميمبت هٕعتي ايغاْ

پيشگفتـبر
اؿتبٔضاعص آة – كٕبؿبئي  ٚكّبعف لبعچٙب عٚف ٘بي آػِِ ْٛيىغٚثيٌٛٛژي وٗ تٛؿط وّيـيْ٘ٛبي فٕي ِغثٛطٗ
تٙيٗ  ٚتضٚيٓ كضٖ  ٚصعچ٘ٚ ًٙلتّيٓ جٍـٗ وّيتٗ ٍِي اؿتبٔضاعص ِيىغٚثيٌٛٛژي ِٛعر ِٛ 25/5/55عص توٛيت لغاع
گغفتٗ اؿت ،ايٕه ثٗ اؿتٕبص ثٕض ِ 1بصٖ  3لبٔ ْٛاهالح لٛأيٓ ِ ٚمغعات ِٛؿـٗ اؿتبٔضاعص  ٚتذميمبت هٕعتي ايغاْ
ِوٛة ثِ ّٓٙبٖ  1331ثٗ عٕٛاْ اؿتبٔضاعص ٍِي ايغاْ ِٕتلغ ِي كٛص .
ثغاي دفظ ّ٘گبِي ّ٘ ٚبٕ٘گي ثب تذٛالت  ٚپيلغفتٙبي ٍِي  ٚجٙبٔي صع ػِيٕٗ هٕبيع  ،عٍ ٚ َٛسضِبت
اؿتبٔضاعص٘بي ٍِي ايغاْ صع ِٛالع ٌؼ َٚتجضيضٔظغ سٛا٘ض كض ٘ ٚغگ ٗٔٛپيلٕٙبصي وٗ ثغاي اهالح يب تىّيً ايٓ
اؿتبٔضاعص٘ب اعائٗ كٛص ،صع ٕ٘گبَ تجضيضٔظغ صع وّيـي ْٛفٕيِ ،غثٛط ِٛعص تٛجٗ لغاع سٛا٘ض گغفت .ثٕبثغايٓ ثغاي
ِغاجعٗ ثٗ اؿتبٔضاعص٘بي ايغاْ ثبيض ّ٘ٛاعٖ اػ آسغيٓ تجضيض ٔظغ آٔٙب اؿتفبصٖ وغص .
صع تٙيٗ  ٚتضٚيٓ ايٓ اؿتبٔضاعص ؿعي كضٖ اؿت وٗ ضّٓ تٛجٗ ثٗ كغايط ِٛجٛص ٔ ٚيبػ٘بي جبِعٗ ،صع دض اِىبْ
ثيٓ ايٓ اؿتبٔضاعص  ٚاؿتبٔضاعص ٍِي ولٛع٘بي هٕعتي  ٚپيلغفتٗ ّ٘بٕ٘گي ايجبص كٛص .
ِٕجع ِ ٚآسظي وٗ ثغاي تٙيٗ ايٓ اؿتبٔضاعص ثىبع عفتٗ ثٗ كغح ػيغ اؿت :
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1 - Franson , M.a.h Standard methods for examination of water and waste water .
Ed . 19th Vol.2 , American Public health association 1995 .
فٍزست مىذرجبت
پيلگفتبع
ِمضِٗ
٘ 1ضف  ٚصإِٗ وبعثغص
ِ 5غاجع اٌؼاِي
 ّٗٔٛٔ 3ثغصاعي
ِٛ 4اص الػَ
ٚ 5ؿبيً الػَ
 6عٚف آػِ - ْٛپٛعپٍيت
 3عٚف آػِ – ْٛولت ؿطذي
 2عٚف آػِ – ْٛهبفي غلبيي
 9عٚف آػِ – ْٛكٕبؿبيي  ٚكّبعف ِشّغ٘ب

صفحً
ة
پ
1
1
5
5
2
2
11
13
14

مقذمً
لبعچ ٘ب وٗ كبًِ ِشّغ٘ب  ٚگ٘ ٗٔٛبي عكتٗ اي يب وپه ٘ب ٘ـتٕض ،اعگبٔيؼَ ٘بيي ٘تغٚتغٚف ٚثض ْٚوٍغٚفيً ِيجبكنٕض ونٗ
ٚاجض صيٛاعٖ ؿشت ٘ٚـتٗ دميمي 1ثٛصٖ  ٚاغٍت ٘ٛاػي  ٚيب ِيىغٚآئغٚفيًِ 5يثبكٕض .لبعچٙب صع ّ٘ٗ جب پغاوٕضٖ أض  ٚصع
٘غ جبيي وٗ ِبصٖ آٌي غيغ ػٔضٖ ٚجٛص صاعص يبفت ِيكنٔٛض .ثنب تٛجنٗ ثنٗ اعتجنبط ثنيٓ ِينؼاْ تنٛصٖ لنبعچ ِ ٚنٛاص آٌني ِيتنٛاْ
لبعچٙب عا كبسن سٛثي ثغاي آٌٛصگي آة صع ٔظغ گغفت ٌٚي ِتبؿفبٔٗ ٘يچ گ ،ٗٔٛيب گغ٘ٚني اػ لبعچٙنب ونٗ اػ اينٓ ٔظنغ
دننبئؼ اّ٘يننت ثبكننٕض ،تننبوٕ ْٛكننٕبستٗ ٔلننضٖأننض .صع آة چلننّٗ ِعّننٛالي وّتننغيٓ تعننضاص اؿننپٛع لبعچٙننب صع لـننّت ٔؼصيننه ثننٗ
ؿغچلّٗ ِلب٘ضٖ ِيكٛص.
ٚجٛص تعضاص ػيبصي لبعچ ِلبثٗٔ ،لبٔٗ ٚجٛص ِمضاع ثيق اػ دض ِٛاص آٌي ِيجبكض صع دبٌيىٗ ٚجنٛص لبعچٙنبي ػٔنضٖ 3ثنب تٕنٛ
ثـيبعٔ ،لبٔٗ ؿبػف جّعيتي لبعچٙب ثب ِذيط آثي ِيثبكض .لبعچٙب اػ آة آكبِيضٔي ٔ ٚيؼ اػ ؿطخ صاسٍي ؿيـتُ ٌ٘ ٌٗٛنبي
تٛػيع آة جنضا كنضٖأنض  .آٔٙنب صع آة تونفيٗ كنضٖ ثنبلي ِبٔنضٖ  ٚينب ثعنض اػ فغآيٕنض تونفيٗ ٚاعص ؿيـنتُ كنضٖ ،صع ٘نغ هنٛعت
اؿپٛع لبعچٙب لبصعٔض ِضت ػِبْ طنٛالٔي ػٔنضٖ ثنبلي ثّبٕٔنض .لبعچٙنبي ثيّنبعيػا صع آة ِمطنغ اؿنتغيً ثنغاي ِنضت ػِنبْ
ٔـجتبي طٛالٔي ٔگٙضاعي ِيكٔٛض.
اگنننغ چنننٗ ِنننؼٖ  ٚثنننٛي آثٙنننبي آكنننبِيضٔي ِغثنننٛط ثنننٗ ٚجنننٛص اعگبٔيؼِٙنننبي پغٚونننبعيٛت ِانننً ثبوتغيٙنننب اوتٕيِٛيـنننت٘نننب ٚ
ؿيبٔٛثبوتغ٘ب اؿتٌٚ ،ي لبعچٙب ٔيؼ ثبعث تغييغ ثِ ٚ ٛؼٖ آة ِيكٔٛض.
صع ِطبٌعننبت أجننبَ كننضٖ عٚف أعمننبص كننيّيبيي  ٚگٕننضػصايي ثننغاي دننظف لبعچٙننب اػ آة ثـننيبع ِنن ٛغتغ اػ هننبفي كننٕي ٚ
گٕضػصايي گؼاعف كضٖ اؿت.
آة –

شىبسبيي َ شمبرش قبرچٍب -رَش ٌبي آسمُن ميكزَبيُنُژي

1 - Eucaryot
2-Microaerophil
3 - Mycobiota
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ٌذف َ دامىً كبربزد
1
٘ضف اػ تضٚيٓ ايٓ اؿتبٔضاعصتعييٓ عٚكٙبيي ثغاي جـتج ٚ ٛكنّبعف لنبعچ ٘نب ِني ثبكنض.ايٓ اؿنتبٔضاعص صع ِنٛعص
آة آكنننبِيضٔي  ٚؿيـنننتُ ٘نننبي تٛػينننع آْ  ٚػيـنننتگبٖ ٘نننبي آثننني ِشتٍننني (صعيبچنننٗ ،اؿنننتشغ٘بي طجيعننني ،عٚص ،جٛيجنننبع،
سٛع،1الينبٔٛؽ ،ؿنيالثٙبي كنٙغي  ٚعٚؿنتبيي ٚچنبٖ) فبضنالة (پـنبةٌ ،جنٓ ،عؿنٛثبت آثني  ٚفبضنالة ِعنبصْ اؿنيضي )
وبعثغص صاعص.

2

مزاجع انشامي
ِضاعن ػيغ دبٚي ِمغعاتي اؿت وٗ صع ِتٓ ايٓ اؿتبٔضاعص ثٗ آٔٙب اعجب صاصٖ كضٖ اؿت .ثٗ ايٓ تغتيت آْ ِمنغعات

جؼئننني اػ اينننٓ اؿنننتبٔضاعص ِذـنننٛة ِيكنننٛص  .صع ِنننٛعص ِغاجنننع صاعاي تنننبعيز چنننبپ  /ٚينننب تجضينننضٔظغ ،اهنننالديٗ٘ب ٚ
تجضيضٔظغ٘بي ثعضي ايٓ ِضاعن ِٛعص ٔظغ ٔيـت ِ .عٙظا ثٙتنغ اؿنت ونبعثغاْ طيٕفنع اينٓ اؿنتبٔضاعص اِىنبْ ونبعثغص آسنغيٓ
اهالديٗ٘ب  ٚتجضيضٔظغ٘بي ِضاعن اٌؼاِي ػيغ عا ِٛعص ثغعؿي لغاع صٕ٘نض  .صع ِنٛعص ِغاجنع ثنض ْٚتنبعيز چنبپ  / ٚينب
تجضيض ٔظغ ،آسغيٓ چبپ  / ٚيب تجضيض ٔظغ آْ ِضاعن اٌؼاِي اعجب صاصٖ كضٖ ِٛعص ٔظغ اؿت.
اؿتفبصٖ اػ ِغاجع ػيغ ثغاي وبعثغص ايٓ اؿتبٔضاعص اٌؼاِي اؿت :
1-2

اؿتبٔضاعص ٍِي ايغاْ  : 4522ؿبي  1335آئيٓ وبع ّٔٗٔٛثغصاعي اػ آة جٙت آػِٙٔٛبي ثبوتغيٌٛٛژيىي

2-2

اؿننتبٔضاعص ٍِنني ايننغاْ  5343ؿننبي :1322تجضيننض ٔظننغ اٚي ِيىغٚثيٌٛننٛژي  -آئننيٓ وننبع صع آػِبيلننگبٖ

ِيىغٚثيٌٛٛژي

3

ومُوً بزداري
اػ ٌٌٛننٗ ٘ننبي اؿننتٛأٗ اي پالؿننتيىي صعپننٛف صاع ؿننتغ ْٚاؿننتفبصٖ وٕيننض.ثغاي وننب٘ق ادتّننبي ٔلننتي ٌٌٛننٗ٘ننبٕ٘ ،گننبَ

أتمنبي ،آٔٙننب عا ثوننٛعت عّنٛصي لننغاع صاصٖ  ٚپننؾ اػ ِونغف صٚع ثيٕضاػيننضّٔٛٔ .ننٗ٘نب عا ثننيق اػ  54ؿننبعت ٔگٙننضاعي
ٔىٕيض .اگغ آػِ ْٛثالفبهٍٗ ثعض اػ ّٔ ٗٔٛثغصاعي أجبَ ّٔني گينغصّٔٛٔ ،نٗ عا صع يش نبي ٔگٙنضاعي وٕينض .ثنغاي اطالعنبت
ثيلتغ ثٗ اؿتبٔضاعص ٍِي ايغاْ « 4522آئيٓ وبع ّٔ ٗٔٛثغصاعي اػ آة جٙت آػِٙٔٛبي ثبوتغيٌٛٛژيىي» ِغاجعٗ ّٔبييض.
4

مُاد السو
ثنٗ ِٕظنٛع ثضؿنت آٚعصْ ٔتنبي يىٕٛاسننت ،الػَ اؿنت اػ ِنٛاص اٌٚينٗاي ثنب ويفيننت  ٚصعجنٗ سٍنٛم يىـنبْ اؿننتفبصٖ

ّٔننٛص .آة ِننٛعص ِوننغف ٔيننؼ ثبيننض اػ ٔنن ٛتمطيننغ كننضٖ ثننب تجٙيننؼات كيلننٗاي ثننٛصٖ  ٚعننبعي اػ ِننٛاص ثبػصاعٔننضٖ اػ عكننض
ِيىغٚاعگبٔيؼِٙب ثبكض .صع هٛعتي وٗ آة ِمطغ اػ آة وٍغيٕٗ كضٖ تٙيٗ ِيكٛص ثبيض لجً اػ تمطيغ ،وٍغ آْ دظف كٛص .

 - 1ص٘بٔٗ عٚصسبٔٗ ثؼعگ وٗ تلىيً سٍي ِيص٘ض

www.abpsoil.com

1

وئُپپتُن گهُكش رسبىگبل اَرئُمبيسيه آگبر

1-4

انف ) تزكيببت :
ٔئٛپپتْٛ

 5گغَ

گٍٛوؼ

 12گغَ

ِذٍٛي يه صعهض عػثٕگبي صع آة

ِ 3/5يٍي ٌيتغ

آگبع

 52گغَ

آة ِمطغ

ِ 1222يٍي ٌيتغ

ة) طزس تٍيً:
تغويجبت فٛق عا ثٗ ِ 1222يٍي ٌيتغ آة اضبفٗ وٕيضِ .ذيط عا ثب اتٛوال ٚؿتغ ْٚوٕيضٙٔ pH .نبيي ثبينض دنضٚص 6/5
ثبكض .ثطٛع جضاگبٔٗ ِذٌٍٛي اػ وٍغٚتتغاؿيىٍيٓ يب تتغاؿيىٍيٓ (يه گغَ آٔتي ثيٛتيه ِذٍٛي صع ِ 152يٍي ٌيتغ آة ِمطنغ)
آِبصٖ ّٔٛصٖ  ٚصع يش بي لغاع ص٘يض .لجً اػ اؿتفبصٖ آٔغا ثٛؿيٍٗ هبفي غلبيي ؿتغّٔ ْٚبييضِ 5 .يٍي ٌيتغ اػ آٔغا ثٗ ِذنيط
ولت پبيٗ طٚة كضٖ ثب دغاعت  45صعجٗ ؿٍـيٛؽ اضبفٗ ّٔبييض.

يبدآَري  -اگش چّ ايٍ يحيط بشاي جذا عاصي طيف ٔعييي اص گَٕيّْاي لاسچٓياي سؽيهّ اي يفييذ اعي
ٔن ييًٕالً بشاي ؽًاسػ آَٓا يٕسد اعهفادِ لشاس ي گيشد.
2-4

چبپكس آگبر

2

انف) تزكيببت :

ؿبوبعػ

 32گغَ

ؿضيُ ٔيتغات

 3گغَ

صي پتبؿيُ ٘يضعٚژْ فـفبت
ِٕيؼيُ ؿٌٛفبت

4

3

 1گغَ
 2/5گغَ

)1 - Neopeptone – glucose – rose bengal – aureomycine agar( cooke’s rose bengal agar

ايٓ ِذيط ثوٛعت تجبعتي ِٛجٛص ّٔيجبكض ٌٚي ِيتٛاْ ِذيط تجبعتي عا ثجبي آْ اؿتفبصٖ ّٔٛص.

) 2- Czapek agar (or Czapek – Dox agar
3- K2HPO4
4- MgSO4
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پتبؿيُ وٍغايض
فغٚؿٌٛفبت

1

 2/5گغَ

5

 2/21گغَ

آگبع

 15گغَ

آة ِمطغ

ِ 1222يٍي ٌيتغ

ة) طزس تٍيً:
تغويجبت فٛق عا ثٗ ِ 1222يٍي ٌيتغ آة ِمطغ اضبفٗ ّٔٛصٖ ٚصع صِبي  151صعجنٗ ؿٍـنيٛؽ ثنٗ ِنضت  15صليمنٗ
ؿتغّٔ ْٚبييضٙٔ pH.بيي ثبيض3/3±2/1ثبكض.

يــبدآَري  -ايييٍ يحيييط بييشاي جذاعيياصي ليياسه ْيياي سؽييهّ اي يهيهييك بييّ گَٕييّ ْيياي آعييسش يهٕط،3
پُ عيهيٕو ،4پاعيهٕيايغظ ٔ 5لاسچٓاي با َياصيُذيٓاي فيضيٕنٕ يك يؾابّ آَٓا بكاس ي سٔد.

3-4

عصبري مخمز مبنت گهُكش آگبر

انف) تزكيببت :
عوبعٖ ِشّغ

 3گغَ

عوبعٖ ِبٌت

 3گغَ

ٔئٛپپتْٛ

 5گغَ

گٍٛوؼ

 12گغَ

آگبع

 52گغَ

آة ِمطغ

ِ 1222يٍي ٌيتغ

ة) طزس تٍيً:

1- Kcl
2- FeSO4

1-Aspergillus
2-Penicillium
3-paecilomyces
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تغويجننبت فننٛق عا ثننٗ ِ 1222يٍنني ٌيتننغ آة ثيبفؼائيننض  ٚتٛؿننط اتننٛوال ٚؿننتغّٔ ْٚبييننض .تٕظننيُ  pHضننغٚعي
ّٔيثبكض.
يبدآَري -

4-4

ايٍ يحيط بشاي جذا عاصي يخًشْا يٕسد اعهفادِ ي باؽذ.

سببُرَدكستزَس آگبر

انف)تزكيببت :
ٔئٛپپتْٛ

 5گغَ

گٍٛوؼ

 12گغَ

آگبع

 52گغَ

آة ِمطغ

ِ 1222يٍي ٌيتغ

ة) طزس تٍيً:
تغويجبت فٛق عا صع آة ِمطغ دً ّٔٛصٖ ِ ٚذيط عا تٛؿط اتٛوال ٚثب صِبي  151صعجٗ ؿٍـنيٛؽ ؿنتغّٔ ْٚبيينض.
ِ pHذيط ثعض اػ ؿتغ ْٚكضْ ثبيض دضٚص  6/5 ±2/1ثبكض.

يبدآَري  -ايٍ يحيط بشاي َگٓذاسي كؾ ْاي رخيشِ يفيذ ي باؽذ .يحيط فٕق ًْاَُذ يحيط طبك بُذ
 1-4بٕدِ ٔن فالذ سصبُگال ٔ آَه بيٕتيك ي باؽذ.
5-4

ارئُمبيسيه رسبىگبل گهُكش پپتُن آگبر:

انف)تزكيببت :
گٍٛوؼ

 12گغَ

پپتْٛ

5

گغَ

پتبؿيُ صي ٘يضعٚژْ فـفبت

1

گغَ

ِٕيؼيُ ؿٌٛفبت

 2/5گغَ

عػثٕگبي (ِ 3/5يٍي ٌيتغ اػ ِذٍٛي  1گغَ صعهض)

 2/235گغَ

آگبع

 52گغَ
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اٚعئِٛبيـيٓ ٘يضع ٚوٍغايض

ِ 32يٍي گغَ

آة ِمطغ

 1222گغَ

ة) طزس تٍيً:
ِٛاص فٛق عا ثجؼ اٚعئِٛبيـيٓ ٘يضعٚوٍغاينض صع ِ 22يٍني ٌيتنغ آة ِمطنغ دنً ّٔنٛصٖ  ٚاتنٛوالّٔ ٚبئينضِ 32 .يٍني
گغَ اعئِٛبيـيٓ ٘يضعٚوٍغايض عا صع ِ 522يٍني ٌيتنغ آة دنً ّٔنٛصٖ  ٚثنب هنبفي ؿنتغّٔ ْٚنٛصٖ  ٚثنٗ ِذنيط پبينٗ آگنبع صاع
سٕننه كننضٖ ( 45-45صعجننٗ ؿٍـننيٛؽ) اضننبفٗ ّٔبئيننضِ pH.ذننيط ثبيننض 5/4ثبكننضِ .ذننيط دبهننً عا صع دجننُ ٘ننبيِ 55يٍنني
ٌيتغي صع پٍيت ٘بي ( )122×15 mmؿتغ ْٚتمـيُ ّٔٛصٖ  ٚهجغ وٕيض تنب ِذنيط ثونٛعت جبِنض صعآينض .پٍيت٘نبي دنبٚي
ِذيط عا ِيتٛاْ صع صِبي  4صعجٗ ؿٍـيٛؽ تب ٘ 4فتٗ ٔگٙضاعي ّٔٛص.

يبدآَري:اييٍ يحييط كؾي بيشاي كؾي عيصح ٔ شياف اؾياي لياسه ْيا بكياس يي سٔد.بٓهيش اعي بيشاي
سٔػ شاف اؾاي اص يحيط اشالح ؽذِ اسئٕيايغيٍ سصبُگيال گهيٕكض پسهيٌٕ آگياس اعيهفادِ ؽيٕد تشكيبياي اييٍ
يحيط اشالح ؽذِ ياَُذ يحيط كؾ اسئٕيايغيٍ سصبُگال گهيٕكض پسهيٌٕ آگياس ييباؽيذ فميط يييضاٌ آَهي بيٕتييك
اسئٕيايغيٍ ْيذسٔكهشايذ اص 11ييه گشو بّ  011ييه گشو دس نيهش افضايؼ ي يابذ.

6-4

استزپتُمبيسيه  -تزامبيسيه مبنت اكستزاكت آگبر

1

:

انف) تزكيببت :
ِبٌت اوـتغاوت

 32گغَ

پپتْٛ

 5گغَ

آگبع

 15گغَ

اؿتغپتِٛبيـيٓ

ِ 32يٍي گغَ

تغاِبيـيٓ

ِ 32يٍي گغَ

آة

ِ 1222يٍي ٌيتغ

ة) طزس تٍيً:

1 - Streptomycin – terramycin – malt extract agar
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ِٛاص فٛق عا ثٗ اؿتإبء اؿتغپتِٛبيـيٓ صع ِ 222يٍني ٌيتنغ آة ِمطنغ دنً ّٔنٛصٖ  ٚثنب اتنٛوال ٚؿنتغّٔ ْٚبيينض32 .
ِيٍي گغَ اػ اؿتغپتِٛبيـيٓ عا صع ِ 122يٍيٌيتغ آة ِمطغ ٔ ٚيؼ ِ 32يٍني گنغَ اػ تغاِبيـنيٓ عا صع ِ122يٍني ٌيتنغ آة
ِمطغ صيگغ دً ّٔٛصٖ  ٚثنب هنبفي ؿنتغّٔ ْٚبيينض  ٚثنٗ ِذنيط پبينٗ آگنبع صاع سٕنه كنضٖ ( 45-45صعجنٗ ؿٍـنيٛؽ) اضنبفٗ
ّٔبييضِ pH .ذيط ثبيض  5/4ثبكضِ .ذيط ولت عا صع دجُ٘بي دضٚص ِ 52يٍني ٌيتنغ صع رنغٚف پتنغي ؿنتغ ْٚثغيؼينض ٚ
ثگظاعيض تب ِذيط ثوٛعت جبِض صعآيض .پٍيت٘بي دبٚي ِذنيط عا ِيتنٛاْ ثّنضت چٙنبع ٘فتنٗ صع صِنبي  4صعجنٗ ؿٍـنيٛؽ
ٔگٙضاعي ّٔٛص.

يبدآَري:اييٍ يحييط كؾي بيشاي كؾي عيصح ٔ شياف اؾياي لياسه ْيا بكياس يي سٔد.بٓهيش اعي بيشاي
سٔػ شيياف اؾيياي اص يحيييط اشييالح ؽييذِ اعهشپهٕيايغيييٍ  -تشايايغيييٍ يان ي اكغييهشاك آگاساعييهفادِ ؽييٕد
تشكيباي ايٍ يحيط اشالح ؽذِ ياَُذ يحيط كؾ اعهشپهٕيايغيٍ  -تشايايغيٍ يان اكغهشاك آگاسييباؽيذ فميط
ييضاٌ آَه بيٕتيك اعهشپهٕيايغيٍ ٔتشايايغيٍ اص 01ييه گشو بّ  011ييه گشو دس نيهش افضايؼ ي يابذ

7-4

محيط مبيع پبيً است  -مخمز

1

گهُكش:

انف)تزكيببت :
ِذيط پبيٗ اػت ِ -شّغ

 13/4گغَ

آة ِمطغ

ِ 1222يٍي ٌيتغ

ة) طزس تٍيً:
تغويجبت فٛق عا صع آة دً ّٔٛصٖ  ٚثٛؿيٍٗ هبفي ،هنبف وٕينضِ 522 .يٍني ٌيتنغ اػ ِذٍنٛي  42 ٚ %5صعهنض گٍنٛوؼ
تٙيٗ وغصٖ  ٚآٔٙب عا جضاگبٔٗ هبف وٕيضِ 55 .يٍي ٌيتنغ ِذنيط پبينٗ اػت ِشّنغ ِ 55 ٚيٍني ٌيتنغ اػ ِذٍنٛي  %5ينب %42
گٍٛوؼ عا صع يه اعٌٓ ِ 552يٍي ٌيتغ ؿتغ ْٚعيشتٗ تب غٍظت ٔٙبيي گٍٛوؼ  %1يب %52ثبكض اعٌٓ دبٚي ِذيط ولت عا
ثب گبػ  ٚپٕجٗ ِـضٚص وغصٖ  ٚآٔغا تب ػِبْ اؿتفبصٖٔ ،گٙضاعي وٕيض.

يبدآَري :ايٍ يحيط كؾ بّ يُظٕس اُ عاصي يخًشْا بكاس ي سٔد.

1- Yeast nitrogen base glucose broth
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َسبيم السو

5

عال ٖٚثغ ٚؿبيً الػَ ثغاي آػِبيلٙبي ِيىغٚثيٌٛٛژي ثنغ اؿنبؽ اؿنتبٔضاعص ٍِني اينغاْ ثنٗ كنّبعٖ 5343

1-5

ؿبي  1322تجضيض ٔظغاٚي ِيىغٚثيٌٛٛژي – آييٓ وبع صع آػِبيلگبٖ ِيىغٚثيٌٛٛژيٚ ،ؿبيً ػيغ ِٛعص ٔيبػ ِيثبكض.
2-5

ِيىغٚؿىٛپ (تغجيذبي فبػوٕتغاؿت ).

3-5

ِيىغٚؿىٛپ تلغيذي ِجٙؼ ثٗ ِٕجع ٔٛع سبعجي

4-5

ٚؿبيً ِغثٛط ثٗ هبفي غلبيي (ٔگٙضاعٔضٌٌٖ٘ٗٛ ،ب ،پّپ سالء ،اعٌٓ).

5-5

هبفي٘بي غلبيي ؿتغ ْٚثٗ لطغ ِ 35يٍيّتغ صاعاي ِٕبفظي ثٗ لطغ ِ 1/5يىغِٚتغ

يبدآَري  -اگش چّ بيه كذٔسي ٔ رساي لابم تٕجّ آبٓاي طبيي ٔ َيض اهظ كى يخًشْيا دسيمايغيّ بيا
باكهشيٓا ،شاف ْاي اؾائ با يُافز بضسگهش ( )1/0يٕسد اعهفادِ لشاس ي گيشد ،تيا بهيٕاٌ حجيى بيؾيهشي اص آب
سا (تا 511ييه نيهش) سا شاف ًَٕدٔ ،ن اص شاف با يُافز  1/45ييكشٔيهش َيض بذنيم كاساي كياف  ،ي تيٕاٌ
بٓشِيُذ ؽذ.

6

رَش آسمُن  -پُرپهيت

اگغچٗ دضالً ثب تعضاص ِ ّٗٔٛٔ 52يتٛاْ كّبعف ِطٍٛثي ثضؿت آٚعصٌٚ ،ي ثٙتغ اؿت ٘غثبع ثب 42
ّٔ ٗٔٛطجك عٚف ػيغ ثغعؿي عا أجبَ صاص.

1-6

آمبدي كزدن آسمُوً
صع يه اعٌِٓبيغ ِ 552يٍي ٌيتغي ؿتغِ 135 ،ْٚيٍي ٌيتغ آة ِمطغ ؿتغِ 15 ٚ ْٚيٍي ٌيتغ اػ ّٔ ٗٔٛعا اضنبفٗ

وٕيض تب علت  1:12ثضؿت آيض .اػ اؿتٛأٗ ِضعج ؿتغ ْٚثغاي ٘غ يه اػ ّٔ٘ٗٔٛب اؿتفبصٖ وٕينض  ٚينب پنؾ اػ ٘نغ ثنبع اؿنتفبصٖ
آٔغا ثب آة ِمطغ ؿتغ ْٚكـتل ٛص٘يض .لجً اػ ثغصاكتٓ ِ 15يٍي ٌيتغ ّٔٔٛنٗ  ،ثبيـنتي آٔنغا ثشنٛثي ٘نُ ثؼٔينض .اعٌنٓ دنبٚي
ّٔ ٗٔٛعا عٚي ّ٘ؼْ 1ثب  152-152صٚع صع صليمنٗ ثّنضت ٔنيُ ؿنبعت لنغاع ص٘ينض  ٚينب ِذتٛينبت آٔنغا ثنٗ ينه ِشٍنٛط ونٓ

0

1- Shaker
2 Blender
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ِٕتمً وغصٖ  ٚصع پٛف ِشٍٛط وٓ عا گظاكتٗ  ٚثنب ؿنغعت ونُ ثّنضت ينه صليمنٗ ينب ثنب ؿنغعت ػينبص ثّنضت  32بٔينٗ ِشٍنٛط
وٕيضِ .شٍٛط وٓ ثبيض ثغاي ٘غ ّٔ ٗٔٛتغجيذب ي ؿتغ ْٚثبكنض  ٚينب رنغف عا لجنً اػ اؿنتفبصٖ ثنغاي ٘نغ ينه اػ ّٔٔٛنٗ٘ب ثنب آة
ِمطغ ؿتغ ْٚكـتل ٛص٘يض .علت٘بي ثيلتغ عا ِيتٛاْ ثنب افنؼٚصْ دنضٚص ِ 5يٍني ٌيتنغ اػ ؿٛؿپبؿني ْٛثنب علنت  1:12ثنٗ
ِ 45يٍي ٌيتغ آة ِمطغ ؿتغ ،ْٚتٙيٗ ّٔٛص ثغاي ّٔ ٗٔٛآة چلّٗ ِعّٛالي علت  1:12وبفي اؿت صع دبٌي وٗ ثغاي ّٔٔٛنٗ
٘ننبيي وننٗ دننبٚي ِمننضاع ػيننبصي ِننٛاص آٌنني ِبٕٔننض ِننٛاص عؿننٛثي ثبكننٕض علت٘ننبي  1:122يننب  1:1222تٙيننٗ وٕيننضّٔٛٔ .ننٗ٘بي
آةوٕبع عٚصسبٔٗ يبآة پلت ؿض عا ثٗ ٔـجت  1:1222يب  1:12222عليك وٕيض.

يبدآَري  -سله سا كّ حذٔد  01-151پشگُّ ايجاد ي كُذ ،اَهخاب كُيذ.

2-6

تهقيح:

پننٕ پٍيننت ؿننتغ ْٚثننغاي ٘ننغ علننت ِننٛعص آػِننبيق تٙيننٗ وننغصٖ ِ 12 ٚيٍنني ٌيتننغ اػ ِذننيط ثٕننض  1-4ثننب صِننبي  45صعجننٗ
ؿٍـننيٛؽ عا صع پٍيننت ثننب لطننغ  9ؿننبٔتي ِتننغ ثغيؼيننض .ؿننپؾ يننه ِيٍنني ٌيتننغ اػ ّٔٔٛننٗ عليننك كننضٖ عا ثننٗ آْ ِٕتمننً وٕيننض  ٚثننب
دغوبت صٚعأي پٍيت عا صع جٙبت ِشتٍي ث غسبٔينض تنب ونبِالي ِشٍنٛط كنٔٛض ثنٗ اينٓ ِذنيط ِ 2/25يٍني ٌيتنغ ِذٍنٛي آٔتني
ثيٛتيه ٔيؼ اضبفٗ وٕيض  ٚثعضاي ثگظاعيض تب ِذيط جبِض كٛص .يب ايٕىٗ ثٗ يه پٍيت يه ِيٍي ٌيتغ اػ ِّٔ 2/25 ،ٗٔٛيٍني ٌيتنغ اػ
ِذٍٛي آٔتي ثيٛتيه ِ 12ٚيٍي ٌيتغ اػ آگبع طٚة كضٖ ثب صِبي  43-45صعجٗ ؿٍـيٛؽ اضبفٗ وٕيض ثالفبهٍٗ ِذيط آگبع عا
ثگظاعيض تب جبِض گغصص.

يبدآَري  -بشاي جهٕگيشي اص خؾك ؽذٌ يحيط حييٍ گشيخاَيّ گيزاسي بٓهيش اعي يميذاس بيؾيهشي يحييط
دس پهي سيخهّ ؽٕد.

3-6

گزمخبوً گذاري

پٍيت٘ب عا صع صِبي ِذيط ( 52-54صعجٗ ؿٍـيٛؽ) لغاع ص٘يض  ٚاػ تبثق ِـتميُ ٔٛع سٛعكيض
جٍٛگيغي ّٔبئيض .ثعض اػ ِضت  3اٌي  3عٚػ پغگٕٗ٘ب عا كّبعف وٕيض.
4-6

شمبرش َ بزرسي
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كّبعف لبعچٙب ِبٕٔض كّبعف ثبوتغيٙبي ته ؿٌٍٛي ّٔي ثبكض ػيغا وٗ يه وٍٕي لبعچي ِّىٓ اؿت اػ
يه ؿٍٛي ،اؿپٛع ،تٛصٖ ؿٌٍٛي ( سٛكٗ اي اػ اؿپٛع٘ب يب اػ يه اؿپٛع چٕض ؿٌٍٛي ) ،يه ِيـيٍي ٚ َٛيب
اػ لطعبت ِيـيٍي َٛوبطة (كبًِ ثيق اػ يه ؿٍٛي ػٔضٖ ) تلىيً كٛص .ثٕظغ ِي عؿض وٗ ٘غ وٍٕي
لبعچي صع ِذيط ولت آػِبيلگب٘ي اػ يه ٚادض تلىيً صٕ٘ضٖ وٍٕي ِٕلبء ِيگيغص وٗ آْ ٚادض تلىيً
صٕ٘ضٖ وٍٕي ِّىٓ اؿت تٕٙب يه ؿٍٛي  ٚيب ثيق اػ آْ ثبكض.
كّبعف پغگٕٗ٘بي لبعچ صع پٍيت،ثغ پبيٗ  ٚاؿبؽ ِمبيـٗ وّي ثٛصٖ  ٚثغعؿي دضالً صع ِٛعص گ ٗٔٛيب
جٕؾ٘بي لبثً تلشين دبئؼ اّ٘يت ِيثبكض.صع تٙيٗ پٍيت٘ب ّٔٗٔٛاي عا ثىبع ثغيض وٗ دضٚص52-62
پغگٕٗ عا عٚي پٍيت ايجبص وٕض .ايٓ دجُ عا تٛؿط آػِ ٚ ْٛسطب تعييٓ وٕيض .دضالً ص ّٗٔٛٔ ٚاػ علت٘ب
عا صع آػِ ْٛپٍيت ِذيط جضيض ثيبػِبييض اگغ چٗ دضٚص  322پغگٕٗ لبثً كّبعف ِيثبكض ٌٚي ثبيض چٕيٓ
پٍيت٘بي دبٚي پغگٕٗ٘بي ػيبص عا صٚع ثغيؼيض.
ِذيطي وٗ دبٚي عػثٕگبي ِيثبكض پغگٕٗ٘بي ِجؼا تٌٛيض وغصٖ  ٚاجبػٖ عكض ثٗ اعگبٔيؼِٙبي وٕض عكض عا ِيص٘ض.
ثغعؿي كبًِ كٕبؿبئي ِـتميُ لبعچ٘ب ثغ اؿبؽ ِلشوبت پغگٕٗ٘ب  ٚكّبعف پغگٕٗ٘بي سبم ٘غ ٔ ٛلبعچ
اؿت اگغ كٕبؿبئي پغگٕٗ٘ب اّ٘يت صاكتٗ ثبكض ٔ ٚتٛاْ پغگٕٗ٘بي ِجؼا عا كٕبؿبيي ّٔٛص ثبيض اػ ؿيُ ٔبػن ٔيىغ َٚوٗ ؿغ
آْ ثٗ كىً  Lسّيضٖ ثبكض اؿتفبصٖ وغصٖ ٘ ٚغ يه اػ پغگٕٗ٘بي أتشبثي عا ثٗ ِذيط ٔئٛپپت ْٛگٍٛوؼ آگبع ثغٚف سطي
أتمبي صاص .اگغ  5پٍيت ثغاي ٘غ ّٔ ٗٔٛثىبع ِيثغيض ،تعضاص پغگٕٗ٘بي ِٛجٛص صع يه ِيٍي ٌيتغ اػ ّٔ ٗٔٛاهٍي ثب اؿتفبصٖ
اػ فغِٛي ػيغ ثضؿت ِيآيض.

ضغيت علت × ِيبٔگيٓ تعضاص پغگٕٗ٘ب صع  5پٍيت = تعضاص پغگٕٗ

ثغاي ّٔ٘ٗٔٛبي جبِض ٔ ٚيّٗ جبِض الػَ اؿت پؾ اػ ادتـبة ِيؼاْ آة ِٛجٛص ،پغگٕٗ٘بي
لبعچ عا ثغ دـت ٚػْ سله صع يه گغَ گؼاعف ّٔبييض .تعييٓ ِيؼاْ آة ِٛجٛص ثٛؿيٍٗ سله وغصْ صٚ
ِّٔ 15 ٗٔٛيٍي ٌيتغي اػ ّٔ ٗٔٛاهٍي صع صِبي  122صعجٗ ؿٍـيٛؽ ثّضت  15-15ؿبعت هٛعت
ِيگيغص استالف ثيٓ ٚػْ ِغطٛة ٚ ٚػْ سلهِ ،مضاع آة اػ صؿت عفتٗ ِّٔ ٗٔٛيثبكض.
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رَشآسمُن  -كشت سطحي :
آمبدي كزدن آسمُوً

آِبصٖ وغصْ آػِ ٗٔٛعا ِبٕٔض ثٕض  6-1أجبَ ص٘يض.
2-7

تهقيح :

پٍيت ٘بي دبٚي ِذيط ولت ثٕض  1 -4يب  5-4يب  5-4يب  6-4عا ثٗ ِضت  1-1/5ؿبعت ػيغ ٘ٛص 1ثوٛعت صع ثنبػ لنغاع
ص٘يض تب عطٛثت آٔٙب گغفتٗ كٛص .ؿپؾ يه ِيٍي ٌيتغ اػ ّٔ ٗٔٛيب اػ علت تٙيٗ كضٖ عا تٛؿط پيپنت ؿنتغ ْٚثنٗ ِذنيط أتمنبي
صاصٖ ٚثب ٌ٘ ٌٗٛبي كيلٗ اي Lكىً 5ؿتغ ْٚثطٛع يىٕٛاست عٚي ِذيط ولت پشق وٕيض.

3-7

گزمخبوً گذاري:

ثعض اػتٍميخ ثگظاعيض ِذيط ولت سله كٛص ،ؿپؾ آٔٙب عا ثطٛع ٚاع ٗٔٚصع صِبي  52صعجٗ ؿٍـيٛؽ ٚ
عطٛثت ٘ٛاي ثبال ( ) %92 -%95ثٗ ِضت  5-3عٚػ لغاع ص٘يض .لبعچ٘بي وٕض عكض ِّىٓ اؿت صع
عغى  3-6عٚػ پغگٕٗ ايجبص ٔىٕٕض.
4-7

شمبرش َ گشارش :

اػ كّبعكگغ پغگٕٗ اؿتفبصٖ وٕيض  ٚتّبَ پغگٕٗ٘ب عا ثلّبعيض اگغ كّبعف پغگٕٗ٘ب عا ثالفبهٍٗ ثعض اػ
گغِشبٔٗگظاعي أجبَ ّٔيص٘يض ،آٔٙب صع يش بي ( 4صعجٗ ؿٍـيٛؽ) دضاواغ ثّضت  54ؿبعت لغاعص٘يض.
ثغ اؿبؽ أضاػٖ پغگٕٗ صع ٘غ پٍيت تب  152پغگٕٗ عا ُ٘ ِيتٛاْ كّغص ،اِب تعضاص ِٕبؿت پغگٕٗ 122
عضص سٛا٘ض ثٛص .تعضاص پغگٕٗ٘ب ٔلبْ صٕ٘ضٖ ٚادض٘بي تلىيً صٕ٘ضٖ پغگٕٗ صع ِ 122يٍيٌيتغ اػ ّٔٗٔٛ
اٌٚيٗ سٛا٘ض ثٛص .صع ّٔ٘ٗٔٛبي جبِض ٔ ٚيّٗ جبِض ثبيض ثوٛعت ٚادض تلىيً صٕ٘ضٖ پغگٕٗ صع يه گغَ
ِغطٛة يب سله (تغجيذب ي سله) گؼاعف وٕيض .اگغ ؿٗ يب تعضاص ثيلتغي پٍيت ثغاي ٘غ ّٔ ٗٔٛصاكتٗ
ثبكيض ،تعضاص ِتٛؿط پغگٕٗ ٘ب عا ثضؿت آٚعيض  ٚصع ضغيت علت ضغة وٕيض .اگغ صع ٘يچ وضاَ اػ
پٍيت٘ب پغگٕٗ عكض ٔىٕض ،تعضاص آٔٙب عا صع عليكتغيٓ ّٔ ،ٗٔٛوّتغ اػ يه گؼاعف وٕيض  ٚاگغ تعضاص آٔٙب
1- Laminar flow head
2-L Shaped glass rod or spreader
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ثيق اػ  152ثٛص ،ثبيض ثوٛعت ثيلّبع 1گؼاعف وغصٖ  ٚصع عيٓ دبي ٔلبْ ص٘يض وٗ تعضاصپغگٕٗ ثيق اػ
 152صع ْٚعلت ِٕبؿت ثٛصٖ اؿت .اگغ پغگٕٗ٘ب عٚي ُ٘ افتبصٖ ثبكٕض ،ثوٛعت غيغ لبثً ِلب٘ضٖ 5جت
وغصٖ  ٚآػِبيق عا تىغاع وٕيض .ايٓ ثبع علت عا ثيلتغ وغصٖ  ٚيب ِضت وّتغي صع گغِشبٔٗ لغاع ص٘يض.

8

رَش آسمُن

1-8

آمبدي كزدن آسمُوً

–

صبفي غشبيي

آِبصٖ وغصْ آػِ ٗٔٛعا ِبٕٔض ثٕض  1-6أجبَ ص٘يض.

2-8

تهقيح

دجُ٘بي ِٕبؿجي اػ ّٔ ٗٔٛعليك كضٖ يب ّٔٗٔٛاي وٗ ثشٛثي ُ٘ ػصٖ كضٖ اؿت  ٚيب علت ِٕبؿت ّٔ ٗٔٛعا
اػ هبفي٘بي غلبيي ثب ِٕبفظي ثٗ لطغ ِ 2/45يىغ ْٚيب ِ 2/2يىغ ْٚعجٛع ص٘يض  ٚتذت كغايط
ؿتغ ،ْٚهبفي عا طٛعي ثٗ ِذيط ثٕض  5-4يب ِٕ6-4تمً وٕيض وٗ ؿطخ چٙبعسبٔٗ صاع هبفي ثٗ طغف
ثبال لغاع گيغص.

3-8

گزمخبوً گذاري

ِذيط ولت عا پؾ اػ تٍميخ ثٛؿيٍٗ هبفي صع صِبي  15صعجٗ ؿٍـيٛؽ ثّضت  5عٚػ صع ٘ٛاي
ِغطٛة  ٚيب صع  52صعجٗ ؿٍـيٛؽ ثّضت  3عٚػ يب ثيلتغ ثـتٗ ثٗ ٔ ٛلبعچ لغاع ص٘يض.

4-8

شمبرش َ گشارش

اػ ِيىغٚؿىٛپ تلغيذي 3ثب ثؼعگّٕبيي  12ثغاثغ اؿتفبصٖ ّٔبييض  ٚتّبَ پغگٕٗ٘بي ِٛجٛص صع ٘غ يه اػ
پٍيت٘بي أتشبة كضٖ عا كّبعف وٕيض .اگغ ِججٛعيض وٗ كّبعف عا ثب تبسيغ أجبَ ص٘يض ،پٍيت٘ب عا ثب

3- Too numerouse to count
1- Obscurd
2- Binocular dissecting microscope
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لغاع صاصْ صع صِبي  4صعجٗ ؿٍـيٛؽ فمط ِيتٛأيض دضاواغ تب  54ؿبعت ٔگٙضاعي وٕيض .پٍيت٘بي
ِطٍٛة دضٚص  52تب  22پغگٕٗ صع ٘غ هبفي غلبيي صاعٔض.

9

رَش آسمُن

1-9

آمبدي كزدن آسمُوً

–

شىبسبيي َ شمبرش مخمزٌب

آِبصٖ وغصْ آػِ ٗٔٛعا ِبٕٔض ثٕض  1-6أجبَ ص٘يض.

2-9

غىي سبسي

صع ِٛعص ِشّغ٘ب ِغدٍٗ غٕي ؿبػي لجً اػ تٍميخ ٚجٛص صاعص .ثٗ ايٓ تغتيت وٗ ص ٚاعٌٓ ِبيغ 552
ِيٍيٌيتغي أتشبة وغصٖ ثتغتيت صع ٘غ يه اػ آٔٙب ِذيط پبيٗ اػت ِشّغ دبٚي ٔ ٚ %1يؼ %52
گٍٛوؼ ثغيؼيض .ثٗ ٘غ يه اػ ايٓ ِذيط٘ب يه ِيٍيٌيتغ اػ علت ِٕبؿت ّٔ ٗٔٛاضبفٗ وغصٖ  ٚثٗ ِضت 64
ؿبعت عٚي ّ٘ؼْ ثب صٚع  152تب  152صٚع صع صليمٗ صع صِبي اتبق لغاع ص٘يضّ٘ .ؼْ اػ عكض ثيق اػ
دض لبعچ٘بي عكتٗاي جٍٛگيغي ِئّبيض.

3-9

جذاسبسي

پؾ اػ ايٓ ِضت اعٌٓ٘ب عا اػ عٚي ّ٘ؼْ ثغصاكتٗ  4 ٚتب  5ؿبعت ثٗ دبي سٛص ثگظاعيض .صع هٛعتي
وٗ ؿٍٛي٘بي ِشّغي صع ِذيط ٚجٛص صاكتٗ ثبكٕض ،عؿٛة ِيوٕٕض ،اِب ثبوتغي٘ب  ٚلبعچٙبي عكتٗاي
كٕبٚع ثبلي ِيِبٕٔض  ٚيب ثٗ ؿطٛح كيلٗاي يب ٌجٗ٘بي اعٌٓ ِيچـجٕض .ثٛؿيٍٗ يه دٍمٗ ولت اػ جٕؾ
ٔيىغ َٚثٗ أضاػٖ يه دٍمٗ پغ اػ عؿٛة عا ثغصاكتٗ  ٚعٚي ِذيط عوبعٖ ِشّغ ِبٌت گٍٛوؼآگبع ثغٚف
سطي ولت ص٘يض .ثغاي ٘غ يه اػ اعٌٓ ٘ب ؿٗ پٍيت اؿتفبصٖ وٕيض  ٚصع صِبي اتبق  ٚصٚع اػ ٔٛع ِـتميُ
آفتبة ثٗ ِضت  5تب  3عٚػ ٔگٙضاعي وٕيضٚ .اع ٗٔٚوغصْ پٍيت٘ب ضغٚعتي ٔضاعص .ثغاي تٙيٗ ولت
سبٌن اػ پغگٕٗ٘بي ثشٛثي ايؼ ٌٗٚكضٖ ،ثغصاكت وغصٖ  ٚعٚي ّ٘بْ ِذيط  ٚيب پٍيت٘بي صيبِبٌت آگبع،
ولت سطي ثض٘يض .اػ ٘غ يه اػ پغگٕٗ٘بي گٔٛبگ ْٛجضا كضٖ تب دض اِىبْ ولت سبٌن تٙيٗ وٕيض.
4-9

شمبرش
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 .كّبعف ِعٕي صاع ثعض اػ چٕيٓ غٕيؿبػي غيغ ِّىٓ اؿت .اگغ فغى ثغ ايٓ ثبكض وٗ ثعض اػ
غٕيؿبػي ،يه ؿٍٛي اػ ّٔ ٗٔٛاهٍي ايجبص يه  ٚيب ثيق اػ يه پغگٕٗ عٚي پٍيت ثّٕبيضِ ،يتٛاْ گفت
وٗ عٍت تٌٛيض وُ ِشّغ ٘ب يب أٛا ٚيژٖاي اػ ِشّغ٘ب ِغثٛط ثٗ ثبالتغيٓ علت ِاجت ِيثبكضِٕ .ظٛع
وغصْ ضغيت ايٓ علت ٔلبٔگغ تعضاص ِشّغ ِٛجٛص صع ِّٔ ٗٔٛيثبكض.
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