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 تجديد نظر اول

 چاپ اول



 موسسه است

  اندارد و تحقيقات صنعتي ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق 

وين و اجراي آنها را با ها را تعيين و تد قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده
وظايف و هدفهاي موسسه . كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد

  :عبارتست از
 انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد –تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (

باال بردن كيفيت كاالهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي 
 نظارت بر اجراي – ترويج استانداردهاي ملي -صنايع در جهت خودكفائي كشور 

 كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و –استانداردهاي اجباري 
جلوگيري از صدور كاالهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با 

 كنترل كيفي كاالهاي وارداتي كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي
مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي 
و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، 

 مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، –توزيع كنندگان و مصرف كنندگان 
 ترويج سيستم متريك و –بندي و ترابري كاالهاي مختلف نگهداري، بسته 

 آزمايش و تطبيق نمونه كاالها با استانداردهاي –كاليبراسيون وسايل سنجش 
  ).مربوط، اعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي الزم

 اجراي موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در
وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مينمايد 

  .و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد
اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث 

داشت مصرف كنندگان و افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و به
ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه  صرفه جوئي در وقت و هزينه
  .عمومي و كاهش قيمتها ميشود
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  بسمه تعالي
  پيشگفتار

 منتشر گرديد 1345 استاندارد روشهاي آزمون آب آشاميدني نخستين بار در سال 
نفع براي  و چون پيشنهادها و اظهار نظرهائي از طرف اشخاص ذي عالقه و ذي

ايران رسيد با توجه به تجديدنظر در آن به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 
كميسيون فني استاندارد آب , هاي كارشناسان مؤسسه  تحقيقات و بررسي

آشاميدني زير نظر كميته ملي استاندارد شيمي و تحت نظارت شورايعالي استاندارد 
قانون مواد (( براي اولين بار در آن تجديدنظر بعمل آورد كه به استناد ماده يك 

 24مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب الحاقي به قانون تأسيس 
  .گردد  بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي)) 1349آذر 

 براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم 
استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديدنظر قرار , 

رفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد خواهند گ
بنابراين . در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد 

براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها 
  .استفاده نمود 

  :منابع زير استفاده شده است  در تهيه اين استاندارد از 
  1971 ـ نشريه سازمان بهداشت جهاني براي آب آشاميدني سال 1 
  )وزارت آب و برق (  ـ آزمايش آب با متد مامبران فيلتر 2 

3) American standard methods for the examination of water and 
wastewater   

  

   
   

  ي  استاندارد روشهاي آزمون آب آشاميدن



   ـ هدف و دامنه كاربرد1  
, ويروسي ,  هدف از تهيه اين استاندارد ارائه روشهاي آزمون باكتريولوژيكي 

گرچه بعضي از آبهاي مشروب قبل از توزيع . باشد  بيولوژيكي و راديولوژيكي مي
الوصف قبول  شوند مع بوسيله كلر و يا ماده شيميائي ديگري گندزدائي مي

  . براي آبهاي گندزدائي شده و نشده قابل قبول نيست استانداردهاي جداگانه
   ـ آزمونهاي باكتري شناسي آب2  

 انجام مكر آزمونهاي باكتري شناسي براي آگاهي از وضع بهداشتي آب ضروري 
است اين آزمونها بهتر است با فاصله زماني كم و با روشهاي ساده بر روي 

  .هاي متعدد انجام گردد  نمونه
  اي آلوده كننده آب ميكربه-2-1 
  : ميكربهاي شاخص آلودگي مدفوعي آب -2-1-1 

 آب موجود در شبكه توزيع نبايد داراي هيچگونه ميكربي كه محتمال منشأ آن 
اين آلودگي با آزمونهاي باكتري شناسي قابل تشخيص . مدفوعي است باشد 

فوعي ميكربهاي شاخص آلودگي مدفوعي آب شريشياكلي استرپيوكك مد. باشد  مي
و گروه كليفرم و كلستريديوم ولشي است كه ميكرب اخير شاخص آلودگي مدفوعي 

  .شود مقاومت دارد  در زمان نسبتا دور بوده و در مقابل كلري كه بآب زده مي
  : شمارش كل ميكربي -2-2 

 درجه سانتيگراد صورت 20 و 37ها بر روي آگار در حرارت   شمارش كلني
ر بتنهائي براي پي جوئي آلودگي مدفوعي آب انجام پذيرد اين شمارش اگ. پذيرد  مي

بيني قادر برويش در اين درجه  ارزش چنداني ندارد زيرا كليه انواع موجودات ذره
ها از يك منبع مانند  انجام مكرر شمارش كلني. گيرند  حرارت مورد شمارش قرار مي

 تغيير ناگهاني تعداد زيرا, اي باشد  چاه عميق ممكن است داراي ارزش قابل مالحظه
  .هاي آب باشد  تواند نشان دهنده آخرين آلودگي در چنين منبعي مي

 شمارش كلني وقتي به طور مكرر و براي نقاط معيني در دستگاه تصفيه آب انجام 
باشد همچنين اين  اي در كنترل تصفيه دستگاه مي شود داراي ارزش قابل مالحظه



ر بوده و اطالعات كافي درباره كيفيت آب آن روش هنگاميكه منبع جديدي مورد نظ
  .منظور باشد داراي ارزش است 

  بيني شاخص آلودگي آب  روشهاي آزمون تعيين موجودات ذره-2-3 
  :اي   روش چند لوله-2-3-1-1 

 در اين روش به منظور رسيدن به يك نتيجه مطمئن و نهائي بايد سه آزمون 
  .يب در هر بار انجام داد تائيدي و تكميلي را به ترت, احتمالي 

حجم آب و تعداد , ليتر است   ميلي100 حداقل حجم آب مورد نياز براي اين آزمون 
  .شود  آزمون براي آزمايش احتمالي تابع كيفيت آب است و ترتيب زير توصيه مي

ليتر مناسب   ميلي10ليتر و پنج حجم   ميلي50 براي آب با كيفيت خوب يك حجم 
 10ليتر و پنج حجم   ميلي50آب با كيفيت مشكوك يك حجم خواهد بود براي 

  .ليتر مورد نياز است  ليتر و پنج حجم يك ميلي ميلي
  .ترين محيط كشت آبگوشت الكتوز است   متداول

  : تهيه محيط كشت آبگوشت غذائي -2-3-1-2 
 1000 گرم باكترپپتون يا معادل آن پپتون را به 5 گرم از عصاره بيف و 3 مقدار 

زنيم تا  كنيم و آن را روي يك حمام آب بماليمت هم مي ليتر آب مقطر اضافه مي يليم
 XHكنيم كه پس از استريليزاسيون   محيط را طوري تنظيم ميXHحل شود سپس 

 25 باشد محيط را به نزديك جوش ميرسانيم و پس از  آن آنرا تا 7 تا8/6بين 
نمائيم   حجم كم شده را اصالح ميدرجه سانتيگراد رسانده و دو مرتبه با آب مقطر

هاي  توانيم آن را باندازه كنيم و در اين حالت مي چنانچه الزم باشد آن را صاف مي
  .هاي دلخواه تقسيم و در اتو كالو استريل نمائيم  مورد نظر در لوله

  : محيط آبگوشت الكتوزدار -2-3-1-3 
 درصد الكتوز اضافه 0/5 توانيم به آبگوشت غذائي فوق  براي ساختن اين محيط مي

 تا 6/8 بين XH محيط را طوري تنظيم نمائيم كه پس از استريليزاسيون XHكنيم و 
هاي مختلف تقسيم و به وسيله اتوكالو  توانيم در لوله  باشد اين محيط كشت را مي7

 دقيقه در حرارت 60بايستي توجه داشت كه اين محيط بيش از , استريل نمائيم 
  .و پس از خارج شدن از اتوكالو بايد بسرعت آن را خنك نمائيم اتوكالو نماند 



توان يك   چنانچه شرايط فوق نتواند استريليزاسيون رضايتبخشي را تامين نمايد مي
 درصد الكتوز در آب مقطر تهيه و مستقيما آن را استريل نمود و 20 يا 10محلول 

افي افزود تا يك محيط اين محلول را به آبگوشت غذائي استريل شده به مقدار ك
 درصد الكتوز بدست آيد براي دقت بيشتر و تامين ستروني كافي 0/5كشت 
 دقيقه 30گراد براي   درجه سانتي100توان اين محيط را در جريان بخار در  مي

پت استريل به طور مستقيم محلول  توان به وسيله يك پي استريل نمود و يا مي
بگوشت غذائي به مقدار كافي اضافه نمود تا يك هاي آ الكتوز استريل را به لوله

 35هاي آماده را در   درصد بدست آيد براي احتياط بهتر است اين لوله0/5محلول 
هاي  وقتي لوله,  ساعت در گرمخانه گذاشت 24درجه حرارت سانتيگراد براي مدت 

شود  ليتر از نمونه آماده مي  ميلي100محيط كشت آبگوشت الكتوز براي كشت 
اي باشد كه اضافه نمودن نمونه آب به محيط كشت  لظت محيط كشت بايد باندازهغ

 براي تامين منظور فوق 1جدول شماره . غلظت مجموع را از غلظت الزم كمتر نكند 
  .بايد بكار برده شود 

  
   آبگوشت صفرادار سبز درخشان-2-3-1-4 



ليتر آب مقطر جدا  ميلي 500 گرم پپتون را در كمتر از 10 گرم الكتوز و 10 مقدار 
ليتر آب مقطر ديگر حل   ميلي200گال را در  هيدرات اكسي  گرم دي20نمائيم و  مي

دو محلول .  باشد 7 و7/5 بين XHگال بايد داراي  نمائيد محلول دي هيدرات اكسي
ليتر رسانيده   ميلي975را بهم اضافه نموده به وسيله آب مقطر حجم را نزديك به 

XHدر آب مقطر 1 درصد بريان گرين 0/1ليتر از محلول   ميلي13/3نيد  را تنظيم ك 
بآن اضافه كنيد آن قدر آب مقطر به اين مجموع اضافه نمائيد تا حجم كل بالغ بر يك 

هاي كشت تقسيم  ليتر بشود سپس به وسيله پنبه محيط را صاف نموده در لوله
  .كرده و اتوكالو كنيد 

  ت نگهداري محيطهاي كش-2-3-1-5 
توان در هر محل خشك و خنك و در شرايطي كه غلظت آنها   محيطهاي كشت را مي

در اثر تبخير تغيير نكند نگهداري نمود در صورتيكه خطر آلوده شدن در بين نباشد 
هاي آزمايش حتي در يخچال و در درجات حرارت  محيطهاي كشت مايع كه در لوله

 درجه 35ا حل شود كه در حرارت شوند ممكن است هوا در آنه پائين نگهداري مي
هاي تبخير حباب هوا ايجاد نمايند و باعث اشتباه در تشخيص  سانتيگراد در لوله

هاي كشت تخميري كه در حرارتهاي پائين  واكنش مثبت شوند بنابراين لوله
اند قبل از اينكه كشت بر روي آنها انجام گيرد بايستي يك شب در  نگاهداري شده

 شوند آنهائي كه حباب هوا در آنها ايجاد شده مورد استفاده قرار گرمخانه نگهداري
  .نگيرند 
 درجه سانتيگراد نگاهداري كرد 25توان در حرارت  هاي كشت تخميري را مي  لوله

پذيرد غلظت محيط كشت در  لكن چون در اين درجه حرارت تبخير بسرعت انجام مي
درجه حرارتي نبايستي بيش از يك كند و نگاهداري در چنين  ها تغيير مي اين لوله

  .هفته به طول انجامد 
  XH تنظيم -2-3-1-6 

 محيطهاي كشت را بايستي بر اساس غلظت يون هيدروژن موجود ارزشيابي كرد 
ضمن هر استريليزاسيون به طور خفيفي ) XH(تقليل ( افزايش غلظت يون هيدروژن 

س از استريليزاسيون بدست  مورد نظر پXHيابد و بنابراين براي اينكه  كاهش مي



 با XHاصالح ,  است 0/4 تا 0/2 معموال بين XHآيد بايد در نظر داشت تقليل 
  . نرمال بايستي انجام شوند Naohمحاسبه به وسيله محلول 

   سترون كردن-2-3-1-7 
 درجه 121هاي قنددار بايستي در اتوكالو در   تمام محيطهاي كشت بجز آبگوشت

 درجه استريل 121 دقيقه پس از رسيدن درجه حرارت به 15ت گراد براي مد سانتي
رسد محيطها را بايد  گردد براي اجتناب از تجزيه قندها وقتي كه فشار به صفر مي

براي اينكه حرارت به طور , فورا از اتوكالو خارج نموده و به سرعت خنك نمود 
ج شدن از يكنواخت به محيطهاي كشت برسد و از طرف ديگر بتوان پس از خار
بندي و  اتوكالو آنها را به طور كامل سرد نمود الزم است محيطها را در بسته

بندي محكم نباشد محيطهاي حاوي  دقت شود كه بسته, هاي كوچك تهيه نمود  حجم
گراد براي مدت زمان   درجه سانتي121تواند به وسيله اتوكالو در  قندها معموال مي

ال ذكر شد استريل گردد به اين شرط كه در تمام  دقيقه بطريقي كه در با15 تا 12
گراد تجاوز ننمايد و محيط كشت در مدت   درجه سانتي121طول مدت حرارت از 

اگر شرايط فوق را بتوانيم رعايت كنيم يا اگر . زمان طوالني در حرارت باقي نماند 
ه وسيله شود بايد محيط را ب بريم در اين شرايط هيدروليز مي قندي را كه بكار مي

 دقيقه يا به وسيله استريليژر 90 درجه سانتيگراد براي 100 در 2استريليزرآرنولد 
گراد به طور متناوب و در   درجه سانتي100 دقيقه در حرارت 20آرنولد به مدت 

 20 تا 10بعضي اوقات بهتر است كه از يك محلول . سه روز متوالي استريل نمود 
له تكنيك فوق يا صافي شمعي دياتوم يا به وسيله درصد قند در آب مقطر كه به وسي

  .پدهاي صافي مخصوص اين كار به محيطهاي كشت اتوكالو شده اضافه نمود 
   زالل نمودن-2-3-1-8 

توان از انواع وسائل براي زالل كردن محيطهاي كشت استفاده نمود بشرط آنكه   مي
محيط كشت اضافه چيزي از مواد غذائي محيط را حذف ننموده و يا چيزي به 

اي زالل نمايد كه آزمايش باكتريولوژي و تشخيص  ننمايند و محيط را به اندازه
توان  ها بر روي آن ميسر باشد در روشهاي معمول براي زالل كردن مي كلني

, سانتريفوژ نمودن و رسوب كردن و يا صافي نمودن به كمك كاغذ صافي پنبه 



نام برد ليكن از زالل نمودن به وسيله آلبومين حوله و يا آب كردن آگار را , پارچه 
  .مرغ بايستي اجتناب نمود  تخم

   محلول بافر قابل نگاهداري-2-3-1-9 
ليتر آب مقطر حل   ميلي500را در ) KH2PO4(هيدروژن فسفات پتاسيم   گرم دي34 

 7/2 به NaoH محلول را به وسيله محلول يك مولكول گرم در ليتر XHنموده و 
رسانيم در موارد لزوم جهت  يم و حجم را به وسيله آب مقطر به يك ليتر ميرسان مي

كنيم و به  ليتر از اين محلول را به يك ليتر آب مقطر اضافه مي  ميلي1/25استفاده 
 02±9ليتر يا   ميلي±99 -2كنيم كه پس از اتوكالو در هر ظرف  ترتيبي تقسيم مي

  .ليتر از محلول بافر داشته باشيم  ميلي
   آزمايش احتمالي-2-3-2 

توان از محيطهاي كشت آبگوشت الكتوز و   محيط كشت ـ در آزمايش احتمالي مي
  .استفاده نمود  4 و بروموكرزول ارغواني 3پپتون و آبگوشت مك كونكي 

   روش آزمون-2-3-2-1 
هاي  لوله( هاي تخمير شونده استفاده نمود   براي كشت الزم است از يك سري لوله

مقدار آبيكه از نمونه آب بايستي آزمايش بشود و رقت ماده ) شونده اوليه تخمير 
, غذائي در محيط كشت مورد استفاده بايد بترتيبي انتخاب شود كه پس از كشت 

  .اي كه كه در جدول شماره يك داده شده است بشود  رقت نهائي باندازه
شود از نظر مقدار هاي مختلف الكتوز برات كشت   مقدار آبيكه بايستي در لوله

شود ممكن است بر  هائي كه از هر رقت كشت مي متفاوت است و همين طور لوله
 و 0/01 و 0/1توان رقتها را به صورت  حسب نوع آب متفاوت باشد اما عموما مي

توان تهيه نمود و از  ليتر نمونه آب مي  و اجزاء آن بهمين ترتيب از يك ميلي0/001
گيرد و در سريهاي ديگر نيز ممكن   مورد كشت قرار ميهر رقت تعداد معيني لوله

است بهمين روش و يا هر تركيب ديگري كه نتيجه مطلوب بدهد عمل نمود مثال در 
يك لوله يك , ليتر   ميلي10 لوله حاوي 5آزمايش آب آشاميدني بكار بردن 

ي ليتري نتيجه رضايتبخش براي آزمايش احتمال  ميلي0/1ليتري و يك لوله  ميلي
 ساعت در 24+2هاي كشت شده را بايستي براي مدت  دهد لوله باكتريهاي كليفرم مي



هاي منفي را  گذاري لوله  درجه سانتيگراد قرار داده و گرمخانه0/5±35گرمخانه در 
ها پيدا   ساعت در هيچ يك از لوله48+3ادامه داد چنانچه هيچگونه گازي در انتهاي 

بوجود آمدن گاز پس ,  بدون توجه به مقدار كشت .شود  نشد آزمايش منفي تلقي مي
هاي كشت شده بايستي يك آزمايش احتمالي   ساعت در هر يك از لوله48+3از 

  .مثبت تلقي گردد 
ايجاد گاز چنانچه در اثر ,  وجود حبابهاي هوا نبايستي با نتيجه مثبت اشتباه شود 
 و تخمير عملي با ادامه گردد تخمير الكتوز بوجود آيد محيط كشت آبگوشت تيره مي

ظاهر شدن ذرات كوچك حبابهاي گاز در سرتاسر محيط كشت بخصوص پس از 
 48+3شود عدم حضور گاز تخمير در انتهاي  تكان دادن محيط كشت مشاهده مي

 ساعت براي مشاهده 48ساعت آنكوباسيون بايستي آزمايش منفي تلقي شود حد 
اي از گروههاي كليفرم كه خيلي  پارهنتيجه آزمايش بدين دليل انتخاب شده كه 

كنند نيز صورت رضايتبخش در انتهاي اين مدت نتيجه مثبت  بكندي گاز ايجاد مي
  .دهند  مي

هاي  محيط كشت آبگوشت سبز درخشان به صورت لوله:  آزمايش تائيدي -2-3-3 
 تواند هاي پتري مي تخميري يا محيط گشت آندو يا ائوزين متيلن بلوآگار در طشتك

  .براي آزمايش تائيدي بكار رود 
 تا 24اند در انتهاي  هائي كه در آزمايش احتمالي نتيجه مثبت نشان داده  تمام لوله

  .گذاري بايستي براي آزمايش تائيدي انتخاب گردند   ساعت از شروع گرمخانه48
هاي مثبت كشت  تمام لوله:  روش كشت در آبگوشت سبز درخشان -2-3-3-1 

اند براي كشت انتخاب نموده  را كه گاز نشان داده) گوشت الكتوز آب( احتمالي 
هاي مثبت را قبل از ادامه كشت بخوبي با دست يا به وسيله دستگاه بهم زده و  لوله

متر   ميلي3پس از آن كشت را به وسيله سوزن كشت كه قطر حلقه انتهائي آن از 
چنانچه , دهيم  نجام ميهاي تخميري آبگوشت سبز درخشان ا كمتر نباشد در لوله
توانيم   ساعت صورت گيرد مي24هاي كشت ابتدائي قبل از  تخمير كامل در لوله

 24آزمايش تائيدي را بر روي آنها انجام دهيم و ديگر الزم نيست كه براي زمان 
 3±48هاي كشت شده آبگوشت سبز درخشان را براي  لوله, ساعت كامل صبر كنيم 



گذاريم ايجاد گاز   درجه سانتيگراد در گرمخانه مي0/5±35ساعت در درجه حرارت 
در هر زمان از موقع كشت تا ) لوله دورهام ( هاي معكوس  بهر مقدار در داخل لوله

  .شود   ساعت يك آزمايش تائيدي مثبت تلقي مي48±3
براي هر لوله :  روش كشت روي آگارآندو و يا آگار ائوزين متيلن بلو -2-3-3-2 

دهيم كشت بر روي طشتك  ده ابتدائي يك يا چند طشتك كشت ميمثبت تخمير ش
 سانتيمتر از يكديگر 0/5هاي ظاهر شده حداقل  بايد بنحوي انجام شود كه كلني

هاي تخمير اوليه بايد دقت كنيم كه  فاصله داشته باشند موقع برداشت نمونه از لوله
  .برداري برداشته نشود  هيچ نوع غشأ يا كفي با سوزن نمونه

متر در داخل مايع آبگوشت وارد نموده و از آن برداشت   ميلي5 سوزن را باندازه 
دهيم  نمائيم و با همان سوزن روي بشقاب را به صورت مارپيچي كشت مي مي

ها را روي آنها قرار داده و آنها را وارونه در گرمخانه براي  سپس سرپوش طشتك
  .دهيم  تيگراد قرار مي درجه سان0/5±35 ساعت و درجه حرارت 24+2مدت 

در روي طشتكهاي ائوزين متيلن بلو و آندوآگار سه نوع كلني رشد خواهد :  نتيجه 
  .كرد 

   نوع اول ـ كلنيهاي مشخص با يا بدون جالي فلزي
  اي لزج يا مخاطي يا رنگ صورتي  نوع دوم ـ كلنيهاي غير مشخص كدر غير هسته

  .ا نوع منفي تلقي شوند  نوع سوم ـ همه انواع ديگر كه بايد كلنيه
 ساعت رشد 2±24ها در مدت   چنانچه كلنيهاي مشخص كليفرمها بر روي طشتك

گردد چنانچه كلنيهاي غيرمشخص در  نمايند نتيجه آزمايش تائيدي مثبت تلقي مي
توان قطعا منفي تلقي كرد زيرا   ساعت رشد كنند نتيجه را نمي2±24مدت زمان 

ضعيت فوق تبعيت ننموده يا بر روي ائوزين متيلن بسياري از كليفرمها يا از و
كنند در چنين حالتي بايد آزمايش تكميلي را  بلوآگار يا آندو خيلي به كندي رشد مي

  .بهمان ترتيبي كه در زير توضيح داده شده انجام دهيم 
 ساعت نتيجه 2±24 چنانچه فقط كلنيهاي منفي رشد كرده باشند پس از مدت زمان 

  .ي تلقي شود تواند منف مي



آزمايش تكميلي پس از انجام آزمايش تائيدي بكار :  آزمايش تكميلي -2-3-4 
هاي مثبت آبگوشت سبز درخشان يا  توان اين آزمايش را از روي لوله رود مي مي

هاي ائوزين متيلن  كلنيهاي مشخص و غيرمشخص كليفرمها كه بر روي طشتك
  .د اند انجام دا بلوآگار يا آندوآگار روئيده

 چنانچه براي آزمايش تائيدي محيط آبگوشت سبز درخشان بكار رفته -2-3-4-1 
هاي آگار استفاده نمود يك يا بيشتر  است براي آزمايش تكميلي حتما بايد از طشتك

بشقاب آندو يا ائوزين متيلن بلوآگار براي هر لوله آبگوشت سبز درخشاني كه 
ا شدن گاز در آبگوشت سبز درخشان نتيجه مثبت داده است الزم است بمجرد پيد

ها را در  بايستي كشت تكميلي را در روي آگارهاي ذكر شده انجام داد و طشتك
  . ساعت وارونه قرار داد 24 براي مدت 35+0/5گرمخانه در درجه حرارت 

هائيكه براي آزمايش تائيدي بكار رفته چنانچه كلنيهاي   از طشتك-2-3-4-2 
كنيم و چنانچه كلنيهاي  اند يك يا دو كلني برداشت مي همشخص بر روي آنها روئيد

شود كليفرم باشد برداشت  غيرمشخص روئيد يك يا دو كلني كه بيشتر تصور مي
نموده و در آبگوشت سبز درخشان يا الكتوز يا يك آبگوشت مشابه ديگر و يك 

 از دهيم براي جدا كردن كلنيها و برداشت آنها بهتر است دار كشت مي آگار شيب
 0/5براي برداشت بايد كلنيهاي مشخص را كه حداقل , كلني شمار استفاده نمود 

برداشت بايد از سطح كلني با , سانتيمتر از يكديگر فاصله داشته باشد انتخاب نمود 
يك سوزن كه با شعله سترون و سپس خنك شده باشد انجام گردد و به اين ترتيب 

هاي كشت شده آگار  لوله, رسد   ممكن مياحتمال آلودگي و كشت مخلوط به كميته
 درجه سانتيگراد در گرمخانه براي مدت 35دار و آبگوشت الكتوز بايد در  شيب

اند بايد از  هائيكه آبگوشت مثبت داشته  ساعت بماند و از كشت3±48 ساعت تا24±2
  .آميزي گرم انجام گيرد  آگارشان آزمايش ميكرسكپي با رنگ

  : تفسير نتيجه آزمايش 
هاي آبگوشت الكتوز ثانويه و مشاهده باكتريهاي بدون   تشكيل گاز در لوله

گردد و  دار آزمايش رضايتبخش تكميلي تلقي مي اسپورگرم منفي در آگار شيب
  .باشد  نشان دهنده وجود كليفرم در نمونه مورد آزمايش مي



   موارد ويژه-2-3-5 
ي و ميكربهاي اسپرزاي جوئي براي پيدا كردن انواع استرپتوكوك مدفوع  پي

براي اثبات آلودگي در موارد ترديد اين تجسس ارزش فراوان دارد و . غيرهوازي 
  .شود  در موارد مورد نظر جايگزين آزمايش تجسس كليفرم و يا اشرشياكلي مي

  جوئي استرپتوكركهاي مدفوعي  پي-2-3-5-1 
 تعداد آن در  استStreptococcus Faecalisترين ميكربهاي اين گروه   شاخص

ها از بين  مدفوع كمتر از تعداد اشرشياكلي است و در آب معموال سريعتر از كليفرم
شود به اين  رود و همچنين با سرعت و ميزان اشريشياكلي در آب نابود مي مي

ده شوند ولي هاي آب دي ترتيب هنگاميكه ميكربهاي گروه كليفرم در نمونه
جوئي استرپتوكك مدفوعي از لحاظ تائيد  اشريشياكلي وجود نداشته باشد پي

  .آلودگي مدفوعي اهميت دارد 
روند  جوئي و برآورد تعداد استرپتوكوكهاي مدفوعي بكار مي  روشهائيكه براي پي
  اي و روش مامبران فيلتر عبارتند از روش لوله

  د دارددو روش وجو: اي   روش لوله-2-3-5-2 
در اين روش . هائي محتوي آبگوشت آزيد گلوكز   ريختن آب به نسبتهائي در لوله

گذاري نموده و   درجه سانتيگراد گرمخانه37 ساعت در 72ها را براي مدت  لوله
هاي  ها پس از تكان دادن برداشت و در لوله بمجرد مشاهده نتيجه مثبت از اين لوله
 درجه سانتيگراد به 45كز باشد ريخته و در ديگري كه محتوي آبگوشت آزيد گلو

هائي كه در اين حالت وضع اسيدي  كنند كليه لوله گذاري مي  ساعت گرمخانه48مدت 
بهتر است وجود استرپتوكوك را . نشان دهند داراي استرپتوكوك مدفوعي هستند 

  .هاي مثبت با آزمايش ميكرسكپي تائيد نمود  در همين لوله
ها در  هاي محتوي محيط كشت سپس گذاشتن لوله ائي در لوله ريختن آب به نسبته

اگر رويش بهمراه ,  ساعت 48 درجه سانتيگراد براي مدت تا 45اتو در حرارت 
بهتر است وجود . توليد اسيد باشد نشانه وجود استرپتوكك مدفوعي است 

  .هاي مثبت با آزمايش ميكرسكپي تائيد نمود  استرپتوكك را در همين لوله
  :ش مامبران فيلتر  رو



 براي شمارش -6-3-2 اين روش عينا مشابه روشي است كه در بخش 
هاي كليفرم شرح داده شد بجز اينكه نحوه آنكوباسيون و محيط كشت  ارگانيسم

متفاوت است بعد از صاف نمودن غشأ صافي را روي سطح آگار گلوكز آزيد قرار 
 45 يا 44عت و بعد از آن در  سا4 درجه سانتيگراد براي مدت 37داده سپس در 

  .كنند  گذاري مي  ساعت گرمخانه44درجه براي مدت 
 كليه كلنيهاي قرمز يا خرمائي تشكيل شده كلنيهاي استرپتوكوكي مدفوعي بشمار 

  .روند  مي
ترين ميكربهاي اين  جوئي ميكربهاي اسپرزاي غيرهوازي ـ شاخص  پي-2-3-5-3 

كه معموال براي پي جوئي و برآورد تعداد گروه كلستريديوم ولشي است روشهائي
  :باشد  اسپرهاي كلستريديوم ولشي در آب مورد عمل است بشرح زير مي

  : كشت آب در بطريهاي مخصوص حاوي محيط كشت افتراقي 
 دقيقه قرار داده 10 درجه سانتيگراد براي مدت 75 نمونه را قبال در حرارت 

 37بطريهاي پر از آب را در . ين برود شود تا موجودات غير اسپرزاي آن از ب مي
كنند در نتيجه اين اقدام  گذاري مي  ساعت گرمخانه48درجه سانتيگراد و براي مدت 

واكنش مثبت به صورت سياه شدن محيط كشت كه ناشي از تقليل سولفيت و 
شود سپس مقداري از محتوي بطريهاي مثبت  گر مي رسوب سولفيت آهن است جلوه

 37اي شير تورنسل ريخته پس از بخار دادن خنك نموده در حرارت ه را درون لوله
  .كنند  گذاري مي  ساعت گرمخانه48درجه سانتيگراد براي مدت 

كنند كه در آنها شير  هاي حاوي كلستريديوم ولشي توليد ابر طوفان مانندي مي  لوله
  .شود  شود و در آن حباب گاز مشاهده مي اسيدي شده و دلمه مي

حجمهائي از آب را با محيط : حيأ سولفيت با كاربرد محيط كشت جامد  ـ روش ا
پس از جامد . ريزند  ها با طشتك پتري مي كشت ذوب شده مخلوط كرده درون لوله

 درجه 44 يا 37 ساعت در درجه حرارت 48 تا 24شدن محيط كشت را براي مدت 
كشت را گذاري نموده سپس كلنيهاي سياه عمق محيط  سانتيگراد گرمخانه

متر متجاوز است گوياي   ميلي3شمارند ـ حضور كلنيهاي سياهي كه قطر آنها از  مي
  .آلودگي  آب يا كلستريديوم ولشي است 



دهند قبل از افزودن آب به محيط كشت آن   بعضي از كاركنان آزمايشگاه ترجيح مي
هاي  يسم درجه سانتيگراد حرارت بدهند تا ارگان80 تا 75 دقيقه در 10را به مدت 

  .غير اسپرزاي آن نابود شوند 
  : روش مامبران فيلتر -2-3-6 

هاي متعددي كه حاوي محيط   در روش مامبران فيلتر بجاي اضافه كردن آب به لوله
باشد آن را از يك غشأ استات سلولز يا استرهاي ديگر سلولز  كشت قابل تخمير مي

ست كه كليه باكتريهاي موجود در اي ا خلل و فرج اين صافي باندازه, دهند  عبور مي
ماند چنانچه اين صافي را كه باكتريها  آب مورد آزمايش در سطح صافي باقي مي

در صطح آن باقيمانده بر روي يك محيط كشت مناسب قرار دهيم پس از 
گذاري در حرارت معين كلنيها رويش يافته بر سطح صافي غشائي مالحظه  گرمخانه

تواند يك محيط كشت جامد مانند آگارهاي  ن روش ميمحيط كشت در اي. شود  مي
كن شده باشد معموال براي  غذائي يا يك محيط كشت مايع كه جذب كاغذ خشك

توان ابتدا صافي غشائي را مدتي بر روي كاغذ  بدست آوردن نتيجه بهتر مي
اشباع شده باشد قرار ) نوترين برات ( كن كه با يك محيط كشت مخصوص  خشك

اي  براي رشد عده. تياط آن را بر روي محيط كشت اصلي منتقل نمود داده با اح
توان از محيط كشتهاي افتراقي استفاده  بخصوص از باكتريها قرار داده سپس مي

 را بر روي محيط مكونكي 5توان صافي غشائي  كرد مثال براي رشد كليفرمها مي
  .اصالح شده يا محيط آن دو و غيره قرار داد 

 ساعت مستقيما شمارش احتمالي 18توان در فاصله زماني  مي در اين روش 
كليفرمها واشريشاكلي را بدون اتكأ به جدول احتماالت انجام داد البته بايد در نظر 

هاي مشابه  داشت كه اين شمارش مشمول انحرافات آماري بوده و لذا در نمونه
  .باشد  تعداد كلنيها يكسان نمي

هوازي اسپردار كه در آزمايش تخمير  نيزمهاي بي در روي مامبران فيلتر ارگا
. انترند  مي. گردند  تواند موجب واكنشها غلط در آبگوشتهاي الكتوزدار مي اي مي لوله

ولي در مواقعيكه آنها بعلت وجود آلگها يا مواد معلق ديگر بيش از حد معين كدورت 
مامبران فيلتر جواب توان از انجام آزمايش باكتريولوژي با روش  داشته باشند نمي



زيرا وجود كدورت و مواد بيولوژيكي مانع از رشد . روشن و دقيق بدست آورد 
  .گردد  كليه باكتريها بر سطح مامبران مي

 در آبهائيكه بيش از اندازه با باكتريهاي غير از دسته كليفرمها آلودگي داشته باشند 
ظاهر نشده و در هر دو گاهي كلنيهاي كليفرمها به طور كامل بر سطح مامبران 
  .شوند  مورد ذكر شده تعداد كليفرمها از تعداد حقيقي كمتر مي

   وسائل و لوازم آزمايشگاهي-2-3-6-1 
رود از  دستگاه صاف كننده كه جهت اين روش بكار مي:  ـ دستگاه صاف كننده 

  :قسمتهاي اساسي تشكيل يافته كه عبارتند از 
ارلن , حلقه نگهدارنده قيف ,  نگاهدارنده فيلتر ديسك, هاي مختلف   ـ قيف باندازه

انكوباتور و طشتك , هاي وصل كننده  لوله, انبر مخصوص , پمپ تخليه , ماير تخليه 
هاي وصل كننده دو قسمت اصلي دستگاه كه عبارت از قيف و ضمائم  لوله, پتري 

غذ آن و حلقه نگاهدارنده و ضمائم آن باشد بايستي به طور جداگانه در كا
مخصوص پيچيده و استريل گردد و در مواقع الزم آن را باز نموده و مورد استفاده 

قرار داد در مواقع استقرار قيف بر روي ساير قسمتهاي دستگاه بايستي دقت نمود 
كه به مامبران هيچگونه فشاري وارد نشود و ضمنا دو قسمت فوقاني و تحتاني به 

ه مورد آزمايش منحصرا از داخل مامبران نحوي بيكديگر وصل شوند كه كليه نمون
  .فيلتر عبور نمايد 
ها معموال استريل شده است و در  مامبران:) صافي غشائي (  ـ مامبران فيلتر 

صورتيكه تكنيك شستشوي آنها را نتوانيم به طور كامل و با دقت الزم انجام دهيم 
  .بهتر است يكبار بيشتر مصرف نشود 

 بار 6-5توان  بران را با تكنيكهاي متداول شستشو نمود مي ليكن چنانچه بتوان مام
اندازه مامبران گاهي مختلف است چنانچه بخواهيم مامبران را . آن را مصرف نمود 

 تائي كه 12 تا 10هاي  در آزمايشگاه استريل كنيم بايستي ابتدا بايد آنها را به دسته
 سانتيمتر 10اي پتري بقطر ه براحتي قابل استفاده باشند تقسيم نمود و در طشتك

گراد به   درجه سانتي121قرار داد و يا در داخل كاغذ ضخيم پيچيده و در حرارت 
  . دقيقه استريل نمود 10مدت 



در برخي از دستگاهها صافي درشتي جهت نگهداشتن ذرات نمونه :  ـ پيش صافي 
  .دارد بيني شده ليكن اين قسمت در بعضي دستگاهها وجود ن مورد آزمايش پيش
بايستي فاقد موادي كه احتماال از رشد باكتريها جلوگيري :  ـ كاغذ خشك كن 

 2/2 الي 1/8اي باشد كه در حدود  مينمايد باشد ضخامت كاغذ بايد  باندازه
قطر . سانتيمتر مكعب از محيط كشت غذائي مورد نظر را كامال بخود جذب نمايد 

براي استريل كردن كاغذ . اشد  ميليمتر ب48كن بايستي در حدود  كاغذ خشك
 سانتيمتر 10توان آن را در كاغذ ضخيمي پيچيده و يا در طشتك پتري بقطر  مي

  .مكعب قرار داد و در اتوكالو استريل نمود 
اي كه الزم است براي انجام آزمايش صاف  مقدار نمونه:  حجم نمونه -2-3-6-2 

بهترين مقدار براي صاف . شود به ميزان باكتريهاي موجود در آب بستگي دارد 
 كلني روي صافي 80 تا 10گذاري بين  كردن مقداري است كه پس از گرمخانه

 عدد 200چنانچه كلنيهاي روئيده بر سطح صافي غشائي بيش از . غشائي برويد 
. باشد نتيجه قابل قبول نبوده و در چنين مواردي الزم است آزمايش تجديد گردد 

توان حجم زيادي از آب را  عاري از آلودگي باشند ميبراي آبهاي تصفيه شده كه 
  .يكجا صاف نمود 

 در اين موارد براي اطمينان بيشتر ممكن است آبي را كه يكمرتبه صاف شده براي 
توان از يك مامبران تازه  براي مرتبه دوم مي. بار ديگر در همان شرايط صاف نمود 

هاي مشروب الزم است آزمايش در در مورد آب. يا از مامبران قبلي استفاده كرد 
  .حجمهاي مختلف زير انجام شود 

ليتر نمونه كه الزم است دوبار متوالي با   ميلي500 تا 100,  ـ آبهاي تصفيه شده 
  .يك يا دو صافي غشائي صاف شود 

ليتر از يك نمونه به وسيله سه صافي غشائي كه كافي   ميلي10, 1, 0/1,  ـ آب چاه 
  .ر صاف شود است هر كدام يكبا

اين گونه آبها را بايستي بر حسب درجه آلودگي با آب مقطر ,  ـ آبهاي آلوده 
استريل يا سرم فيزيولوژي استريل يا محلول با فر استريل بدرجات مختلف رقيق 

ليتر   ميلي20نمود چنانچه حجم الزم براي بدست آوردن نتيجه مطلوب كمتر از 



نمونه را با آب مقطر استريل يا سرم باشد الزم است قبل از آزمايش حجم 
  .ليتر رسانيد  فيزيولوژي استريل يا محلول بافر استريل حداقل به سي ميلي

پت يا وسيله  مقدار نمونه مورد آزمايش را با دقت با پي:  روش آزمون -2-3-6-3 
كليه . ريزيم  گيري كرده سپس قيف مي بالن و غيره اندازه, دقيق ديگري مانند مزور 

روند بايد قبال استريل شده و هنگام عمل نيز آلوده نشوند در اين  ازميكه بكار ميلو
هنگام بايد دستگاه تخليه را بكار انداخت تا آب از ميان صافي بگذرد و باكتريها در 

  .سطح آن قرار گيرند 
هائيكه در نظر است  قبال الزم است به تعداد نمونه: هاي پتري   آماده نمودن طشتك

هاي الزم آماده نمود و در هر يك از آنها يك   شود پتريهاي استريل باندازهآزمايش
پت استريل بهر يك از كاغذها به حد الزم محيط  كن قرار داد و با پي كاغذ خشك

كشت مورد نظر را اضافه نمود تا كاغذ از محيط كشت غذائي كامال اشباع شود 
اشباع كاغذهاي معمولي كافي است ليتر از محيط كشت براي   ميلي2/2 تا 1/8معموال 

ها را از  چنانچه بخواهيم از ابتدا محيط كشت جامد بكار ببريم الزم است قبال طشتك
  .محيط آگار غذائي مورد نظر پر نموده و آنها را براي كشت آماده كنيم 

دهيم بايستي دقت   مامبران آماده را با دقت برداشته بر روي محيط غذائي قرار مي
بايد . موقع برداشتن مامبران هيچگونه حباب هوا يا قطرات آب باقي نماند نمود كه 

دقت نمود كه در موقع برداشت مامبران از روي نگاهدارنده قيف و قرار دادن آن بر 
در عين حال عمل با سرعت انجام . روي محيط كشت به مامبران آسيب نرسد 

  .گيرد  مي
 ساعت در 2±20 ساعت الي 2±18 بين گذاري مدت گرمخانه: گذاري   مدت گرمخانه

باشد كه نكته مهم در اين موضوع اين است كه حتما بايد   درجه سانتيگراد مي35
 درصد باشد و طشتكهاي پتري به طور معكوس در 90دقت نمود رطوبت گرمخانه 

  .گرمخانه قرار گيرند 
 كليفرمها براي بدست آوردن تعداد احتمالي:  شمارش احتمالي كليفرمها -2-3-6-4 

  .بايد از محيط كشت مخصوص اين دسته از باكتريها استفاده نمود 



توان مامبران را مدت دو ساعت بر روي كاغذ   براي بهتر ظاهر شدن كلنيها ابتدا مي
كني كه از محيط آبگوشت غذائي كامال اشباع شده است قرار داده و پس از  خشك

تواند  فتراقي مورد نظر كه ميگذاري آن را برداشته در روي محيط ا گرمخانه
پس از قرار دادن مامبران . كونكي آگار يا مشابه آنها باشد قرار داد  آندوآگار يا مك

 ساعت در گرمخانه گذارده و پس از 2±18روي محيط كشت ثانوي آن را به مدت 
براي شمارش كليفرمها با تكنيك فوق و . انقضاي مدت الزم نتيجه را قرائت نمود 

اي را كه داراي جالي فلزي  آن در نمونه آب تمام كلنيهاي مشخص تيرهمحاسبه 
  .كنند  ليتر در نمونه بشرح زير محاسبه مي  ميلي100شمارند و براي  هستند مي

  
بين دو چشمي يا هر نوع   شمارش بهتر است به كمك دستگاهي كلني شمار يا ذره

 نور روز و يا نور مشابهي بهتر است از. عدسي يا دستگاه چشمي ديگر انجام گيرد 
  .مانند نور فلورسنت كه از باال بر روي مامبران تابيده باشد استفاده نمود 

توان نمونه صاف  براي شمارش كليفرمهاي مدفوعي مي:  اشريشياكلي -2-3-6-5 
چون در اين .  درجه سانتيگراد در گرمخانه قرار داد 0/2±44/5شده را در حرارت 

ها را در يك   باشد بهتر است طشتك0/2±رارت نبايد بيش از روش تغييرات درجه ح
مقدار . كيسه پالستيكي كامال غيرقابل نفوذ گذارده و آنها را در بن ماري قرار داد 

گيرد بايستي با دقت قبل از انجام آن بررسي شود  ايكه مورد آزمايش قرار مي نمونه
لودگي بسيار زياد دارد بايد اي از نظر دانسيته باكتريائي ميزان آ اگر كه نمونه

  . مورد آزمايش قرار گيرد 0/001, 0/01, 0/1مقادير مختلفي از نمونه به طور 
   ـ آزمون ويروسي3  

توانند مستقل از عوامل كليفرمي به   گرچه نظر بر اين است كه امراض ويروسي مي
 در دست وسيله آب انتقال پيدا كنند ليكن دليل قاطعي كه اين نظريه را ثابت كند

نيست معموال هيچيك از روشهاي قبول شده تصفيه فاضالبها اثر مستقيم بر روي 
اي از محققين لجن فعال را براي تصفيه پيشنهاد  ويروسها ندارند معذالك عده



گيري شيميائي مؤثرتر است با  اي ديگر معتقدند كه روش رسوب ايد و دسته نموده
زوني آبهاي مصرف شده بعنوان منابع آب در نظر گرفتن اين امر كه به طور روزاف

گيري بعنوان يك  گيرند لذا استفاده از روش رسوب خام مورد استفاده مجدد قرار مي
  .وسيله مستقيم براي از بين بردن ويروسها حائز اهميت است 

آدنو ويروسها و رئو ويروسها را ,  ويروسهاي متعددي مانند آنتروويروسها 
سارها جدا كنند كه از اين دسته اولي  آبهاي خام و آب چشمهاند از  تاكنون توانسته

چنانچه آنترو ويروسها در آب كلر . نمايد  بيش از سايرين در مقابل كلر مقاومت مي
توان چنين تلقي كرد كه آب از نظر ويروسي براي  زده وجود نداشته باشد مي

فعال شده باشند آشاميدن مناسب است و چنانچه در نمونه آبي آنترو ويروسها غير
در آبيكه كلر آزاد در آن وجود دارد . ويروس يرقان عفوني نيز غيرفعال شده است 

اگر فاقد ارگانيزمهاي كليفرم باشد ويروسهاي فعال نيز وجود نخواهد داشت بايد در 
نظر داشت كه اگر غلظت اكسيدان زياد باشد وليكن يون فعال اكسيدان به وسيله 

 خنثي گردد اثري بر روي كليفرمها و ويروسها نخواهند مواد آلي موجود در آب
باين معني كه اگر آب داراي كلر باقيمانده آزاد نباشد حتي اگر كليفرم هم . داشت 

توان تصور نمود كه آب فاقد ويروسهاي فعال نيز  موجود نداشته باشد نمي
توان   ميباشند چنانچه تشكيل يك پالك از ويروسها در يك ليتر آب پيدا نشود مي

بهر حال الزم است براي , آن را براي آشاميدن از نظر ويروسي پاك تلقي كرد 
آزمايش يك نمونه ده ليتري آبرا تحت آزمايش قرار داد اين چنين آزمايشي در 

باشد ولي بهر حال در هر مملكت يا در هر  پذير نمي البراتوارهاي معمولي امكان
 شناسي وجود داشته باشد تا هم منطقه بايد يك چنين آزمايشگاه ويروس

آزمايشهائي از اين نوع را انجام دهد و هم تحقيقات بيشتر در مورد ويروسها را 
  .جوئي نمايند  پي

   ـ آزمون بيولوژيكي4  
 آزمايشهاي بيولوژيكي آب علت بوجود آمدن طعم و بو را در آب توجيه نموده و 

مچنين گاهي اوقات به توجيه راهنماي مناسبي براي انتخاب روش تصفيه است و ه
از طرف ديگر انجام آزمايشهاي . كند  اي نتايج آزمايش شيمي آب كمك مي پاره



از طرفي آزمايشهاي . كند  ها و صافيها را بيان مي بيولوژيكي علت انسداد لوله
آزمايشهاي . توانند اختالط دو منبع مختلف آب را به ما نشان بدهند  بيولوژيكي مي
هائي كه تصفيه خانه از عمل فلوكوالسيون و  ك آب در سيستمبيولوژيكي ي

كند داراي ارزش و اهميت خاص است زيرا در اين  فيلتراسيون استفاده نمي
ها موجودند  ها اوال بعلت رشد و فعاليت باكتريهائي كه در سطوح داخلي لوله سيستم

اي از  دستههائي رشد  ممكن است ايجاد گاز شود و از طرف ديگر در چنين سيستم
 ممكن است در انجام اعمال تصفيه و توزيع ايجاد 6پالنكتونها مانند پالماتال 

جات پالنكتونها ممكن است به طور آزاد زندگي  بعضي از دسته. اشكاالتي بنمايد 
. چسبند  هاي اصلي مي  به جدار لوله7كنند و بعضي ديگر مانند درسنا و آسلوس 

كدام بيماريزا نيستند وليكن ممكن است ميزبان گرچه موجودات ذكر شده فوق هيچ
عوامل بيماريزا يا ويروسها باشند به همين دليل الزم است عوامل ذكر شده فوق را 

كلرزني با مقاديري كه به طور معمولي بكار . به وسيله كلر از آب جذب نمود 
 عوامل حتما اثر است اين اي از انگلها مثل كيستها و آميبها بي رود در مقابل پاره مي

توانند به طور مستقل  آميبها مي. بايد به وسيله صافي يا كلرزني قوي از بين بروند 
اي در آب وجود داشته باشند آزمايش ميكرسكپي پس از تغليظ  از باكتريهاي روده

  .آب تنها روش مطمئن براي تشخيص آنها است 
   ـ آزمون راديولوژيكي5  

  آبهاي آشاميدني ميزان راديو اكتيويته در -5-1 
 افزايش روز افزون استفاده از مواد راديواكتيو و توليد فاضالبهاي آلوده ناشي از 

كند و لذا براي حفاظت اجتماعات از مخاطرات  آن منابع آبرا به حد بحراني تهديد مي
ناشي از آن تدوين استانداردهاي عملي از نظر غلظت آن در آبها براي كنترل 

  .است روزمره حائز اهميت 
اي كه در زير ذكر شده است بر مبناي توصيه كميسيون   مقدار راديواكتيويته

اند از  باشد و اين ارقام مشتق شده مي) ICRP (8المللي حفاظت راديولوژيكي  بين
براي كسانيكه به مناسبت حرفه خود در ) MPCW (9حداكثر غلظت مجاز در آب 



ردن ضريب گيرند با ضرب ك اي قرار مي معرض مواد هسته
100

 به ارقام مربوط 1
توان اين ارقام را براي مصرف كنندگان آب  مي, به تابش غدد جنسي يا تمام بدن 

  .آشاميدني تمام جمعيت قابل اجراء گرداند 
  : ميزان راديواكتيويته آب آشاميدني بشرح زير پيشنهاد شده است 

                qci/L 3 فعاليت كل اشعه  
  qiC/L            B 30   فعاليت كل اشعه

اي كه در مدت سه ماه  گيريهاي فعاليت اكتيويته  اين مقدار در مورد ميانگين اندازه
بدست آمده است قابل اجراء است ـ معهذا هنگاميكه آلودگي راديواكتيويته منبع آب 

هاي آب بايد راديوآناليز شود بعالوه تك تك  رسد هر يك از نمونه زياد به نظر مي
  .اي داراي آلودگي شديد بايد بدون تأخير مورد تحقيق قرار گيرد ه نمونه

 بايد با امكانات محلي و همكاري كارشناسان B روشهاي تجزيه فعاليتهاي كل و 
. هاي آب آشاميدني بايست به حداقل نگاهداشته شود  راديواكتيويته. انجام گيرد 

ايد بدون توجه در منابعي كه بنابراين توصيه شده كه مواد زائد راديواكتيويته را نب
معهذا ارزشهاي . براي ذخيره آب آشاميدني در نظر گرفته شده است رها ساخت 

اي است كه احتماال در نتيجه  داده شده شامل راديواكتيويته طبيعي و راديواكتيويته
اين ارقام . ريزش راديواكتيويته در آب با استفاده از انرژي اتمي حاصل شده باشد 

تر از آن بدون انجام آزمايشهاي راديولوژيكي  دهد كه پائين را نشان ميميزاني 
  .باشد پيرو نظر باال نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد  پيچيده آب قابل شرب مي

 را بايد در نمونه آب از Rn222 , Rn220قبل از شروع آناليز فعاليت (    )  فعاليت آلفا 
توان با گذشت زمان از  ه نيم عمر ايزوتوپها را ميهاي كوتا سهم فرآورده. بين برد 

  .گيري كرد  بين برده و سپس فعاليت را اندازه
 يا كمتر قابل قبول است و سنجش فراتر ضروري 3qci/L فعاليت آلفا   به مقدار    

 3PCI/Lمعذالك اگر فعاليت از .  باشد Ra226نيست حتي اگر اين فعاليت به علت 
  .يز مطابق روش زير ضروري است تجاوز كند راديوآنال

  L/PCI كل فعاليت بر حسب 



 را بايد ناديده Rn222 , Rn220هاي كوتاه عمر حاصل از  سهم فرآورده) 1    10 تا 3 
  : باشد آنگاه L/3PCIاگر فعاليت باقيمانده هنوز بيش از . گرفت 

 L/3PCIر از  كمتRa226 را بايد انجام داد اگر فعاليت Ra226راديوآناليز براي ) 2 
 باشد  نتايج را بايد براي L/3PCI باشدسنجش بيشتر الزم نيست اما اگر بيش از

  . بيشتر به كارشناسان بهداشتي ارائه داد 3qci/Lتحقيقات 
نتايج حاصل را بايد براي تحقيقات .    راديوآناليز كامل الزم است 10 بيشتر از 

  .بيشتر به كارشناسان بهداشتي ارائه داد 
 يا كمتر قابل قبول است سنجش فراتر الزم 30PCI/Lفعاليت اشعه :) B(ليت بتا  فعا

 باشد معهذا اگر فعاليت از اين مقدار Sr90نيست حتي اگر همه اين فعاليت بعلت 
  .تجاوز كند راديوآناليز با روش زير بايد انجام گيرد 

  L/PCI كل فعاليت بتا بر حسب 
اگر فعاليت باقيمانده از . اديده گرفته شود  بايد نK40فعاليت ) 1   100 تا 30 

30PCI/L تجاوز كند آنگاه :  

 باشد L/30PCIاگر فعاليت كمتر از .  بايد انجام گيرد Sr90راديوآناليز براي ) 2 
اما اگر بيش از اين باشد نتايج را بايد براي تحقيقات . سنجش فراتر الزم نيست 

  .بيشتر به كارشناسان بهداشتي ارائه داد 
   بايد حذف شودK40فعاليت ) 1     1000 تا 100 
 باشد 30PCI/L كمتر از Sr90 بايد انجام گيرد و اگر فعاليت Sr90 , I129راديوآناليز) 2 

اگر اين ارقام .  باشد سنجش فراتر الزم نيست 100PCI/L كمتر از I129و فعاليت 
  .ن بهداشتي ارائه داد تجاوز نمايد نتايج را بايد براي تحقيقات بيشتر به كارشناسا

 و Sr90تشخيص راديو شيمي (      سنجش راديولوژيكي دقيق 1000 بيشتر از 
الزم است نتايج را بايد براي تحقيقات بيشتر به كارشناسان ) گامااسپكتروسكپي 
  .بهداشتي ارائه داد 

 در نتيجه ريزش جوي و يا ورود مواد آلود كننده ايستگاههاي نيروي H3 وقتي كه 
سنجش اختصاصي براي اين راديونوكلوئيد بايد انجام گيرد وآن , تمي به آب برسد ا

گيري كرد  رود اندازه توان با روشهائي كه در سنجش كل فعاليت بكار مي را نمي



 به ميزان H3مايعي الزم است اگر 10وسائل خاص نظير اسپكترومتر سنتيالسيون 
100PCI/L بهداشتي مشورت گردد  يا بيشتر باشد بايد با كارشناسان.  

  
هاي   تعداد كلونيMPNشود بجاي   هنگاميكه از روش فيلترهاي غشائي استفاده مي

  .گردد  مورد شمارش ثبت مي
 گرچه آزمون باكتريولوژيكي معموال بايد فقط براي اشرشياكولي انجام شود محل 

  .ثبت نتيجه ساير آزمايشات نيز در موارد ضروري بايد منظور شود 



  



  
   
   

  

   
   
   



1- bile Broth-Brilliant green   
2- Arnold Sterilizer  
3- Conky – Mc   
4- Bromocrosol Purple  
5- Absorbent Pads  
6- Plumatella  
7- Asellus & Deressena   
8- International Commisson on Radiological Protection  
9- Maximum Permissible Concentration in Water  
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