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  خدا نامبه
 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ با آشنایی

و  اسـتاندارد  مؤسـسۀ  مقـررات  و قـوانین  اصـالح  قـانون  3مـادۀ  یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
استانداردهای  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ایران) رسمی(ملی 
مؤسسات  و مراکز نظران  صاحب*کارشناسان مؤسسه از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین
 بـه شـرایط   توجـه  بـا  و ملـی  مـصالح  بـا  همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، علمی،

کننـدگان،  مصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاری و یدی، فناوریتول
 پـیش  .شـود  مـی  حاصـل  دولتی غیر و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

 پس و شودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نفع ذی عمراج به نظرخواهی برای ایران ملی نویس استانداردهای
 )رسـمی ( ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها از دریافت
  .شود می منتشر و ایران چاپ

کننـد   می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز ذیصالح و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش
بـدین ترتیـب،    .شـود  مـی  منتـشر  و چـاپ  ایـران  ملـی  استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

ملـی   کمیتـۀ  در و تـدوین  5 شـمارۀ  ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استانداردهایی
  .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیل استاندارد مؤسسه که مربوط دارداستان

المللـی   بـین   کمیـسیون 1(ISO)اسـتاندارد   المللـی  بین سازمان اصلی اعضای از ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
کـدکس   کمیسیون 4رابط تنها به عنوان و  است(OIML)3 قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان و (IEC)2الکتروتکنیک 

 های نیازمندی و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین  در.کند می فعالیت کشور در (CAC)5 غذایی 
 .شودمی گیریبهره بینالمللی استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفتهای آخرین از کشور، خاص

 مـصرف  از حمایـت  بـرای  قـانون،  در شـده  بینی پیش موازین رعایت با تواند می انایر صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
 و محیطـی  زیـست  مالحظـات  و محـصوالت  کیفیـت  از اطمینـان  حـصول  عمومی، و فردی ایمنی و سالمت کنندگان، حفظ

ـ  وارداتـی،  اقالم یا / و ر کشو داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای از اجرای بعضی اقتصادی،  تـصویب  اب
 اجـرای  کشور، محصوالت برای المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می مؤسسه . نماید استاندارد، اجباری عالی شورای

 از کننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخـشیدن  اطمینـان  برای همچنین . نماید اجباری را آن بندیو درجه صادراتی کاالهای استاندارد
 و کیفیت مدیریت های سیستم صدورگواهی و ممیزی بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات
 ها سازمان گونه این استاندارد مؤسسۀ ، سنجش وسایل )واسنجی(کالیبراسیون  و مراکز ها آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت

 تأییـد  گواهینامـۀ  الزم، شـرایط  احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و
 وسـایل  )واسـنجی (کالیبراسیون  یکاها، المللی بین دستگاه ترویج .کند نظارت می آنها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت
 این وظایف یگرد از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش،
  .است مؤسسه

  
                                                 

 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسۀ *
1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 کمیسیون فنی تدوین 

  » آیین کار- آزمون های میکروبیولوژینمونه برداری از آب برای  -  کیفیت آباستاندارد« 

  )تجدید نظر اول ( 

  
  

 نمایندگی   :رئیس
  اصالنی ، محمد مهدی

  )دکترای میکروب شناسی ( 
  
 

 انستیتو پاستور ایران

  :دبیر
  زندوکیلی ، فاطمه 

  )فوق لیسانس علوم بهداشتی در تغذیه ( 
  
 

  
 موسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

  )اسامی به ترتیب حروف الفبا(    :اعضاء
  

  

  ی مطلق ، پروینیناب
   ) مهندسی بهسازی لیسانسفوق(
 

 ادارۀ سالمت -وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
  محیط و کار

  
 

  رحیمی فرد ، ناهید 
  )ای میکروب شناسی دکتر( 
 

 ادارۀ کل آزمایشگاه -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
  های کنترل غذا و دارو

  
 

  زمانی ، مینا
  ) شیمی  مهندسیلیسانس( 
  
 

 شرکت مدیریت منابع آب ایران –وزارت نیرو 

  سرگزی ، مریم
  )لیسانس میکروبیولوژی ( 
 

 شرکت آبفای شهر ها و شهرک های غرب تهران



ه 

  کری فرد ، پروینشا
  )دکترای میکروبشناسی ( 
  
 

   گروه آب و فاضالب- شهید عباسپوردانشگاه صنعت آب و برق

  شقاقی ، غالمرضا
   ) زیستفوق لیسانس محیط( 
 

 ادارۀ سالمت -وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
  محیط و کار

  
 

  زهره، ضرغامپور 
  )فوق لیسانس میکروبشناسی (
  
 

 الب تهرانشرکت آب و فاض

  لی، عفیضی 
  )فوق لیسانس بهداشت محیط ( 
  
 

  مرکز تحقیقات نیرو-وزارت نیرو

  پالیز  کوهی کمالی ،
  )فوق لیسانس میکروب شناسی ( 
  
 

  انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع  غذائی کشور

  نیک بین ، حمیده
  )فوق لیسانس تغذیه ( 
 

   تهرانادارۀ کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان
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  پیش گفتار

نخستین بار در سال  » آیین کار-ولوژی برای آزمون های میکروبی از آبرداریکیفیت آب ـ نمونه ب «استاندارد 
این استاندارد بر اساس پیشنهاد های رسیده و بررسی توسط موسسه استاندارد و تحقیقات               . تدوین شد  1376

ت و یکصد و بیسسیون های مربوط برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در           یصنعتی ایران و تأیید کم    
اینـک ایـن اسـتاندارد بـه        .  تصویب شد  8/8/1386 مورخ   بیولوژی  و اجالس کمیتۀ ملی میکروبیولوژی   نهمین  

 قانون اصالح قوانین و مقررات موسسۀ استاندارد و تحقیقـات صـنعتی ایـران ، مـصوب                  3استناد بند یک مادۀ     
  . ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود1371بهمن ماه 

 همگامی و هماهنگی بـا تحـوالت و پیـشرفت هـای ملـی و جهـانی در زمینـۀ علـوم و خـدمات ،                           برای حفظ 
استاندارد های ملی ایران در صورت لزوم تجدید نظر خواهـد شـد و هرگونـه پیـشنهادی کـه بـرای اصـالح و                         

. د گرفـت تکمیل این استاندارد ها ارائه شود،هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواه      
  .بنابراین باید همواره از آخرین تجدید نظر استاندارد های ملی ایران استفاده کرد

  . می شود1376سال : 4208این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شمارۀ 

  :بع و مĤخذی که برای تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است امن

  

  ، نمونه برداری از آب برای آزمون های باکتریولوژی1376سال  : 4208 شمارۀ ایراناستاندارد ملی -1

  آب در طبیعت ، نمونه برداری:   ، آب ـ واژه نامه ـ قسمت دوم5711- 2 استاندارد ملی ایران شمارۀ - 2

  ژی میکروبیولووبیولوژی :  ، آب ـ واژه نامه ـ قسمت چهارم 5711- 4 استاندارد ملی ایران شمارۀ - 3

  

4 - ISO 19458 : 2006 , Water quality - Sampling for microbiological analysis 



 

  

  مقدمه

نمونه برداری بـه هـدف       .ای که نمایانگر کل باشد ، ضروری است         برای تهیۀ نمونه    از آب  نمونه برداری درست  
  .ن متفاوت است اهداف نمونه برداری با توجه به نوع آزمو  ماهیت نمونه بستگی دارد وآزمون و

 پایش کارائی فرایند تـصفیۀ آب       ،  برای تعیین مطابقت آب با ویژگی های استاندارد        بیولوژییکرو م آزمون های 
 هـستند کـه در       ای  زنـده   موجـودات  ،میکروارگانیسم هـا  . انجام می شود   تعیین نوع ، میزان و منبع آلودگی         ،

 محلول کامل را تشکیل نمـی دهنـد بلکـه           یک،ئی  شیمیاب برخالف بسیاری از آالینده های       صورت ورود به آ   
  نمونـه بـرداری از آب بـرای آزمـون هـای              .کننـد  سیونی با درجـات مختلـف چـسبندگی مـی         ایجاد سوسپان 

  .میکروبیولوژی به توجه خاص نیاز دارد

 بـر رشـد و تکثیـر         نمونـه  عوامـل مختلـف ماننـد درجـۀ حـرارت ،زمـان نگهـداری و انتقـال                  تاثیر با توجه به  
قـضاوت در    و   ولـوژی زمـون هـای میکروبی    جام آ  نمونه برداری برای ان    کاربرد اصول صحیح  ،  وارگانیسم ها   میکر

  .مورد تعیین قابلیت شرب و کیفیت بهداشتی آب دارای اهمیت بسیار است

تفـاوت   ی نمونـه با ویژگی ها  یا تعدادغلظت که میانگین هنگامی  ،زمون های شمارش میکروارگانیسم ها  در آ 
 یـا  غلظـت میـانگین    نزدیک بودن    هنگامکم و    تعداد نمونه ها   ،  )غلظت خیلی کم یا خیلی زیاد     ( ارد  دزیادی  
  . ) مراجعه شود الف اطالعاتی به پیوست(ست  ا زیادداد نمونه ها تع،ویژگی ها  با تعداد



 

  

   آیین کار- برای آزمون های میکروبیولوژی از آبنمونه برداری–کیفیت آب 
  

دیـده  های الزم را    و آموزش     بوده آشناهای معمول آزمایشگاهی     روش   با  استاندارد باید  این کاربران -هشدار
. دهـد   نـشان نمـی    ، همـراه باشـد    که ممکن است با کـاربرد آن      این استاندارد تمام مخاطرات ایمنی را       . باشند

ا مقـررات و شـرایط       از تطابق آن ب    های ایمنی و بهداشتی،   راهکارضمن تعیین    مسئولیت کاربر است تا      بنابراین
  .حاصل کنداطمینان نیز ملی 

  هدف 1

 برای آزمـون هـای میکروبیولـوژی،     آبهدف از تدوین این استاندارد تعیین راهنمای روش های نمونه برداری    
  . تا زمان شروع آزمون است از زمان نمونه برداریحمل و نقل، جابجائی و نگهداری نمونه

   کاربرد دامنۀ2

  پساب  و آب استخر   ، 2آب زیرزمینی   ، 1 انواع مختلف آب مانند آب آشامیدنی ، آب سطحی         این استاندارد برای  
  . کاربرد دارد)فاضالب ( 

  . مراجعه شود8910برای آگاهی از روش های کلی نمونه برداری آب به استاندارد ملی ایران شمارۀ  -ورییادآ

   مراجع الزامی3

بـدین   .ن این استاندارد ملی به آن ها ارجاع داده شده اسـت           مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در مت        
  .اندارد ملی ایران محسوب می شودتترتیب آن مقررات جزئی از این اس

ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصالحیه ها و تجدید نظر های بعـدی آن   در صورتی که به مدرکی با 
مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار بـه آن هـا ارجـاع داده               در  . مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست      

  .شده است ، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه های بعدی آن ها مورد نظر است

  :استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است 

و نوشـیدنی ـ راهنمـای    وری غـذا  شامیدنی مورد مصرف در فرآ ، آب آ7002دارد ملی ایران شمارۀ استان  3-1
  نمونه برداری

                                                 
1 -Surface water 
2 -Ground water 



 

  آیین کار - روش های نمونه برداری– ، کیفیت آب 8910 استاندارد ملی ایران شمارۀ 3-2

  

  تعاریفاصطالحات و  4

   :رود تعاریف زیر به کار می  واصطالحات، در این استاندارد 
4-1   

  نمونه برداری
ه فرض می شود و برای آزمایش ویژگی های مختلف ب         که نمایانگر کل آن     است  فرایند برداشت قسمتی از آب      

  .کار می رود
4-2   

  1نمونه بردارینقطۀ 

  .موقعیت دقیق محل نمونه برداری است که نمونه ها از آنجا برداشته می شود
4-3   

  2بیوفیلم

   نازک زیستیالیۀ
 کـه   ( ارج سـلولی   خـ  پلیمـری ترکیبـات   مواد چسبناکی مانند     که بوسیلۀ     می باشد  اجتماع میکروارگانیسم ها  

  .ه شده است احاط ) سبب چسبندگی آن ها به سطح آب می شود
4-4   

  3 فشار دوستباکتری های
 تحـت   قادر به رشـد   باکتری هائی هستند که معموالً در قسمت های عمیق دریا یا اقیانوس زندگی می کنند و               

  4سودوموناس بتی ستس مانند هستندشرایط فشار هیدروستاتیک افزایش یافته 

4-5   
  5آب یوتروفیک

                                                 
1 -Sampling point 
2 -Biofilm 
3 -Barophilic bacteria 
4 -Pseudomonas bathycetes 
5 -Eutrophic 



 

ی گونه های اندکی از موجودات زندۀ آبی با جمعیت نسبی زیـاد              آب سرشار از مواد غذائی است که دارا        پیکرۀ
  .است 

4-6   
  آب سطحی

  .دریا، دریاچه و رودخانهآب جاری و یا ساکن در سطح زمین است مانند آب 
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  گندزدائی
کی برای از بین بردن یـا غیـر فعـال کـردن میکروارگانیـسم                مواد شیمیائی یا روش های فیزی       برخی از  کاربرد
  . باکتری ها از بین نمی رود)اسپور  ( هاگلزوماً  در این روش.هاست

4-8  
   سترون سازی

  . آن هاست)اسپور  (از بین بردن و یا غیرفعال سازی برگشت ناپذیر میکروارگانیسم ها و هاگ
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Q10)  (ضریب دمائی
1  

  . استC10°تم های شیمیائی و بیولوژیکی پس از افزایش درجۀ حرارت تا میزان تغییر در سیس
4-10  
  2بهر 

  . که در یک زمان معین و با یک شناسۀ مشخص تولید شده استاستتعداد ظروفی 
4-11  
  3آب زیرزمینی 

  .می باشد قابل بازیافت  معموالً واستزند زیرزمینی محبوس آبی که در یک سا
  

  نمونه برداری نقطۀ  5

                                                 
1 -Temperature coefficient 
2 -Lot 
3 -Ground water 



 

 خصوصیات نشان دهندۀ  آن محل ،   به گونه ای انتخاب شود که نمونۀ برداشته شده از            باید حل نمونه برداری  م
  .  به حساب آورده شود و مکانیو هر گونه تغییرات زمانی باشدکل نمونه 

نظـر   نیز باید در     2سیستم آبی  1یهمگوننا .کنید   خودداری   ر است  که شرایط ناپایدا   ینقاطدر   از نمونه برداری  
داری باید  نقاط نمونه بر   انتخاب   گندزدا انجام می شود،    مادۀ   در مورد بررسی هائی که برای کارائی      . گرفته شود 

  .اطمینان حاصل شودمادۀ گندزدا با آب ، که از کامل شدن واکنش به گونه ای باشد 

  :ت تایج آزمون در زیر آورده شده اسهمگونی سیستم بر ننا مثال هائی از چگونگی تاثیر 

 هـای سـطحی      الیـه     بازیافت از طریق   هنگام  شده  آلوده  زیرسطحی یا 3ی سطح  زیر  سطحی یا  گرفتن نمونه های    :1مثال  
 1000 های سطحی ممکن اسـت        در الیه  ، غلظت)  و استخر های شنا      ه آب دریاچ  مانند(  در برخی از موارد   . نیست یکسان

  .زیر سطحی باشدهای برابر بیشتر از قسمت 

با هم برابر نیستند و ممکـن اسـت   ) به ویژه در شبکه هائی که از دو منبع تغذیه می شود (مام نقاط یک شبکه    ت  :2مثال  
  . وجود داشته باشد نیز و یا قسمت هائی که جریان آب کاهش می یابد4بن بستنقاط 

ممکـن  ، اسـت ده به خوبی مخلـوط شـ  آب در آن  در انتهای قسمت خروجی مخازنی که  کیفیت آب به طور کلی  :3مثال  
  . باشد آب کامالً متفاوت از قسمت ورودیاست

   نمونه برداری6

   کارکنان6-1

 باید شرح ی که نمونه برداری را انجام می دهند      کارکنان آموزش های رسمی ، سوابق آموزشی و تعیین مهارت        
  .داده شود و به روشی درست مستند شود

   ظروف نمونه برداری6-2

   کلیات6-2-1

باید از    ) و آب استخر های شنا     6ب های تفریحی  ، آ 5برای مثال نمونه برداری از شیر      ( معمول های   برای نمونه 
ام تمـام آزمـون هـای مـورد درخواسـت           گنجایش ظروف باید بـرای انجـ       .ظروف تمیز و سترون استفاده کنید     

  .مناسب باشد

                                                 
1 -Heterogeneity 
2 -Hydraulic system 
3 -Subsurface 
4 -Dead ends 
5 -Tap 
6 -Recreational water 



 

قـسمت داخلـی و هـم قـسمت         از بطری هائی استفاده کنید که هـم          1برای نمونه برداری به روش غوطه وری      
کاغـذ  ، کاغـذ  ن سـازی از و ظـروف پـس از سـتر    برای حفظ و خشک نگهداشـتن     . خارجی آن ها سترون باشد    

  .استفاده کنید پالستیکی  بیرونیه هائی با الیۀآلومینییوم و یا کیس
 اتـیلن از   یـا گـ    2گامـا از اشـعۀ      بـا اسـتفاده     می توانید  اتوکالو نیست ،  سترون سازی در     قابل   ی که  ظروف برای

در این صورت پوشش بسته بندی ظروف را درست پیش از نمونه بـرداری بـاز          . کنیدسترون   را   آن ها  3اکساید
 و یـا از دسـتکش    دسـتکش  این پوشش بـه عنـوان     از،  همچنین می توانید برای حفظ شرایط اسپتیک         .کنید

  .سترون استفاده کنید
 آن را با استفاده از مـادۀ گنـدزدای          ،ی بطری در آب    قسمت بیرون   پیش از غوطه وری    روش دیگر این است که    

  . تا خشک شودصبر کنیدگندزدائی کنید و ) 1-3-6طبق بند( د ایزوپروپانول مناسب مانن

  .ظروف مناسب نمی باشدروش گندزدائی کاربرد  ،  ) اسپوردار( هاگ دار برای آزمون باکتری های - ورییادآ

            و در نظـر گـرفتن       در آب   از میکروارگانیـسم هـای مـورد بررسـی         هگـرو  بـا توجـه بـه پـنج         ، در بیشتر موارد  
ml 100 استفاده از بطری هائی با گنجایش گروه برای هر ، ml500مناسب است .  

 الزم   زیـر حجـم هـای بیـشتری از نمونـۀ آب             میکروارگانیسم های   آزمون  مانند انجام برخی از آزمون ها    برای  
   :است

  
 آب های معدنی بسته بندی شده برای هر میکروارگانیـسم          در   ختلف میکروارگانیسم ها  گونه های م  رای  ب -الف

    ml250  ،مورد بررسی در آب
   لیترپنج تا یتر لسه ،4وبیریو کلرابرای گونه های  -ب
   لیتریک تا  ،6سالمونال یا گونه های 5ال لژیون برای گونه های-پ
تا چند   لیتر ده ، بسته به نوع آب   و آمیب    8کریپتوسپوریدیوموکیست  او ،   7 ژیاردیا  برای ویروس ها، کیست    -ت

 بوسـیلۀ   9در محـل   نمونـه  تغلـیظ    وارد معموالً پـس از    مدر این    .صد لیتر یا بیشتر مورد آزمون قرار می گیرد        
  .آن را به آزمایشگاه منتقل می کنند 10کارتریجفیلتر 

طبق بنـد   ( ستیک های مختلف    یشه یا پال   مورد استفاده ممکن است از ش       سترون بطری های ظروف یا   جنس  
 برای مـوارد یکبـار مـصرف    ،   مجدد و ظروف پلی اتیلنی        ظروف شیشه ای برای استفادۀ     معموالً .باشد) 6-4-1

  .ترجیح داده می شود

                                                 
1 -Immersion 
2 -Gamma rays 
3 -Ethylene oxide 
4 -Vibrio chlorae 
5 -Legionella spp. 
6 -Salmonella spp. 
7 -Giardia cyst 
8 -Cryptosporidium  oocyst 
9  -On site 
10-Cartridge 



 

 میکروارگانیسم هـا    شناسائی  اختالل در   باعث سطحیچسبندگی  کاربرد ظروف با مواد غیر استاندارد به دلیل         
 . می شود

 ،و یـا پالسـتیکی و بـرای ظـروف پالسـتیکی              1سنباده ای  درپوش ظروف باید از نوع    ،   ظروف شیشه ای     برای
 . دار باشـد   درپوش های فلزی یـا پالسـتیکی درپـیچ         برای هر دو نوع ظروف       درپوش های پالستیکی فشاری و    

 حفـظ   از آلودگی  یا پالستیکی هستند، باید به طریقی        سنباده ای قسمت بیرونی در ظروفی که دارای درپوش        
 ).مانند استفاده از کاغذ آلومینیوم(شود 

 ، بـا حجـم زیـاد       نمونه هـائی    ، یخچال گذاری و مخلوط کردن      برای پیشگیری از مشکالت مربوط به جابجائی      
 . ،توصیه می شود در محل سانتریفوژ یا صاف کردن،3لخته سازی با استفاده از روش های   2 مرحلۀ تغلیظ  انجام

  . استفاده کنید نیز با لوله های رابط سترون4پمپ های پریستالتیکه می توانید ازبرای تغلیظ نمون
 

 مواد سـمی  اتوکالو باعث ایجاد    در سترون سازی ظروف     هنگامدرپوش های فلزی به ویژه آلومینیومی ممکن است          -1وری  یادآ
  .شود

  
الت جانبی سمی ایجاد کنند و یـا باعـث           ممکن است محصو   هنگام سترون سازی با حرارت خشک ،برخی از مواد         -2وری  یادآ

  . شوند pHتغییرات 
  

کـار مـی رود نیـز ممکـن اسـت در صـورت                که برای درپوش ظروف شیشه ای به       ۀ خام  پنب  تجاری انواع برخی از    -3وری  یادآ
  .دکناستفاده از حرارت باال مواد سمی ایجاد 

  
 ایـن ظـروف   .مزایای زیادی دارند    ،   هستند   صل به بطری  بطری هائی که دارای درپوش های پالستیکی فشاری مت         -4وری  یادآ

 سـبب تـسهیل در پرکـردن ظـروف یـا             آن پـوش و امکان باز نگهداشتن در     بطری های در پیچ دار مقاوم به نشتی هستند        مانند  
  ضمن نگهداشتن بطری   کهم باز کردن درپوش، در متصل به ظرف باقی می ماند            همچنین هنگا  .برداشت بوسیلۀ پیپت می شود    

  .و در با هم ، در را نیز از آلودگی حفظ می کند
  
 )بطری ها(ظروف ترون سازی  س6-2-2
بطـری هـای شیـشه ای و         مجدد قرار می گیـرد، پـس از تمیـز کـردن               که بطری ها مورد استفادۀ     ر صورتی د
ائی شده  زد ترکیبات فسفری ، آن را با آب یون       و عاری از      غیر سمی  پاک کنندۀ مواد   آن با استفاده از      پوشدر

 دقیقـه   15به مدت حداقل     )C)  3 ±121°   دمای سپس بطری ها را دراتوکالو با      .و یا آب مقطر آبکشی کنید     
 بطـری   پـوش  در ، هوای موجود در ظروف    با ربرای جایگزینی بخا  ،  در طی افزایش درجۀ حرارت       .کنیدسترون  

  سـرد  هنگـام  ،وف شیـشه ای      یا شکـستن ظـر     تا از جمع شدن ظروف پالستیکی      ها را به صورت شل ببندید     
  . ظروف را محکم کنیدپوشپس از سترون سازی در .شدن پیشگیری کنید

                                                 
1 -Ground glass 
2 -Concentration step 
3 -Flocculation 
4 -Peristaltic 



 

 درپـوش  ، و چسبیدن آن به ظـرف  هنگام سرد شدن بطری ها شیشه ای   یری از گیر کردن درپوش      برای پیشگ 
یـا کاغـذ    آلومینیـوم    از  ، برای سترون سازی جداگانۀ ظرف و درپـوش آن        . طری ها سترون کنید    را جدا از ب    ها

 .استفاده کنید
. سـترون کنیـد   )  Cº) 10 ± 170  سـاعت در دمـای     1در صورت لزوم بطری ها را در آون برای مدت حداقل            

  .باشدظروف باید قابل ردیابی تاریخ سترون سازی 
  .استفاده از نشانگر های بیولوژیکی یا شیمیائی کنترل کنید اثربخشی فرایند سترون سازی را با

ف و درپـوش    ی امکان پذیر نیست، می توانید ظـرو       با هیچ روش دیگر   ظروف    سترون سازی   که در صورتی که  
بالفاصـله پـس از      . کنیـد  گنـدزدائی   دقیقـه  30 در حال جوش برای مدت حـداقل         بآن را با غوطه وری در آ      

  .آن را در کاغذ تمیز بپیچید، ظروف را خالی کنید و پس از بستن درپوش آب  ، جوشیدن

  
سمی بودن ولی به دلیل   .سترون کنید   اتیلن اکساید  نید با قرار دادن در معرض گاز      اتیلنی را می توا    پلی    های بطری -1ورییادآ

 حذف گاز اتـیلن اکـساید  برای نیز   زمانی را باید با استفاده از تسهیالت خاص انجام شود و سترون سازی  عملیات این گاز ، کلیۀ   
  .ددر نظر بگیری

  
        137یـا سـزیوم     ) 60Co(   60 گاما بـا منبـع کبالـت       پرتو استفاده از ترون سازی بسیار موثر     یکی از روش های س     -2ورییادآ

 )  (137 Csبا انرژی کافی 1 الکترون های شتابداریا)Gy 104 × 1تا  Gy  104× 2 (   تجهیـزات خـاص قابـل    است کـه بوسـیلۀ 
برخـی از   ولـی  .ندزدا باقی نمی مانـد   یچگونه اثری از مادۀ گ     ه ،اد گندزدا بر خالف سایر مو    این روش     کاربرد با.دستیابی می باشد  

   . تغییر یابد مواد ،به دلیل پلیمریزه شدن تابشتکرار مواد ممکن است پس از 

  

   گندزدا غیرفعال سازی مادۀ6-2-3
) ن  امین ، برم یا ازو     کلر، کلر  مانند(  اکسید کننده    آب گندزدائی شده با مادۀ    برای انجام آزمون های میکروبی      

 احیـا کننـده ماننـد   ظـور مـادۀ   برای ایـن من . خنثی کنیدبالفاصله پس از نمونه برداری     گندزدا را  فعالیت مادۀ 
  .را به ظروف حاوی نمونه اضافه کنید  )2-3-6طبق بند (  2 تیوسولفاتسدیم

نـابراین  ب.  اسـت  mg 1/7  برای غیرفعال سازی یک میلی گرم کلر       الزمسدیم تیوسولفات    از نظر تئوری مقدار     
ایـن   . اضـافه کنیـد    ml 100 تیوسولفات را به ظروف با گنجـایش      سدیم   از محلول    )دو قطره   (  ml 1/0مقدار  

تر نمونه های آب  که برای بیشمی شود باقیمانده کلر آزاد mg/l  5تا l/mg 2 مقدار باعث خنثی سازی حداقل
ستخر های شنا یـا در مـوارد حـذف           در قسمت ورودی ا    3 کلر در محیط های خاص مانند حوضچۀ      . است کافی

غلظت کلر مورد استفاده بیشتر اسـت و بـه همـین نـسبت      ، از سیستم توزیع آب آشامیدنی  لژیونال گونه های 
  .مقدار بیشتری از سدیم تیوسولفات الزم خواهد بود

                                                 
1 -Accelerated electrons 
2 -Sodium thiosulfate 
3 -Foot bath 



 

ـ  .ب از بین نمـی رود      حرارت خشک و مرطو    بوسیلۀسدیم تیوسولفات       باعـث  اسـیدی  pH ها توجـه بـه اینکـ       ب
  . آن اطمینان حاصل کنیدمحلول pH از خنثی بودن  ، سدیم تیوسولفات می شودتجزیۀ

  .سدیم تیوسولفات اثر سوئی روی نمونه ندارد و می توان از آن برای آب های کلرزنی نشده نیز استفاده کرد

 بنـابراین اسـتفاده از      .اسـت  سدیم تیوسولفات حساس      نسبت به   لژیونال  که نتایج برخی از تحقیقات نشان داده است       -ورییادآ
هیچگونه اثـر  ،  غلظت های کلر معمول برای غیرفعال سازیاگرچه  . ترجیح داده می شود  لژیونالپتاسیم تیوسولفات برای آزمون     

   .نشده است  مشاهده از کاربرد سدیم تیوسولفاتسوئی

غیر فعال سـازی امکـان پـذیر        در مواردی که    .برای سایر مواد گندزدا اقدامات غیرفعال سازی مشابه الزم است         
  .گزارش شوددر برگۀ نمونه برداری  باید  ،نیست

ند اتیلن دی    فلزات مان  ،از عوامل گیرندۀ  برای حفظ باکتری ها از اثرات سمی فلزات سنگین مانند روی و مس              
بـا  به صورت محلول سترون شده   2(NTA)  استاتتری یلوم نیترو یا سدی EDTA1  )(دنیترو تترااستیک اسی

  .کنید استفاده mg/l 50 فیلتر با غلظت نهائی حدود
 اسـتفاده  )مانند آب های تصفیه شده با نقره یـا مـس             (  محلول های فوق بهتر است  فقط در صورت لزوم          از 

   .کنید
ول سـدیم   برای این منظور مقـدار یـک میلـی لیتـر محلـ             .شود  نیز غیرفعال می   3 بوسیله سدیم سولفید    ، نقره

  . اضافه کنیدرا به یک لیتر نمونۀ آب ) 3-3-6بند طبق ( سولفید 
   نمونه برداریظروفکنترل کیفیت  6-2-4
   آزمون سترونی6-2-4-1

 ظروفی که در آزمایشگاه آماده  تجاری آماده وظروف( ن بودن ظروف نمونه برداری     سترو  باید از  زمون کننده آ
 در  وه می شوند باید همراه با گواهی سترونی         ظروفی که به طور تجاری آماد      .اطمینان حاصل کند   ) می شوند 

افـزودن مـادۀ غیرفعـال       از ظروفی که پس از       برای هر بهر    .شرایط قابل قبول به آزمایشگاه تحویل داده شوند       
  . توصیه می شودآزمون های سترونی انجام   ،کننده نگهداری می شود

ی ظـروف    سـترون   آزمون ر غیر این صورت   د  فرایند سترون سازی تضمین می شود       کنترل سترونی بطری ها با   
  :است شود به شرح زیر   بطری ها انجام می1 %  آزمون که معموالً برایمثال هائی از روش .باید انجام شود

  4 چرخان بطریروش :1مثال 

                                                 
1 -Ethylene dinitro tetra acetic acid 
2 -Sodium nitrilotriacetate 
3 -Sodium sulfide 
4 -Roll bottle method 



 

در  ترون سو بوسیله چرخاندن بطریرا درون بطری بریزید ) پلیت کانت آگار (  آگار مغذی ذوب شده ml  50تا  ml 20مقدار 
 .دیواره های ظرف را بـا الیـه ای از آگـار بپوشـانید             )  آب   ان آهستۀ در صورت لزوم استفاده از جری      و (حالیکه آگار سرد می شود    
پس از پایان این مـدت نبایـد رشـد قابـل             . روز گرمخانه گذاری کنید     برای مدت پنج    ) C)  2± 22° سپس ظروف را در دمای    

  .د دیده شو در بطری هامشاهده ای

  بگوشت مایعروش آ  :2مثال 

 بطری،   کردن دیواره ها     آغشتهبرای   .یا سایر آبگوشت های مغذی را درون بطری بریزید         1 تیوگلیکوالت ml 50 تا ml20  مقدار
پس از پایان ایـن   . روز گرمخانه گذاری کنیدپنج  زمانبه مدت) Cº )2± 22و سپس آن را در دمای         بچرخانید را سترون شده 

  . دیده شود در بطریکدورتیاید مدت نب

  

   آزمون وجود مواد غیرفعال کننده6-2-4-2

  : به صورت زیر استد یٌواکنش تیوسولفات با. کرد  بررسی2وجود تیوسولفات را می توان به روش یدومتری

  

I2   +  2 S2O3
2-                                   2 I-  +  S4O6

2- 

 

 ) 4-3-6 بنـد    طبق(د  سپس آن را با محلول یً      . بیافزایید ی حاوی نمونه  بطری ها ب مقطر را به      آ ml10مقدار  
  . پایانی تیتراسیون استفاده کنید به عنوان نقطۀ3از نشاسته یا تیوفن. تیتر کنید

  
    مواد 6-3

حدود  محلول هیپوکلریت  ،  ])   2CHOH(CH3[  70 %  ایزوپروپانول ،  ) C2H5OH ( 70 % اتانول  6-3-1
  ) ClO –( گرم بر لیتریک 

   Na2S2O3.5H2O )  (  مولکول آببا پنجتیوسولفات سدیم  mg/ml18محلول   6-3-2

    ) Na2S ( سولفید سدیم mg/ml 1/0محلول   6-3-3

   )  I2 (ید  mol/l  05/0محلول  6-3-4

  
                                                 

1 -Thioglycollate 
2 -Iodometric 
3 -Thiophene 



 

   وسایل 6-4

، پلـی   1لـی پـرو پـیلن     پ(  نمونه برداری از جنس شیشه یا پالسـتیک           یا بطری های مخصوص     ظروف  6-4-1
   )4 و پلی کربنات3 ، پلی اتیلن2استیرن

   گازشعلۀ  6-4-2

   بشر 6-4-3

    فندک ،کبریت  6-4-4

   قلم ، برچسب مارکر، 6-4-5

  ،آچار پیچ گوشتی ، انبر دست و چاقوآچار  6-4-6

  بسته های یخ مصنوعیکیسۀ یخ و یخ یا قالب یخ ،ظرف   6-4-7

  یخچال دار ۀنقلییلۀ  یا وس قابل حمل ونقل ویخچال 6-4-8

   دما یا ثبت کنندۀماسنج  د6-4-9 

حداقل در قـسمت انتهـائی از جـنس فـوالد زنـگ             (با طناب یا زنجیر       شن دارای کیسۀ  حامل بطری   6-4-10
  .) باشد5نزن

   آب قابل تنظیم برای عمق های مختلفینمونه بردار  وسیلۀ یا بلند یا گیرۀانبرک  6-4-11

   نمونه برداری نقاط نمونه برداری ، برگۀل نمونه برداری ، فهرستۀ محقشن  6-4-12

  )  ضد آب(  ایمنی چکمۀ  6-4-13

  دستکش سترون  6-4-14

  

  روش پر کردن ظروف 6-5

   آبآب آشامیدنی از شیر 6-5-1
                                                 

1 -Polypropylene 
2 -Polystyrene 
3 -Polyethylene 
4 -Polycarbonate 
5 -Stainless steel 



 

   کلیات6-5-1-1

  :ارای اهداف مختلف به شرح زیر استب دنمونه برداری از شیر آ

  توزیع آباصلی  بکهشت آب در  تعیین کیفی-الف

 شبکه داخلی سـاختمان     مکن است بوسیلۀ   که م  هنگام تحویل به شیر    شبکه توزیع    در کیفیت آب    تعیین -ب
  .تغییر یابد

جریان )لوده احتماالً آ(به محض اینکه از شیر برای مثال  . کیفیت آب همانطور که مصرف می شود      تعیین -پ
  .می یابد
گرفته می شود بهتر اسـت      ) الف و ب     مانند هدف (  توزیع    اصلی در شبکۀ ئی که برای ارزیابی کیفیت      نمونه ها 

 شعله   و قابلیت گندزدائی با    است  آب  اصلی توزیع  شبکهنزدیک به    و   1بدون اتصاالت که   از شیر های مخصوص   
  . برداشت شوددارد  نیزرا 

ی ارزیـابی کیفیـت در   شیر های معمولی نیز در صورتی که قابل گندزدائی بوسیله شعله باشد، ممکن است برا           
 آبرسـانی را بـه عنـوان منبـع بـالقوه            دن نتیجه ، شبکۀ   ولی در موارد مبهم بو     شبکه اصلی توزیع استفاده شود    

  .آلودگی در نظر بگیرید

 شرایط شرح داده شده در بند        آبرسانی درون ساختمان،   یر شبکۀ  تاث برای ارزیابی کیفیت آب به ویژه در موارد       
سایر روش هـای      از با توجه به اینکه تمام شیر ها قابل گندزدائی با شعله نیستند ،             .یدرا به کار بر   1 جدول   ب  

اسـتفاده   می توانیـد     نیز  )1-3-6طبق بند    (کلریت، اتانول و ایزوپروپانول   پو مانند کاربرد محلول هی    گندزدائی
  . کنید

شرایط شرح داده شـده     ،اری  برای ارزیابی کیفیت آب آشامیدنی در موقعیت های خاص مانند موارد شیوع بیم            
  .را به کار برید1جدول در بند پ 

 شیر، گندزدائی شیر و خروج آب از شیر هم ممکن اسـت الزم            اتصاالت  اشتن  دبر،  نمونه برداری بسته به هدف    
  .)شودمراجعه  1به جدول (  باشد و هم ممکن است نادرست باشد

  

  

  

  
                                                 

1 -Attachment 



 

   نمونه برداری از شیر برای اهداف مختلف-1جدول 

  خروج آب از شیر  گندزدائی  برداشت اتصاالت  نوع آب  فهد

  بله  بله  بله  در شبکه اصلی توزیع  الف

  )حداقل(  aخیر  بله  بله  در هنگام تحویل به شیر  ب

  خیر  خیر  خیر  در هنگام مصرف  پ

a-  فقط برای برطرف کردن اثرات گندزدائی شیر است آبمختصرخروج .  

  
نمونـه  . شیر در قسمت خروجی انجام مـی شـود         بوسیلۀ آب آشامیدنی    یرۀ مخازن ذخ  نمونه برداری از   معموالً

 کـه سـطح بیرونـی و         بطری هائی  از،   صورتاین  که در گاهی از خود مخزن گرفته می شود،        های زیر سطحی    
  .درونی آن سترون است استفاده کنید

 از کـه    ای انجـام دهیـد    به گونـه     دستکش سترون     دست تمیز یا   و بوسیلۀ  اسپتیک   نمونه برداری را در شرایط    
  . کنیدپیشگیری 2 آب به اطراف یا ترشح1تجمع هوا

تمـاس داشـته     و دنـدان     جیـب درپوش بطری نباید با انگشت ، زمین ،         ، قسمت داخلی    بطری  پر کردن  هنگام
  . باشد امکان پذیر، از آزمون پیش نمونهکافی مخلوط کردن ی بگذارید تا در بطرخالی مقداری فضای .باشد
 دیگـری   مشخـصۀ حرارت یا هر    از این نمونۀ آب برای اندازه گیری درجۀ         را به سرعت ببندید و      طری  ب پوشدر

  .کنیدن استفاده ، شوداندازه گرفته که در محل باید

  
   و مخازن ذخیره خانه آب در تصفیه6-5-1-2

روجی اصلی و  قسمت خشیر های تعبیه شده در ازباید    خاص نمونه های  ،    خانه ها   تصفیه ودر مخازن ذخیره    
،   باشـد   شعله با سترون سازی    قابل  که ئیشیر ها  برای نمونه برداری از    .برداشته شود سایر نقاط نمونه برداری     

  .و مخصوص نمونه برداری باشد  شده برچسب گذاریاین شیر ها همچنین باید تمیز ، .استفاده کنید
 7002  شـمارۀ   بـه اسـتاندارد ملـی ایـران         نمونه برداری در مخازن ذخیـره       روش  از کسب آگاهی بیشتر  برای   

   .شودمراجعه 

                                                 
1 -Air drifts 
2 -Splashing 



 

ا بیشتر برسـد و از گنـدزدائی         ی ºC80تا دمای آن به      دهید   ای حرارت  شعله گاز به گونه   بوسیلۀ   شیر فلزی را  
  از شـعله دادن    ، در قسمت حرارت دیـده وجـود دارد        آباحتمال باقی ماندن     چنانچه . آن اطمینان یابید   دهانۀ

  .کنیدخودداری آن قسمت 

  .است و کافی نمی باشد 1سیله فندک ، سطحیحرارت دادن بو -ورییادآ
   آب در شبکه اصلی توزیع6-5-1-3

معمـوالً  (  برای تعیین کیفیت آب در شبکه اصلی توزیع، نمونه را از قسمت اصلی و یا نزدیک بـه آن برداریـد                    
در  .نـشود گی بـه نمونـه منتقـل        یچ آلـود   که از سطوح خارجی شیر ه      دقت کنید  . )2 آب کنتوردرست پس از    
 همچنـین ..  مخلوط خـودداری کنیـد  شیر های  و3کند که چکه می از نمونه برداری از شیرهائی صورت امکان   

لزجـی   ه ، هر گونه کثیفی ، پوست. خارج کنید  با استفاده از آچار و انبردست       متصل به شیر را    4هرگونه افشانک 
تـا   ه کنیـد  طور کامل باز و بست    ه   پاک کنید و شیر را چندین بار ب        و چربی یا سایر مواد خارجی را از روی شیر         

پس از شعله دادن و (   گندزدائی کنید شعلهترجیحاً شیر را بوسیلۀ .  شود برطرفکثیفی از شیر کامالٌ     هر گونه   
ه حـرارت دادن شـیر امکـان پـذیر     کـ هنگـامی    فقط.) شود میای ناشی از حرارت شنیدهصد، باز کردن شیر   

  .ز روش های دیگری برای گندزدائی استفاده کنیدا ،نیست
 دقیقـه در    3 تـا     دقیقه 2برای گندزدائی دهانۀ شیر های پالستیکی ، پس از تمیز کردن کامل ،آن را به مدت                 

  کم جریان  با  سپس شیر را   .فرو برید   )1-3-6طبق بند   ( بشر حاوی محلول هیپوکلریت، الکل یا ایزوپروپانول        
 را زیـر  بطـری ،  پـوش پـس از برداشـتن در      .به حد ثابتی برسـد    آب   حرارت    درجۀ ج شود و  خار  آب باز کنید تا  

  .جریان آب قرار دهید و در شرایط اسپتیک آن را پر کنید
از یـک    تا حد امکان قسمت های داخلی شـیر        به عنوان روش جایگزین برای گندزدائی قسمت های خارجی و         

  .ه کنیدمشابه استفادبطری شور یا وسیلۀ  یا یک 5سواب

 از نمونـه   پـیش . آب باید به حد کافی جریان یابـد  ،برای کاهش اثر شبکۀ داخل ساختمان ، پس از گندزدائی 
 و زمـان    6حجـم مخـازن یـا مـواد سـختی گیـر           (  نقشه یا طـرح شـبکه        با توجه به   را   برداری زمان خروج آب   

می ه اثرات و اهداف یکسان انجام        برای دستیابی ب    پایش پایداری درجۀ حرارت آب     .تعیین کنید ،  ) نگهداشت  
 به هم خوردن   از میکروارگانیسم های آب در نتیجۀ     بسیاری   ،زیاد است  جریان و فشار آب      ی که در موارد  .شود

 .دن شـو  می پدیدار رسوبات از قسمت های زانوئی و اتصاالت  معلق شدن دوبارۀ   و   )زیستی  نازک  الیۀ   ( بیوفیلم
 سپس جریان آب را     ، ثانیه باز کنید   10تا  ثانیه   5برای مدت   جریان  حداکثر   باشیر را   ،  برای کاهش این اثرات     

  .آن نگهدارید  بطری را زیر، شیرید و بدون بستن و باز کردن دوبارۀتا نیمه کاهش ده

                                                 
1 -Superficial 
2 -Water meter 
3 -Leaking spindles 
4 -Nozzel 
5 -Swab 
6 -Softner 



 

  
   شیر مصرف کننده آب در 6-5-1-4

ی از سـطح     آلـودگ   دقـت کنیـد تـا      برای تعیین کیفیت آبی که به شیر مصرف کننده تحویل داده مـی شـود،              
ارجی را کـه    هر گونه کثیفی ، لزجی ،پوسـته ، چربـی و سـایر مـواد خـ                  .منتقل نشود خارجی ظرف به نمونه     
.  نمونـه بـرداری نکنیـد      چکـه مـی کننـد ،      از شیر هائی کـه      .شود از شیر برطرف کنید    ممکن است وارد نمونه     

در غیر  . را بوسیله شعله گندزدائی کنید    ترجیحاً شیر   . هرگونه افشانک یا سایر اتصاالت شیر را از آن جدا کنید          
  .)شود رجوع 3-1-5-6به بند . ( گندزدائی کنیدآن را این صورت با استفاده از سایر روش های مناسب 

بطـری  سـپس   . تا هیچگونه اثری از مادۀ گندزدا باقی نماند      جریان یابد ای    به اندازه   باید آب،پس از گندزدائی    
  . زیر شیر قرار دهیدوبارۀ شیر آب ،ا را بدون بستن و باز کردن ده

  
   آب هنگام مصرف6-5-1-5

، آلـودگی آب توسـط      )بـرای مثـال در مـوارد شـیوع بیمـاری            ( برای تعیین کیفیت آبی که مصرف می شود ،        
بنابر این در   . باکتری ها از طریق قسمت های خارجی شیر و سایر اتصاالت به شیر نیز باید در نظر گرفته شود                  

  .صاالت شیر باید در جای خود قرار گیرند و شیر نباید پیش از نمونه برداری گندزدائی شوداین موارد ات

  
   آب چشمه و چاه6-5-2

  :آزمون آب چاه با اهداف مختلف انجام می شود 

   زیرزمینیآب   سفرۀآگاهی از کیفیت -1 

   )داخل چاه  (1آگاهی از کیفیت آب چاه -2

 . می شود مصرف که آگاهی از کیفیت آب به همان صورت-3

و چاه های دارای پمپ دائمـی ،انتخـاب         ن پمپ   وبدبسته به هدف آزمون ، به دلیل تفاوت های بین چاه های             
 روش های مختلف نمونه برداری که بـسته         3 و   2  های در جدول  .ی مختلف نمونه برداری الزم است       روش ها 

  .به هدف مورد نظر باید انتخاب شوند ارائه شده است

  

                                                 
1 -Well water 



 

   فلزییا خروجی دائمی و شیر با پمپ  نمونه برداری از آب چاه برای اهداف مختلف در چاه هائی-2جدول 

  گندزدائی شیر  پمپ کردن  نوع آب هدف

  بله  )زیاد  ( بله  زیرزمینی آبسفرۀ   1

  بله  )حداقل  ( aخیر   )داخل چاه (چاه آب  2

  خیر  خیر   که مصرف می شودآب به همان صورت  3

a-ب ، فقط برای برطرف کردن اثرات گندزدائی شیر است خروج مختصر آ.  

  

  

  هداف مختلف در چاه هائی بدون پمپ دائمی نمونه برداری از آب چاه برای ا-3جدول 

   تمیز ودارای پمپ  نوع آب  هدف

ردن در زیر بقابل فرو 
  آب

قسمت (ا بطری سترون ب
  )درونی و بیرونی

از یک 
  سطل

  -  -  + a  آب زیرزمینیسفرۀ   1

  -  + + b  )داخل چاه (چاهب آ  2

 که مصرف می آب به همان صورت  3
  شود

-  -  +  

  

a – مستمر  ( پس از پمپ کردن زیاد(  

b –فقط در موارد پمپ کردن کم   

  



 

بسته بـه هـدف     .  یا خروجی فلزی هستند     دارای شیر  آن پمپ دائمی نصب شده است معموالً      چاه هائی که در     
  .شود مراجعه 2به جدول . الزم است  بوسیله شعله ترجیحاًشیردائی و گندزنمونه برداری پمپ کردن زیاد 

  درجۀ تثبیت بدین معناست که پمپ کردن تا زمان         های زیرزمینی آب  برای  )  بار 3حداقل  (   زیاد پمپ کردن 
چاه فقط خروج کوتـاه آب بـرای        داخل    آب   نمونه برداری از  برای  .   شود انجام 1حرارت آب و هدایت الکتریکی    

  .دائی شیر کافی استزر اثر گندغلبه ب

 پمپ کـردن    ، ) 3 و   2 های جدولدر   3هدف   (  که مصرف می شود    صورت همان    به نمونه برداری از آب   برای  
بوسیله پمپی که قابل فرو بـردن در زیـر          چاه هائی که بدون پمپ دائمی هستند      . و گندزدائی شیر الزم نیست    

بایـد   رای آب های تمیز استفاده می شود و پمپ کردن زیـاد این پمپ فقط ب .آب باشد نمونه برداری می شود    
   .تضمین شود

 نمونه برداری سـترون شـامل حامـل و کیـسه شـنی               وسیلۀ از  بهتر است   چاه  داخل  آب  نمونه برداری از   برای
به طور جایگزین یک پمپ تمیز قابل فرو بردن در زیر آب را نیز می توانید پس از پمپ کـردن                      .استفاده کنید 

بـرای  ( ستفاده مـی شـود       مصرف کننده ا   اه بدون دستگاه پمپ بوسیلۀ     که آب چ   درمواردی .یدنستفاده ک کم ا 
  .منتقل کنید بطری نمونه برداری سترون  را از سطل به، آب)  سطل مثال بوسیلۀ

  
   آب استخر های شنا6-5-3

ـ  اسـتخر، شـیر  لوله های تغذیه کننـدۀ    یا   صافیاز    پس برای نمونه برداری    بـرداری خـاص بایـد در    ههای نمون
وله ها جوش خـورده  با اتصال کوتاهی روی لاین شیر ها باید  ،کد بودن آب   برای پیشگیری از را    .دسترس باشد 

  .باشد
  .پر کنید،  انجام می دهید ، شیر در شبکه اصلی توزیعاز نمونه برداری  که برایروشیبطری ها را به همان 

 تزریـق   از نقطـۀ   ،نمونه ها را     )فیه و تزریق کلر   تص ز شفاف سازی ،   اپس  ( استخر  آب ورودی   برای پر کردن از     
بـا   سـی معمـول آب اسـتخر هـای شـنا          ربـرای بر   .کنیـد ن برداشت   ،پایدار است نا گندزدا   که باقیماندۀ مادۀ  کلر

از قـسمت مقابـل    -cm  30 تـا -cm10از عمق  نمونه برداری ، نمونه های زیر سطحی را  بلندگیرۀاستفاده از 
  . برداشت کنیدورودی آب

بـرای   . کنیـد   انتخـاب  نمونه برداری ی را برای    نقطۀ مناسب تر  باید  ،  د  وجود ندار آب   2 عمودی  جریان چنانچه
سپس آن   .را به صورت افقی وارد آب کنید       بطری   ، هنگام نمونه برداری   پیشگیری از بیرون ریختن تیوسولفات    

  . کافی جمع آوری شودا به صورت قائم بچرخانید تا نمونۀر

  
                                                 

1-Electric conductivity 
2-Vertical water flow 



 

سـرریز آب پیرامـونی     از نمونـه بـرداری      یابی آلودگی سطحی ممکن است بوسیلۀ     در برخی از استخر های شنا ، ارز        -ورییادآ
د که از تجمع میکروارگانیسم هائی       تشکیل می شو   نازکی الیه های    ، سطح آب استخر ، در شرایط راکد بودن آب         در.انجام شود 

   .می شودتشکیل  )در آب  زش پوست بدناز ری ناشی(1استافیلوکوکوس  گونه هایمانند

  
   آب های سطحی6-5-4
  2 آب شناگاه6-5-4-1

 پس از یک سری سنجش ها درهر فـصل طبقـه             معموالً ) رودخانه،دریاچه و ساحل دریا      مانند (ها آب شناگاه 
  .نقاط نمونه برداری باید کامالً تعیین شود .بندی می شود

 باید نشانگر کیفیت آب در محلی باشد که اکثریت شـناگران             برداری بسته به هدف نمونه    ،   نقاط نمونه برداری  
  . انتظار می رودآلودگی که در آن وجود یا محلیاز آن استفاده می کنند 

و بطری را به صورتی کـه سـر           بردارید m 5/1 تا m1 عمق   ازرا   ) -cm30تا   - cm20 (نمونه های زیر سطحی   
بـا   لـودگی  بـرای پیـشگیری از آ     سـپس  .عمق نمونه برداری کنید   ، وارد آب در قسمت      آن به طرف پائین باشد    

 به سمت باال نگه      جریان وجود دارد بطری را     قسمت هائی که  در  . پر کنید   آن را   به پهلو و باال    چرخاندن بطری 
 نمونـه هـا بایـد از عمـق کمتـر            ، یک متری آب قابـل دسـتیابی نیـست         عمقدر برخی از ساحل ها که        .دارید

رسـوبات توجـه    شـدن دوبـارۀ   معلـق  ن وضعیت باید در گزارش نمونه برداری ثبت و به اثرات     ای.برداشته شوند 
  .خاص شود

 ،به حالت تعلیق در آمدن باکتری هائی است که به صورت سطحی           یر در کیفیت آب ساحل ،     ییکی از منابع اصلی تغ     –یاداوری  
آلودگی های زیادی را جذب     ، وجود دارند  3دینامیکشن های درشت که در مناطق هیدرو       .جذب خاک یا گل و الی آلی شده اند        

تعلیق رسوبات    با  که ) جذر و مد بهاری ، توفان و قایقرانی          مانند( مختلف طبیعی و یا ساختۀ دست انسان         علت های . نمی کنند 
 همـین  اسـت  ممکن  نیزولی نمونه برداری به روش نادرست. باید در نظر گرفته شود، ،  می شود   خطرات بهداشتی  باعث افزایش 

  .)  حرکت کشتی حامل نمونه بردار اط نزدیک به کف ، هم زدن رسوبات وبرداری از نق  نمونهمانند.( اثرات را داشته باشد

  
  اچه رودخانه  دریا ، دری6-5-4-2

هنگـام انتخـاب محـل هـای         .نمونه برداری از آب دریا ، دریاچه و رودخانه باید با استفاده از قایق انجام شـود                
 دریا و به هـم خـوردن آب رودخانـه           لی و طبقه بندی عمودی آب دریاچه ،       مونه برداری ،الگو های فص    دقیق ن 

 می توانید ازسیستم های     برای گرفتن نمونه های زیر سطحی و عمقی دور از ساحل ،           . باید در نظر گرفته شود    
 ، ولـی بطـری      . کنیـد  که از قسمت های عمیق نمونه برداری می کند ، اسـتفاده            )J-Zمانند سیستم   ( خاصی  

                                                 
1 -Staphylococcus spp. 
2 -Bathing water 
3 -Hydrodynamic 



 

 نیـستند و بـرای   ستفاده می شوند ، قابل سترون سازی      ا ائیشیمیآزمون های    که برای    1های اقیانوس شناسی  
  . این کار مناسب نمی باشد

 شیشه ای سترون تحت خالء است کـه در آن بوسـیله درپـوش پالسـتیکی و       شامل یک بطری J-Zسیستم 
وقتی که بطـری در عمـق       . ای خم می شود که به طناب نزدیک باشد        و به گونه     لولۀ شیشه ای بسته می شود     

برخی از سیستم های    . می شود مطلوب قرار دارد ، پیامی به طناب ارسال می شود و با شکستن لوله بطری پر                 
 محـل نمونـه بـرداری     درب برداری شده را به اندازۀ فـشار آ  فشار آب نمونهسرنگی و سایر روش های مشابه ،  

  .حفظ کند

ی توانیـد در صـورت      کـه معمـوالً در اعمـاق دریـا وجـود دارنـد مـ              رای جستجوی باکتری های فشار دوست       ب
 از چنین دستگاه هائی در آب های کم عمق استفاده مـی             هنگامی که  . استفاده کنید  J-Zدسترسی از سیستم    

   .د لنگر را به حداقل برسانی وکنید ایجاد تالطم در رسوبات بوسیله کشتی ، نمونه بردار

از یک کـشتی لنگـر انداختـه     .نمونه ها را بردارید     ،   قسمت پشت به باد و نه به سمت باد        از یک قایق شناور از      
 که وسایل سترون را      از طناب هائی    ناشی  گونه آلودگی احتمالی   هر .نمونه ها را ازقسمت دماغۀ کشتی بردارید      

 ا زنجیـر ائی از جـنس فـوالد زنـگ نـزن و یـ     برای مثال می توانید از سـیم هـ  . حمل می کند باید کاهش یابد    
  .استفاده کنید

  
   ) فاضالب( پساب 6-5-5

  سترون استفاده کنید تـا احتمـال خطـر        یا گیرۀ  دستکش های یکبار مصرف و        از پساب ، ازبرای نمونه برداری    
 کنید و   تمیزقسمت بیرونی بطری را     ،   پس از نمونه برداری    .ایجاد عفونت در نمونه بردار را به حداقل برسانید        

 منتقـل    آب آشـامیدنی    هـای   جداگانه از نمونه    در کیسه های تمیز آن را به طور        بطری ها یا پس از قرار دادن      
  .کنید

  
   بیوفیلم6-5-6

ف نمونـه بـرداری     و ظـر  را بـه   سـپس آن   .قاشقک، تیغ یا سواب سترون برداریـد      را بوسیلۀ    نمونه های بیوفیلم  
 رسـوباتی    در باکتری های عامل خـوردگی     .را انجام دهید   آزمون   ،  کنید و پس از همگن سازی      منتقلسترون  

، بدسـت   کردن نمونه های مایعنتریفوژ ساو یا با استفاده از دکانتور   پس از صاف کردن  د که نجستجو می شو  
  .له آب جمع آوری می شود در لو3 تغییرات ناگهانی فشار با ایجاد2ذرات فلزات خورده شده . می آید

                                                 
1 -Oceanographic 
2 -Corroded 
3 -Water hammer 



 

 سـواب از     ، نمونه برداری بوسیلۀ    باشد سولفات در آب      باکتری های احیا کنندۀ    هدف جداسازی در صورتی که    
   .استبه تنهائی   بهتر از نمونه برداری از آب ،طوب مر1برآمدگی های

  
   های نمونه برداریبرگه  6 -6

 ی نمونه بـرداری   هابرگه  هر بطری را برچسب شناسائی بزنید و پیش از نمونه برداری و یا بالفاصله پس از آن                  
 مشخصه هائی   ،فهرست )درخواست کننده    (  حداقل باید نشانگر نام و آدرس مشتری       برگه ها  .تکمیل کنید را  

  .نمونه بردار باشد نمونه برداری و نام )محل (   موقعیتزمان ، تاریخ ، ، قرار است آزمون شودکه 

باید  کمک کند     آزمون  روش  انتخاب مکن است به  ها و هدف آزمون نیز به دلیل اینکه م         نمونه) منشاء(ماهیت  
،  حـرارت     برای مثال درجـۀ    .رای تفسیر درست نتایج الزم باشد     سایر جزئیات نیز ممکن است ب     . مشخص شود 
 قابل توجه که ممکـن اسـت روی         قیق نمونه برداری و هر نوع مشاهدۀ       د نقطۀ ،)زیست کش   ( 2دعوامل بیوسای 

  .اشته باشددکیفیت میکروارگانیسم های آب اثر 

  نگهداری نقل و حمل و -7
   حمل و نقل7-1

 بهتـر اسـت   ب هـای آشـامیدنی  د تا حد امکان کوتاه باشد، بـرای آ  بین نمونه برداری و آزمون بای      زمانی فاصلۀ
  . انجام شودآزمون در همان روز نمونه برداری

 بـرای مثـال مـی توانیـد از          (نگهداری شـود    )  Cº) 3 ± 5  دمای درنمونه ها    هنگام حمل و نقل ،       بهتر است   
  .)کیسه های یخ استفاده کنید

نمونـه   .از یخ زدن نمونه ها پیشگیری کنیـد       باید  ) به جز آزمون ویروس ها       ( ولوژیبرای آزمون های میکروبی   
 طـول    ساعت به  هشتش از   یبرای نمونه هائی که حمل ونقل آن ب        .ها را از تابش نور خورشید محافظت کنید       

  . باید مستند شود نیزنقل شرایط حمل و.  حرارت الزم است و ثبت درجۀمی انجامد ، پایش
 . نداشـته باشـد     مـستقیم   باید دقت شود تا نمونه ها با کیسه های یخ تمـاس            برای پیشگیری از یخ زدن نمونه     

   . حرارت نمونه تنظیم شود تعداد ، حجم و درجۀکیسه های یخ باو حجم همچنین تعداد 
نمونـۀ آب هـای    .عت است باید مستند شود سا هشتزمان حمل ونقل نمونه بیش از     در مواردی که     روش کار 

  .سرد وگرم باید به طور جداگانه حمل ونقل شوند
 ،   3ورمیکروبیدر صورت تکثیر فل    . متناسب با درجۀ حرارت است     ،واکنش باکتری ها    Cº 45تا  Cº0بین دمای 

 دیگر در صورت مـرگ بـاکتری هـا          از طرف .ی شود   م  حرارت باالتر باشد سرعت تکثیر هم بیشتر       هرچه درجۀ 
  . ابدواکنش با گرم شدن افزایش می ی سرعت

                                                 
1 -Tubercules 
2 -Biocide 
3 -Microflora 



 

. )Q10=2 (رابر می شـود   ب  دو تقریباً حرارت رشد باکتری ها       درجۀ 10افزایش هر    با   اسی معموالً در باکتری شن  
 دو به صـورت    هرسرعت مرگ و میر و تکثیر         ، سلسیوس درجۀ   10 حرارت تا    با افزایش درجۀ   به عبارت دیگر  

نمونه ها  مهم است ولی نباید      نقل بنابراین سرد کردن نمونه ها در طی حمل و         . افزایش می یابد   دوضریبی از   
 نمونه هائی    در مورد  فقط .شود می  )99%  بیش از ( مرگ بیشتر سلول ها     سبب   تشکیل یخ    زیرا منجمد شود 

ان آن را در دمـای        می تو  1 محافظ سرما  سب مادۀ در صورت افزودن مقدار منا    ،   که برای آزمون ویروس هاست    
°C70-نگهداری کرد .  

  

 ساعت منجر بـه     10پس از     دقیقه طول می کشد و      مدت بیست  اشریشیا کلی   یک سلول  تقسیمدر شرایط بهینه ،      -1ورییادآ
 چنـین    باشـد،  فیمـواد مغـذی ناکـا     و   سایر میکروارگانیـسم هـا       در صورتی که آب حاوی     اگرچه . سلول می شود   1× 109ایجاد  

 غیرفعال سازی   .کاهش می یابد  نصف  به  دقیقه  مدت بیست    در کمتر از     فلور میکروبی  به عبارت دیگر ،    .نمی افتد تکثیری اتفاق   
  .کلر نمونه ها نیز باید در نظر گرفته شود

ظـور نگهـداری نمونـه     به من راCº 10 انجام شده اثرات مفید یخچال گذاری در دمای کمتر از    بررسی های بیشتر   -2وری  یادآ
با قرار دادن نمونه ها در ظرف یخ        )  Cº) 3± 5 حرارت    درجۀ محدودۀ مناسب  . نشان می دهد   های آب برای آزمون باکتریولوژی    

 در ظرف یخ گرفتن به محض قرار لی بدیهی است که درجۀ حرارت آب  و. ) یخ مصنوعی     بسته های  ترجیحاً( قابل دستیابی است  
  :ه به شرایط زیر متفاوت استمدت زمان رسیدن به این دما بست.  رسد نمی )Cº )3±5به دمای 

  ؛ اندازۀ ظرف و وضعیت عایق بندی آن -

  ؛  ظرف درجۀ حرارت بیرونی-

  ؛ جرم نمونۀ آب و درجه حرارت اولیۀ آن -

   .جرم یخ -

  

د، ننمـی شـو   ن ذوب    و همچنـی   دنـ  مـی کن   ایجـاد   بیـشتری  سرمای بسته های یخ مصنوعی نسبت به یخ طبیعی        -3وری  یادآ
  .دن خطر کنده شدن برچسب و محو شدن جوهر یا آلودگی نمونه می شوکاهشبنابراین باعث 

  
  خیر زمانی تأ7-2

 خیر زمـانی تـأ . مایشگاه اسـت خیر زمانی بین نمونه برداری و آزمون شامل حمل و نقل ، ثبت و فرایند در آز            تأ
 و آزمـون کننـده   بنابراین نمونه بردار  . را کاهش می دهد    آزمونموثق بودن نتایج    ،  نمونه برداری و آزمون      بین

                                                 
1 -Cryoprotectant 



 

یر زمـانی  ختـأ . آزمون نمونه ها در حداقل زمان ممکن انجـام شـود          با هم کار کنند تا        به صورت هماهنگ   باید
  .باید تا حد امکان کوتاه باشد و در گزارش آزمایشگاه ثبت شود

اگرچه .  یوتروفیک مدت زمان تاخیر بیشتر نیز پیشنهاد شده است         یا برخی از آب های     وبرای آب های تصفیه نشده       -ورییادآ
نجام سریع آزمون تا حد امکان پیشنهاد شده است زیرا بیشتر بررسی های انجام شده  تغییرات قابل توجهی را                    در تمام مراجع، ا   

  .حتی با یخچال گذاری نشان داده است

. ارائه شده است    به صورت خالصه   توصیه هائی ر ، خیحداکثر زمان تأ  برای   ب  اطالعاتی پیوست 1.در جدول ب  
 فیزیولوژیکی میکروارگانیسم هـا    آب ، وضعیت     ده در جدول فوق بسته به نوع نمونۀ        ش  توصیه زمان های مدت  

  .متفاوت است، و حتی روش آزمون  ) کاربرد مادۀ گندزدا مانند( 

 نوشتن  ،  است ب  اطالعاتی  پیوست 1-ن توصیه شده در جدول ب      زمان نگهداری نمونه ها بیش از زما       چنانچه
الزامـی   ،آزمـون  در برگـۀ گـزارش   »   استبدست آمده  پس از نمونه برداریساعت   nآزمون  نتایج« عبارت 
   .است

   تعداد نمونه-8

تعداد نمونۀ الزم برای آزمون های میکروبیولوژی آب بسته به تعداد افراد مـصرف کننـده ، نـوع و منبـع آب ،                 
 تعداد نمونۀ الزم بر حسب جمعیت مصرف کننـده را مطـابق بـا بنـد                   .ع آزمون ، متفاوت است    نوع تصفیه و نو   

  .تعیین کنید  8-1

  . تعیین کنید2-8 میکروارگانیسم ها ، تعداد نمونۀ الزم را مطابق با بند برای آزمون شمارش

  

 موقعیت هـای ادثی مانند سیل و زلزله و سایر  ، بروز حو ، تعمیرات شبکۀ آبرسانی های واگیردار  هنگام شیوع بیماری  - یادآوری
   .  تعداد نمونه و تواتر نمونه برداری افزایش می یابداضطراری

  

   تعداد نمونه بر حسب جمعیت مصرف کننده8-1
بـا توجـه بـه جمعیـت     تعداد نمونۀ الزم را  ، در شبکۀ توزیع باکتری های نشانگر آلودگی مدفوعی   برای آزمون  

  .تعیین کنید 1 مطابق با جدول مصرف کنندۀ تحت پوشش
  
  
  
  



 

   توزیع در شبکۀلودگی مدفوعیزمون باکتری های نشانگر آعداد نمونه برای آحداقل ت -1جدول 

  تعداد نمونه در سال  )نفر ( جمعیت    ردیف

1  5000 <  12  

   نفر5000 به ازای هر 12  100000  تا 5000  2

ه عالوه  نفر ب100000 به ازای هر 12  500000 تا 101000  3
   نمونه اضافی120

 نفر به عالوه 100000 به ازای هر 12 < 500000  4
   نمونه اضافی180

  

  

   تعداد نمونه برای تعیین میانگین تعداد میکروارگانیسم ها8-2

پیوسـت   مطـابق بـا       را  در آب ، تعـداد نمونـۀ الزم         تعداد میکروارگانیـسم هـا     میانگینتعیین  مون  برای آز 
  .کنید تعیین لفاطالعاتی ا



 

  پیوست الف

  )اطالعاتی (

  

  95%برای تعیین میانگین تعداد میکروارگانیسم ها در آب با سطح اطمینان الزم  تعداد نمونه

  

   کلیات1.الف

  . لیتر از نمونۀ آب را نشان می دهد میکروارگانیسم در یک50 توزیع از ای نمونه 1-شکل الف

  

  
  کامالً همگن نمونه آبیک لیتر سم در ینگا میکروار50نمونه ای از توزیع   1.فشکل ال

  

 5 میلـی لیتـری دارای میـانگین         100 نمونـه    10هیچیـک از     مـشاهده مـی شـود کـه          1-در شکل الـف   
  . میلی لیتر نیستند100میکروارگانیسم در 

 1 قانون پویسون   با تخمینبوسیلۀ  را می توان     سازی ، توزیع تعداد باکتری ها        مگنتحت شرایط ایده آل ه    
 برابـر   )پـراش  (که در آن واریـانس     نمونه هائی با تعداد کم میکروارگانیسم ها          این قانون برای   .ردتعیین ک 

                                                 
1 -Poisson law 



 

 درحجـم   1 تشکیل دهنده کلنی    ذرۀ 12کمتر از   ،  منظور از تعداد کم    . می شود  به کار برده    ، میانگین است 
  . است در آب های آشامیدنیاشریشیا کلی یا سالمونال  گونه هایمانند آزمون شده

نی در حجم  تشکیل دهنده کل ذرۀ12بیشتر یا برابر    (   که تعداد میکروارگانیسم ها بیشتر است      صورتی در
  .می باشدغالباً بیشتر از حد مورد انتظار 2s ، واریانس)آزمون شده 

mKs .2   .بیشتر از یک استKکه در آن =

ضریب پراکنـدگی زیـاد و    K است ، 3 یا توزیع احتماالت2 پراکندگی زیاددارای، روارگانیسم هامیکتوزیع 
m ستتعداد میکروارگانیسم ها 4میانگین حسابی.  

  

   محاسبه2.الف

  :برای محاسبۀ تعداد نمونه هائی که باید آزمون شوند به صورت زیر عمل کنید

  .  بیان کنید5درصد را به صورت دهدهی و را برای نتایج انتخاب  Dانحراف قابل قبول -لفا

   ±50% ، ±20%    :1مثال

   20/0 =20%    :2مثال

 قابـل   تعـداد میـانگین    ، یکروارگانیسم ها در نمونـۀ آب     متعداد   بر اساس برآوردی از    در صورت امکان     -ب
  .در آزمونه تخمین بزنید را ) m (انتظار

ضـریب  ،  1. با استفاده از جـدول الـف   Kمقدار ضریب پراکندگی زیاد تعیین  در صورت امکان برای -پ
  .کنیدپراکندگی فرضی را انتخاب 

ی  تعداد نمونه هـا    1  استفاده از فرمول   م ها، با   و میانگین تعداد میکروارگانیس    K پس از تعیین مقدار      -ت
  : را تخمین بزنید الزم برای آزمون آب

  

2

2
1

Dm
KN
×
×

=
χ                                                 )1(  

                                                 
1 -Colony forming particles 
2 -Overdispersed distribution 
3 -Contagious distribution 
4 -Arithmetic mean 
5 -Decimal 



 

  

  

  :که درآن 

N مونه ها ؛تعداد ن  
2

1χ 84/3مقـدار معنـی دار      ،   95%برای سـطح اطمینـان       (یک 2 درجۀ آزادی  با 1کایمربع    توزیع  مقدار 
  ؛)است 

K  ؛ه میانگین ، ضریب پراکندگی زیاد  ب)پراش (نسبت واریانس  

m؛  تعداد میکروارگانیسم های شمارش شده میانگین حسابی  

Dاست که به صورت کسر دهدهی میانگین بیان می شود3ل قبول انحراف قاب .  

  

  . استفاده کنید2 از فرمول )پراش   (در صورت لزوم برای تعیین واریانس

  

  

( )2
2

1−
−∑

=
n

xxs i                                                             ) 2(  

 

  :که در آن 

ix؛ هر نمونه  برایارش میکروارگانیسم نتیجۀ شم   

x؛ میانگین شمارش میکروارگانیسم در کل نمونه ها   

nتعداد نمونه های آب است .  

  

                                                 
1 -Chi-squared 
2 -Degree of freedom 
3 -Deviance tolerated 



 

  

  

   انتظار نوع آب و تعداد میکروارگانیسم های قابلبرایK  تخمین ضریب پراکندگی زیاد1.جدول الف

 mتعداد میکروارگانیسم ها

  )ذرات تشکیل دهندۀ کلنی در حجم مورد آزمون ( 

  

نوع آب از نظر 
 کدورت

  50بیشتر از   50 تا 30  30 تا 12  12کمتر از 

K  آب شفاف = 1 K = 5/1  K = 3 K = 8 

K  K=1  آب کدر = 2 K = 4 K = 12 

K  K=1  آب بسیار کدر =  2  K = 5 K = 16 

  

  

  مثال ها 3-الف

    1- 3-الف مثال 

ب باشـد، ضـری    20%دقـت حـدود      کلنی در حجـم مـورد آزمـون        ذرۀ تشکیل دهندۀ     5میانگین تخمین زده شدۀ     برای  اگر  
   ).شود مراجعه 1.جدول الفبه (   برابر یک است Kپراکندگی زیاد 

  : بدست می آید1فرمول  از  با استفاده 95%سطح اطمینان   برای (N) الزم  تعداد نمونۀ

  

219
520

843
2 /

/

/

)(
=

×
=N                                                           

 

 یل دهنده کلنی در حجم مورد آزمونتشک ذرۀ پنج دارای آب در نمونه های میکروارگانیسم ها تعدادبنابراین برای تعیین 
.زم است آب ال نمونۀ19 تعداد  ،  ±20%  با انحراف قابل قبول  

. درصد نخواهد بود40نمونه گرفته شود دقت نسبی بهتر از پنج اگر فقط   



 

. درصد خواهد بود70اگر یک نمونه آزمون شود ، احتمال خطر منفی کاذب   

 

2-3- مثال الف  

مون  آزدهندۀ کلنی در حجم مورد تشکیل  ذرۀ30 حدود تعدادبرای در مورد آب های دارای کدورت  1.مطابق جدول الف
.شده استتعیین )  ین  برابر بیشتر از میانگ4واریانس  (  4ضریب پراکندگی زیاد برابر   

به صورت زیر  1از فرمول با استفاده  تعداد نمونه های مورد آزمون 20 % برای انحراف قابل قبول95%ان طمیندر سطح ا
  :محاسبه می شود

812
3020

8434
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=

×
×

=N                                                    

مونه های کدر که  در ن95%اطمینان سطح  و 20% میکروارگانیسم ها با انحراف قابل قبول بنابراین برای تخمین تعداد
. نمونه باید آزمون شود13 تعداد  کلنی در حجم مورد آزمون هستند ، تشکیل دهندۀ ذرۀ30حاوی حدود   

 

3-3مثال الف   

 ضریب  تشکیل دهندۀ کلنی در حجم آزمون شده ذرۀ15 مورد انتظار حدود میکروارگانیسم های تعداد سطحی کدر با آب
. ) مراجعه شود1.جدول الفبه  ( دو  می باشدپراکندگی زیاد برابر   

: برابر است با  1،با استفاده از فرمول نمونه هائی که باید آزمون شود تعداد ،  ±20 % با انحراف قابل قبول  

13
1520

8432
2 =
×

×
=

)( /

/N  

 

   :برابر است با 1 ، با استفاده از فرمول تعداد نمونه هائی که باید آزمون شود ،  ±50% برای انحراف قابل قبول
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4-3-ل الفمثا  

  ±20 :    %انحراف قابل قبول

  شفاف:     آزمون از نظر کدورت نوع آب مورد



 

   تشکیل دهنده کلنی در حجم مورد آزمون ذرۀ20:   تظار ن مورد اتعداد میکروارگانیسم های

   )1-جدول الف مطابق با( K =5/1   : ضریب پراکندگی زیاد

  :زمون شود برابر است با  تعداد نمونه هایی که باید آ1مول با استفاده از فر

  

7
2020
84351
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  .  نمونه می باشد7زمون بنابراین تعداد نمونۀ الزم برای آ

  :بدست آمده است نمونۀ آب 7مارش میکروارگانیسم ها در نتایج زیر از آزمون  ش

13 ، 15 ،7 ،8 ،19 ،8 ،13   

  

   :برابر است با تعداد میکروارگانیسم ها  میانگین بنابراین

9117
13819871513

/=
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=m  

 

  .ستاد مورد انتظار کمتر به طور قابل توجهی از ح  تعداد میکروارگانیسم هامیانگین

  :واریانس برابر است با  2با استفاده از فرمول 
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 :مقدار ضریب پراکندگی زیاد برابر است با 

61911
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  .اده قرار گیرد است و می تواند برای بررسی های بعدی مورد استف بودهبنابراین تعداد نمونه مناسب

  

  



 

  پیوست ب

  )اطالعاتی ( 

   نگهداری نمونه های آب )زمان و درجۀ حرارت( شرایط 

  .  می باشد1-طبق جدول ب مقادیر زمان و درجۀ حرارت پیشنهادی و قابل قبول برای نگهداری نمونه های آب

    نمونۀ آباری نگهد و درجۀ حرارت حداکثر زمان و قابل قبول برای پیشنهادی`مقادیر   1.ب جدول

 حداکثر زمان نگهداری نمونه
  ) ساعت(شامل انتقال 

درجۀ حرارت نگهداری 
  º Cنمونه

  آزمون

  قابل قبول  پیشنهادی  قابل قبول  پیشنهادی

  توضیحات

  کلی

   میکروارگانیسم های قابل کشت 
Cº )22 ،3036 و(   

  

8  

  

12  

  

3±5  

    

،باکتری های نشانگر های مدفوعی
  رویشی

  )و باکتری های کلیفرم(اشریشیا کلی

  

12  

  

18  

  

3±5  

    

      5±3  18  12  آنتروکوکوس

  کالستریدیوم پرفرنژنز

  )سلول های رویشی(

12  

  

18  

  

3±5  

  

    

  )اسپور(هاگ 

 احیاکننده باکتری های)اسپور(هاگ 
  سولفیت

  )تریدیومگونه های کلس(

24  

  

72  3±5  

  

 24مرگ پس از   
  ساعت در آب خام

  ویروس ها

  باکتریوفاژها

  

48  

  

72  

  

3±5  

    



 

  1-ادامۀ جدول ب

حداکثر زمان نگهداری نمونه 
  )ساعت( شامل انتقال 

درجۀ حرارت نگهداری 
  º Cنمونه

  آزمون

  قابل قبول  پیشنهادی  قابل قبول  پیشنهادی

  توضیحات

  باکتری های بیماریزای مدفوعی

و سایر گونه های سالمونال گونه های 
  انتروباکتریاسه

  

  

12  

  

  

18  

  

  

3±5  

  

  

  

  

  

  انتروویروس ها

  

48  

  ا ماه

72  

  

3±5  

70-  

20-  

دمای 
  محیط

  

  کریپتوسپوریدیومت اووکیس

  

24  96  3±5      

  ژیاردیاکیست 

  

24  96  3±5      

  سایر میکروارگانیسم ها

  سیانوباکتر

  

48  

  

72  

  

3±5  

  

  

گاهی در مدت چنـد     
ــدن    ــز ش ــاعت لی س

  اتفاق می افتد

  سودوموناس آئروژینوزا

  

    5±3  محیط  12  8

  ی لژیونالگونه ها

  

    دمای محیط  3±5  96  24



 

  1-ادامۀ جدول ب

حداکثر زمان نگهداری نمونه 
  )ساعت( شامل انتقال 

درجۀ حرارت نگهداری 
  º Cنمونه

  آزمون

  قابل قبول  پیشنهادی  قابل قبول  پیشنهادی

  توضیحات

  آمیب

  

48  72  3±5      

  

  )گونه های ترموفیل (کمپیلوباکترها 

 حساس به اکسیژن    2±3    24
 است

  کل باکتری ها برای اپی فلورسنس

  

   سال1

    

  

    

  دمای محیط

  

  

  

نمونــه هــا بایــد در 
ویال های عـاری از     
گرد و غبـار و پـس       
از افزودن فرمالدئید   

ــاریکی %3   در تـــ
  پایدار شود

  

  تخم انگل

  

  

  48  72  

  هفته1

3±5  

3±5  

  نمونه باید در  

 2pH = ــدار   پایـ
  شود
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