www.abpsoil.com

5227

آب -

جـحج٘ ٗ كْاؿايي مييفغً ٕا تٔ عٗف ٗج٘ص -
ػضً ٗج٘ص  -عٗف آػٍُ٘ ٍينغٗتي٘ى٘ژي

چاپ اول

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.
كميطيٌن اضتاندارد آب – جطتجٌ ً شناضايي كليفرم
ىا
بو رًظ ًجٌد  -عدم ًجٌد – رًظ آزمٌن ميکرًبيٌلٌژی
رئيص
ميووٌظ

ضمت يا نمايندگي
 ،اضووئٌئي(صکحررغ

انطتيتٌ پاضتٌر ايران

ٍيکغٗب كْاؿی )

اعضاء
ا صالني  ،مح مد م يدي( دك تراي

انطتيتٌ پاضتٌر ايران

ميئرًب شناضي )
فلاع ٍ ،يغ ٍـؼ٘ص(ىيـراّؾ
شووركت آب ً ضابووالب اضووتان
ٍينغٗب كْاؿي )
اىٌاز
ػّررضٗمييي  ،فاطَررٔ( فرر٘
مٌض طو ا ضتاندارد ً تحقي قات
ىيـرراّؾ ػيررً٘ تٖض كررحي صع
صنعتي ايران
جغظئ )
ؿرررغ ؼي ٍ ،رررغيٌ( ىيـررراّؾ
شركت آب ياي شيرىا ً شركياي
ٍينغٗب كْاؿي )
اضتان تيران
كقاقي  ،غالٍغضا(ف٘ ىيـراّؾ
ًزارت بيدا شت ،در مانًآ مٌزظ
تٖض كث ٍذيط ٗدغفٔ ي )
پسشئي -اداره ضالمت
صرررضيقي َٕ ،رررا ( ىيـررراّؾ
شركت آب ً ضا بالب ا ضتان
تي٘ى٘ژي )
تيران
ضرغامپور  ،زهره(فوق ليسانس ميکروب شناسی )

كغکث آب ٗ فا ضالب
جٖغ ُ

ؿحاُ
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عاتديان  ،زينة( فوق ليسانس ميكروب شناسي )

يغ ُ

ّـحيح٘ پاؿح٘ع

دبير
زرضووازي  ،گيتووا( ليطووانص مٌضطووو اضووتانداردًتحقيقات
صنايع -ا ضتاندارد صنعتي ايران
ً كنترل كيفيت )

مقدمو
كْاؿايي تامحغي ٕاي ّلاّگغ يني
تغ ي

عػياتي ماع ئي عٗكٖاي جصفية آب

مييفغً تٔ صىيو ؿغػث ٗ ؿٖ٘ىث جض
ٍينغٗتي ٍْاؿثي
يِ

تامحغيٖا

ص كحٔ

تاكْض

ّثايض
.

ؿث  .تامحغ ٕاي

ؿاػي ٗ كْاؿايي  ،كاسص

تغ ي جؼييِ ميفيث آب آكاٍيضّي ٕـحْض

ٗج٘ص

صع

آكاٍيضّي

آب

تامحغيٖاي

فغآيْض ّامافي ٗ يا آى٘ص ي پؾ
يني

ػ تٖحغيِ ع ٓ ٕا

ػ عٗف ٕاي ؿاصٓ

جصفئ

مييفغً

ػ جصفئ

صع

كضٓ
آب

ٗج٘ص

ّلاّگغ

ؿث .

تغ ي كْاؿايي ميرريفغً ٕا صع آب
1

عٗف آػٍُ٘ ٗج٘ص  -ػضً ٗج٘ص مييفغً
ٍناُ آػٍُ٘ جؼض ص ػياصي

ٍي تاكض.

يِ عٗف

ػ َّّ٘ٔ ٕاي آب ع

تٔ ط٘ع

َٕؼٍاُ فغ ٌٕ ٍي مْض

پيشگفتوار

1- Presence- Absence (P-A) Coliform test .

ب
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آب  -جـحج٘ ٗ كْاؿايي مييفغً ٕا تٔ عٗف ٗج٘ص -
مررٔ ج٘ؿط مَيـيُ٘

ػضً ٗج٘ص  -عٗف آػٍُ٘ ٍيکغٗتي٘ى٘ژ

ٕاي فْي ٍغت٘طٔ جٖئ ٗ جضٗيِ كضٓ ٗ صع پْجآ ٗ ؿٍ٘يِ
جيـٔ مَيحٔ ٍيي

ؿحاّض عص ٍينغٗتي٘ى٘ژي ٍ٘عر 28/3/11

ٍ٘عص جص٘ية قغ ع

ؿحْاص تْض ٍ 1اصٓ

3

قاُّ٘

جذقيقات

صالح

غفحٔ
ق٘ ّيِ

ٗ

ٍقغع ت

يغ ُ

ٍص٘ب

تَِٖ

صْؼحي

ؿحاّض عص ٍيي

ؿث ,

يْل تٔ

ٍ٘ؿـٔ
ٍآ

ؿحاّض عص

1311

تٔ

ٗ

ػْ٘ ُ

يغ ُ ٍْحلغ ٍي ك٘ص .

تغ ي دفظ َٕگاٍي ٗ َٕإْگي تا جذ٘الت ٗ پيلغفحٖاي ٍيي ٗ
جٖاّي صع ػٍئْ صْايغ  ،ػيً٘ ٗ سضٍات ،
ٍيي

ؿحاّض عصٕاي

يغ ُ صع ٍ٘ قغ ىؼًٗ ججضيضّظغ س٘ ٕض كض ٗ ٕغ ّ٘ٔ

پيلْٖاصي مٔ تغ ي

صالح يا جنَيو

ؿحاّض عصٕا

يِ

ع ئٔ

ك٘ص  ,صع ْٕگاً ججضيضّظغ صع مَيـيُ٘ فْي ٍ ,غت٘ط ٍ٘عص
ج٘جٔ

قغ ع

س٘ ٕض

ؿحاّض عصٕاي

غفث

.

تْاتغ يِ

يغ ُ تايض َٕ٘ عٓ

تغ ي

ٍغ جؼٔ

تٔ

ػ آسغيِ ججضيضّظغ آّٖا

ؿحفاصٓ مغص .
صع جٖئ ٗ جضٗيِ

يِ

ؿحاّض عص ؿؼي كضٓ

تٔ كغ يط ٍ٘ج٘ص ٗ ّياػٕاي جاٍؼٔ  ،صع دض
ؿحاّض عص
َٕإْگي

ٗ

ؿحاّض عص

ٍيي

ٍناُ تيِ

صْؼحي

ٗ

يِ

پيلغفحٔ

يجاص ك٘ص .

ٍْثغ ٗ ٍآسظ مٔ تغ ي جٖئ
كغح ػيغ

مل٘عٕاي

ؿث مٔ ضَِ ج٘جٔ

يِ

ؿحاّض عص تناع عفحٔ تٔ

ؿث :

W.E.F , A.W.W.A , A.P.H.A Standard methods for the examination of water and waste water
. 1998 water – Detection and identification presence-Absence (P-A) coliform test.
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آب  -جطتجٌ ً شناضايي كليفرم ىا بو رًظ ًجٌد -
عدم ًجٌد  -رًظ آزمٌن ميکرًبيٌلٌژی
1

ىدف

ٕررضف

ػ جررضٗيِ

ؿحاّض عص جؼييِ عٗف آػٍُ٘ ٗج٘ص ٗ

يِ

يا ػررضً ٗج٘ص مييفغً ٕا صع آب ٍي تاكض .

2
يِ

دامنو كاربرد
ّ٘ ع آب ٕاي آكاٍيضّي ماعتغص

ؿحاّض عص صع ٍ٘عص

ص عص .

3
ٍض عك

مراجع السامي
ىؼ ٍي

ػيغ

داٗي

ؿحاّض عص تٔ آّٖا
ٍقغع ت جؼئي

ػ

ؿث

ٍقغع جي

عجاع ص صٓ كضٓ
يِ

صع

مٔ

ؿحاّض عص ٍذـ٘ب ٍيك٘ص .صع ٍ٘عص

ؿحاّض عص،

يِ

صالدئٕا ٗ ججضيضّظغٕاي ٍض عك
قغ ع

صْٕض.

صالدئٕا ٗ

يِ ٍض عك ٍ٘عص ّظغ ّيـثٍ .ؼٖظ

ؿث ماعتغ ُ طيْفغ

صع

ٍحِ

ؿث .تضيِ جغجية آُ

ٍغ جغ ص ع ي جاعيز چاپ ٗ  /يا ججضيضّظغ،
ججضيضّظغٕاي تؼضي

ٍ٘عص

ٍغ جغ

ىؼ ٍي ػيغ ع
تضُٗ

عجاع ص صٓ كضٓ ٍ٘عص ّظغ
تغ ي ماعتغص
1-3

ؿحاّض عص ٍيی

َّّ٘ٔ تغص ع
2-3

ؿحاّض عص

جاعيز

ؿث.

ؿحفاصٓ

ىؼ ٍي

ؿث :

ٍ٘عص تغعؿي

چاپ

ٗ

/

يا

ىؼ ٍي

ػ ٍغ جغ ػيغ

يغ ُ  : 8822ؿاه  1311آئيِ کاع

ػ آب جٖث آػٍّٖ٘ا

ؿحاّض عص ٍيی

تٖحغ

ٍناُ ماعتغص آسغيِ

ججضيضّظغ ،آسغيِ چاپ ٗ  /يا ججضيضّظغ آُ ٍض عك

يِ

يِ

تاکحغي٘ى٘ژ

يغ ُ  : 8181ؿاه 1322

صع آػٍايلگآ ٍيکغٗتي٘ى٘ژ

آئيِ کاع

www.abpsoil.com

ؿحاّض عص ٍيی

3-3

يغ ُ  : 3173ؿاه 1317

جـحج٘ ٗ

كْاؿايي کييفغً ٕا صع آب تٔ عٗف چْض ى٘ىٔ
1

اصطالحات ً تعاريف

4

صع يِ ؿحاّض عص
تٔ ماع ٍي عٗص :
1-4

صطالدات ٗ  /يا ٗ ژٓ ٕا تا جؼاعيف ػيغ

كليفرم ىا
ػ تامحغي ٕاي ٕ٘ ػي ٗ تي ٕ٘ ػي

غٕٗي

ي كنو ٗ تضُٗ

ٍْفي ٍ ،يئ

ؿپ٘ع ٕـحْض مٔ قاصعّض صع

كغ يط ٕ٘ ػي صع ٍذيط ٕاي ملث

ّحشاتي المح٘ػص ع صع صٍاي

 35 ± 2/5صعجٔ ؿيـي٘ؽ صع ٍضت  88جا
ٗ

سحياعي ،

غً

 82ؿاػث ج٘ىيض

ؿيض

اػ مْْض .

اضاش رًظ

5

يِ عٗف

تغ ؿاؽ جيقيخ دجٌ ٍؼيْي

ّحشاتي المح٘ػ ص ع ٗ
صعجٔ ؿيـي٘ؽ
ٕا

ملث

غٍشأّ

ػ َّّ٘ٔ آب تٔ ٍذيط

ظ عي صع صٍاي 35 ± 2/5

ّجاً ٍي پظيغص  .ؿپؾ تا

ؿحفاصٓ

ػ ٍذيط

ّحشاتي ٗ جائيضي ٗ ،ج٘ص مييفغً ٕا جائيض ٍي

ك٘ص .

6

نمٌنو برداري

صؿث کٌ ٍ 722ييی ىيحغ آب ع

( طثق

ؿاه  1311آئيِ کاع َّّ٘ٔ تغص ع
تاکحغي٘ى٘ژ

ؿحاّض عص ٍيي ) 8822
ػ آب جٖث آػٍّٖ٘ا

َّّ٘ٔ تغص عي مْيض .

7

مٌاد الزم

1-7

ٍذيط ٕاي ملث

 1-1-7آبگٌشت P-A

1

1- P-A broth
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تركيبات

مقدار

مقدار (غلضت معمٌلی )

(غلضت ضو برابر )
ػصاعٓ
3

٘كث

3

٘ؿاىٔ

غً

غً
5

پپحُ٘
17

غً
1/84

المح٘ػ
88/32

3/2
83 /83

1/35

غً

ٍْ٘پحاؿيٌ ٕيضعژُ فـفات

1/35

8/84

غً

غً

ى٘عيو ؿ٘ىفات ؿضيٌ
2/17

غً

غً

ميغيض ؿضيٌ
1/32

2/25

غً

غً

تغٍٗ٘مغٗػٗه
2/2877

عغ٘ ّي

2/2225

غً

آب ٍقطغ

غً

غً

صي پحاؿيٌ ٕيضعٗژُ فـفات

8/27

غً

غً

جغيپح٘ػ

8/27

غً

ٍ 1222ييي ىيحغ

ٍ 1222ييی ىيحغ
طرز تييو :
8

غً

غً

www.abpsoil.com

ع

جغميثات ف٘
تٔ دجٌ ٕا

تا ج٘كاّضُ صع آب ٍقطغ دو َّائيض  .ؿپؾ

ٍ 72ييی ىيحغ صع ظغٗف كيلٔ
عيشحٔ  ٗ ،صع

ٍييي ىيحغ

ي تا

ْجايق 852

ج٘مالٗ تا صٍاي  181 ± 1صعجٔ
ّٖ pHايي ٍذيط

ؿيـي٘ؽ تٔ ٍضت  18صقيقٔ ؿحغُٗ مْيض .
تايض  4/2 ±2/8تاكض.

3

2-1-7

آبگٌشت الكتٌر – صفرا – ضبس درخشان

تركيبات

1

( ) BGLB

مقدار

پپحُ٘

12

غً

المح٘ػ

12

غً

82

غً

اٗي

پ٘صع صفغ ي

ٍ 13ييي ىيحغ

ؿثؼ صعسلاُ

ٍ 1222ييي ىيحغ

آب ٍقطغ
طرز تييو

:

پپحُ٘ ع

صع ٍ 522ييي ىيحغ آب ٍقطغ دو مْيض  .ؿپؾ 82

غً صفغ ي
دو َّ٘صٓ

اٗي ع

مٔ صع ٍ 822ييي ىيحغ آب ٍقطغ جض

يض  ،تٔ آُ

ضافٔ مْيض pH .

تغ تغ  1 ±2/5تاكض.دجٌ ٍذي٘ه ف٘
ٍييي ىيحغ عؿاّضٓ ٗ پؾ
تغ تغ  1/8جْظيٌ مْيض .

ػ

ع

أّ

يِ ٍذي٘ه تايض

تا آب ٍقطغ تٔ 315

فؼٗصُ المح٘ػ تٔ آُ  pH ،ع
ٍذي٘ه ؿثؼ صعسلاُ ع

تٔ آُ

فؼٗصٓ ٗ تا آب ٍقطغ تٔ دجٌ ٍ 1222ييي ىيحغ تغؿاّيض .
ؿپؾ صع ى٘ىٔ ٕاي داٗي صٗعٕاً تٔ دجٌ ٕا

ٍ 5ييي ىيحغي

)1- Brilliant green Lactose bile broth (BGLB

8
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ج٘مالٗ تا صٍاي  115صعجٔ ؿيـي٘ؽ تٔ ٍضت 12

عيشحٔ ٗ صع

صقيقٔ ؿحغُٗ مْيض .
کلث تٔ ص٘عت ججاعجی صعصؿحغؽ

يادآًری  :چْاّچٔ ٍذيط ٕا

تاكض  ،طثق صؿح٘ع ىؼَو ؿاػّضٓ

3-1-7

آبگٌشت لٌريل تريپتٌز

1

ّجاً صٕيض .

( باغلظت مضاعف )

82
12
12

جغيپح٘ػ
المح٘ػ
ميغيض ؿضيٌ
صي پحاؿيٌ ٕيضعٗژُ فـفات
 5/5غً
 5/5غً
پحاؿيٌ صي ٕيضعٗژُ فـفات
 2/8غً
ى٘عيو ؿ٘ىفات ؿضيٌ
ٍ 1222ييي ىيحغ
آب ٍقطغ
طرز تييو :
جغيپحر٘ػ  ،المحر٘ع  ،ميغيرض ؿرضيٌ ٗ ص پحاؿريٌ ٕيرضعٗژُ
ضافٔ مغصٓ ٗ دغ عت صٕ يض جا دو
تٔ آب ٍق طغ
ف ـفات ع
فؼٗصٓ ٗ تٔ
تٔ آُ
كّ٘ض  .ؿپؾ ى٘ع يو ؿ٘ىفات ؿضيٌ ع
آع ٍي جناُ صٕيض تٔ ّ٘ٔ ي مٔ مف ّنْرض  pH .ع تغ ترغ
 4/2 ± 2/8جْظرريٌ َّائيررض ٗ صع دجررٌ ٕرراي ٍ 52 ٗ 12ييرري
ىيحغي صع ى٘ىٔ ٕاي داٗي صٗعٕاً جقـيٌ َّ٘صٓ ٗ صع ج٘مالٗ
تا ص ٍاي  115 ± 3صع جٔ ؿي ـي٘ؽ تٔ ٍضت  12صقي قٔ ؿحغُٗ
مْيض.

8
ػ

غً
غً 
غً 

ًضايل الزم
ٗؿايو

ٍؼَ٘ه

صع

آػٍايلگآ

ٍينغٗب

كْاؿي

(طثق

ؿحاّض عص ٍيي  ) 8181ؿاه  1322آئيِ کاع صع آػٍايلگآ
ٍيکغٗب كْاؿی

ؿحفاصٓ مْيض .

1- Lauryl Triptose (lactose) broth
7
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رًظ اجراي آزمٌن

9

تلقيح نمٌنو

1-9

َّّ٘ٔ ٍ٘عص آػٍررُ٘ ع

تٔ ٍررضت  5ثاّررئ تلضت جناُ

صٕيض .ؿپؾ ٍ 122ييي ىيحغ

ػ آُ ع

تٔ ٍ 52ييي ىيحغ ٍذيط

ملث آتگ٘كث  P-Aتْض  1-1-1تا غيظث ؿٔ تغ تغ جيقيخ َّ٘صٓ
ػ ينْ٘ سث كضُ  ،صع صٍاي  35 ± 2/5صعجٔ ؿيـي٘ؽ تٔ

ٗ پؾ

ٍضت  88جا  82ؿاػث
2-9

غٍشأّ

ظ عي َّائيض

بررضي نمٌنو

َّ٘ ّٔ جي قيخ كضٓ ت ْض  1-3ع

پؾ

ػ پا ياُ ػ ٍاُ

ظ عي تغع ؿي مْيض ٍ .لإضٓ عّگ ػعص صع
P-A

.

ّلاّگغ جشَيغ المح٘ػ ٗ ج٘ىيض

غٍشا ّٔ

ٍذيط کلث آتگ٘كث

ؿيض ٗ

اػ َٕچْيِ دثاب

اػ
ؿث .مٔ تا جناُ ص صُ ظغف تٔ آع ٍي دثاب
ج٘ ّيض صع ؿطخ آُ ٍلإضٓ مْيض .ج٘ىيض
ٗج٘ص

اػ ٗ کف ع

ؿيض ٗ

ٍی

اػ ّلاّگغ

دحَاىي مييفغً ٕا صع َّّ٘ٔ ٍ٘عص آػٍُ٘ ٍي تاكض مٔ

تغ ي جائيض آُ تايض آػٍُ٘ جائيضي

ّجاً پظيغص .

 3-9آزمٌن تائيدي
تغ ي جائيض ٗج٘ص مييفغً ٕا  ،تا
ؿحغُٗ ،

ػ ملث تْض  8-3کٔ ج٘ىيض

ؿحفاصٓ
ؿيض ٗ

ػ ديقٔ کلث
اػ َّ٘صٓ

 ،تغص كث َّ٘صٓ ٗ تٔ ٍذيط ملث آتگ٘كث المح٘ػ  -صفغ

ّض
-

ؿثؼ صعسلاُ تْض
8-1-1

ّحررقاه ص صٓ ٗ صع صٍاي  35 ±2/5صعجٔ ؿيـي٘ؽ تٔ

ٍضت  88جا  82ؿاػث

غٍشأّ

ظ عي َّائيضٍ .لإضٓ

اػ ٗ
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کف صع ٍذيط ف٘

ّ ،لاّگغ ٗج٘ص تامحغي ٕاي مييفغً صع

َّّ٘ٔ ٍ٘عص آػٍُ٘ ٍي تاكض .

بيان نتايج

11

تص٘عت "" مييفغً ٕا صع ٍ 122ييي ىيحغ َّّ٘ٔ آب

ّحايج ع

ٗج٘ص ص عص "" ٗ يا "" مييفغً ٕا صع ٍ 122ييي ىيحغ َّّ٘ٔ
آب ٗج٘ص ّض عص "" تياُ مْيض .
6

11

گسارظ آزمٌن

ؼ عف آػٍُ٘ تايض ص ع ي آ إي ٕاي ػيغ تاكض :
ٍ 1-11لشصات ماٍو َّّ٘ٔ ٍاّْض ( ّ٘ع َّّ٘ٔ  ،جاعيز ٗ
ٍذو َّّ٘ٔ تغص عي  ،جاعيز
 2-11عٗف آػٍُ٘ طثق

عؿاه َّّ٘ٔ تٔ آػٍايلگآ )

ؿحاّض عص ٍيی ....................

.
 3-11تياُ ّحايج طثق تْض 12
 4-11ؿايغ

يِ

ؿحاّض عص

طالػات کٔ ٍغجثط تا عٗف آػٍُ٘
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