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ـ روش آزمون  MPNآب ـ شناسايي و شمارش باكتريهاي احياء كنند ه سولفات به روش 

 ميكروبيولوژي
 

 اول چاپ

 
 

 ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى استاًذاردبا هؤسسِ  آضٌايي

 

رسوي  هرجغ هَجب قاًَى، تٌْا بِصٌؼتي ايراى  تحقيقات ٍ استاًذارد هؤسسِ

هلي )رسوي(  استاًذاردّاي ًطر تؼييي، تذٍيي ٍ ٍظيفِ داركِ ػْذُ  است كطَر

 هيباضذ.

تَسظ كويسيَى ّاي فٌي هركب از  هختلفاستاًذارد در رضتِ ّاي  تذٍيي

پژٍّطي، تَليذي  ػلوي،كارضٌاساى هؤسسِ، صاحبٌظراى هراكس ٍ هؤسسات 

 كٍِاقتصادي آگاُ ٍهرتبظ با هَضَع صَرت هيگيرد. سؼي بر ايي است 



دّاي هلي، در جْت هغلَبيت ّا ٍ هصالح هلي ٍبا تَجِ بِ ضرايظ تَليذي، استاًذار

ٍ في آٍري حاصل از هطاركت آگاّاًِ ٍ هٌصفاًِ صاحباى حق ٍ ًفغ ضاهل:  فٌي

،هصرف كٌٌذگاى، بازرگاًاى، هراكس ػلوي ٍ تخصصي ٍ ًْادّا ٍ  تَليذكٌٌذگاى

ظرخَاّي براي هراجغ باضذ.پيص ًَيس استاًذاردّاي هلي جْت ً دٍلتيسازهاًْاي 

ّاي فٌي هربـَط ارسال هيطَد ٍ پس از دريـافت ًظـرات  كويسيَىريٌفغ ٍاػضاي 

هرتبـظ بـا آى رضتِ عرح ٍدر صَرت تصَيب بِ ػٌَاى  هلـيٍپيطٌْادّـا در كـويتِ 

 هي ضَد. هٌتطراستاًذارد هلي )رسوي( چاپ ٍ 

القوٌذ ٍ ريصالح ٍ با ٍ سازهاًْاي ػ هؤسساتًَيس استاًذاردّايي كِ تَسظ  پيص

از عرح ٍ بـررسي در كويتِ هلي  پسرػايت ضَابظ تؼييي ضذُ تْيِ هي ضَد ًيس 

ٍهٌتطرهي گردد. بذيي  چاپهربَط ٍ در صَرت تصَيب، بِ ػٌَاى استاًذارد هلي 

در استاًذارد هلي  هٌذرجترتيب استاًذاردّايي هلي تلقي هي ضَد كِ بر اساس هفاد 

هيگردد بِ  تطكيلدر كويتِ هلي هربَط كِ تَسظ هؤسسِ (( تذٍيي ٍ 5ضوارُ ))

 تصَيب رسيذُ باضذ.

از اػضاي اصلي سازهاى بيي الوللي  ايراىاستاًذارد ٍ تحقيقات صٌؼتي  هؤسسِ

ضوي تـَجِ بِ ضرايظ كلي  هلياستاًذارد هيباضذ كِ در تذٍيي استاًذاردّاي 

صٌؼتي جْاى ٍ  ٍي ًٍيازهٌذيْاي خاظ كطَر، از آخريي پيطرفتْاي ػلوي، فٌ

 استاًذاردّـاي بيي الوـللي استفـادُ هي ًوايذ.

هي تَاًذ با رػايت هَازيي پيص بيٌي  ايراىاستاًذارد ٍ تحقيقات صٌؼتي  هؤسسِ

حفظ سالهت ٍ ايوٌي فردي  كٌٌذگاى،ضذُ در قاًَى بِ هٌظَر حوايت از هصرف 

حيغي ٍ ه زيستٍػوَهي، حصَل اعويٌاى از كيفيت هحصَالت ٍ هالحظات 

اجباري  استاًذارداقتصادي، اجراي بؼضي از استاًذاردّا را با تصَيب ضَراي ػالي 

كطَر،  هحصَالتًوايذ. هؤسسِ هي تَاًذ بِ هٌظَر حفظ بازارّاي بيي الوللي براي 

 اجراي استاًذارد كاالّاي صادراتي ٍ درجِ بٌذي آًرا اجباري ًوايذ.

ستفادُ كٌٌذگـاى از خـذهات سازهاًْا ٍ ا بِبوٌظـَر اعـويٌاى بخـطيذى  ّوچـٌيي

هويسي ٍ گَاّي كٌٌذكاى  بازرسي،هؤسسات فؼال در زهيٌِ هطاٍرُ، آهَزش، 

ٍ كاليبرُ كٌٌذگاى  آزهايطگاّْاسيستن ّاي هذيريت كيفيت ٍهذيريت زيست هحيغي، 



را بر اساس  هؤسساتٍسايل سٌجص، هؤسسِ استاًذارد ايٌگًَِ سازهاًْا ٍ 

احراز  صَرتذ صالحيت ايراى هَرد ارزيابي قرار دادُ ٍ در ضَابظ ًظام تأيي

ًظارت  آًْاضرايظ الزم، گَاّيٌاهِ تأييذ صالحيت بِ آًْا اػغا ًوَدُ ٍ بر ػولكرد 

ػيار  تؼيييهي ًوايذ. ترٍيج سيستن بيي الوللي يكاّا ، كاليبراسيَى ٍسايل سٌجص 

از  هليسغح استاًذاردّاي فلسات گراًبْا ٍ اًجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي 

 ديگر ٍظايف ايي هؤسسِ هي باضذ.
 

كًيغيٌٕ اعخاَذاسد آب ـ ؽُاعايي ٔ ؽًاسػ باكخشي 

 سٔػ آصيٌٕ - MPNْاي احيا كُُذِ عٕنفاث بّ سٔػ 

 
 عًج ًَايُذگي           سئيظ 

فيؽٚؾي ،فيؽٚؾٖ)فٛق 

 ٌيكأف ِيىؽٚتيٌٛٛژي(
ظأهگاٖ ػٍَٛ پؿنىي نٙيع 

 تٙهري 

  اعضاء 
خٙأراب ، قٙيال)فٛق 

 ٌيكأف ِيىؽٚتيٌٛٛژي(

 نؽود آب ٚ فاضالب اقراْ ذٙؽاْ 

ضٕافؽي، آٔيرا)ظورؽاي 

 ِيىؽٚتيٌٛٛژي(

 ظأهگاٖ آؾاظ اقالِي

لا٘ؽي، ِسّٛظ)فٛق ٌيكأف 

 نيّي(

قاؾِاْ پژٚ٘هٙاي ػٍّي ٚ 

 يٕؼري ايؽاْ

٘اذفي ، ِيرؽا)فٛق ٌيكأف 

 ِيىؽٚتيٌٛٛژي(

 وف -نؽود ظاؼٚگؽ 

  يشاٌ دب

ؼنيع ٔدفي، فؽيعٖ)ٌيكأف 

 تيٌٛٛژي(

ِٛقكٗ اقرأعاؼظ ٚ ذسميماخ 

 يٕؼري ايؽاْ

لثاظي ظأا، ِؽيُ)ٌيكأف 

 ِيىؽٚتيٌٛٛژي(

ِٛقكٗ اقرأعاؼظ ٚ ذسميماخ 

 يٕؼري ايؽاْ

 

 

 يقذيّ 

ذهىيً تيٛفيٍُ ٘اي ِيىؽٚتي ٚ تٗ ظٔثاي آْ ضٛؼظگي ظؼ 

ايغ گٛٔاگْٛ ذدٙيؿاخ ٚ نثىٗ ٘ا اؾ خٍّٗ ِكايً ُِٙ ظؼ يٕ

تٗ ٚيژٖ يٕايغ ٔفد, پرؽٚنيّي ٚ ّ٘چٕيٓ أهؼاتاخ آب ٚ 

فاضالب ِي تانع . ِٛخٛظاخ ِطرٍف ِإٔع تاورؽيٙا, لاؼچٙا 

, خٍثه ٘ا ٚ خأٛؼاْ ظؼيايي تٗ عٛؼ ِكرميُ ٚ يا غيؽ 

ِكرميُ ظؼ فؽآيٕع ضٛؼظگي نؽود ِي وٕٕع . ؼنع ايٓ 



ِيىؽٚاؼگأيكُ ٘ا تا ذؽنر پٍيّؽ ضاؼج قٌٍٛي
1

ّ٘ؽاٖ ِي  

تانع وٗ قثة ذهىيً اليٗ اي تٗ ٔاَ تيٛفيٍُ تؽ قغٛذ 

ذدٙيؿاخ ِي نٛظ. ايٓ اليٗ ظؼ ٔريدح خػب ِٛاظ ِؼٍك ِٛخٛظ 

ظؼ آب زديُ ِي نٛظ. تا ذهىيً تيٛفيٍُ تؽ خعاؼٖ قغٛذ, 

نؽايظ خٙد ؼنع تاورؽيٙاي ضٛؼٔعٖ وٗ ِّٙرؽيٓ آٔٙا 

تاورؽيٙاي ازيا وٕٕعٖ قٌٛفاخ
2

گؽظيعٖ ٚ ِي تانٕع, ِكاػع  

ظؼ ؾيؽ ؼقٛتاخ ذهىيً نعٖ , ضٛؼظگي ِيىؽٚتي
3
 ظا٘ؽ ِي نٛظ.  

تاورؽيٙاي ازيا وٕٕعج قٌٛفاخ, تغٛؼ ٚقيؼي اؾ 

اليأٛقٙا ,آتٙاي نيؽيٓ ,ؼقٛتاخ ٚ ٌدٓ ٘ا پؽاوٕعٖ ِي 

تانٕع ٚ ظؼ زيٓ ذىثيؽ تا اقرفاظٖ اؾ قٌٛفاخ تٗ ػٕٛاْ 

 پػيؽٔعٖ ٔٙايي اٌىرؽْٚ ,قٌٛفيع ٘يعؼٚژْ ذٌٛيع ِي

خٕف اؾ ايٓ گؽٖٚ تاورؽيٙا  14ّٔايٕع. ذاوْٕٛ زعٚظ 

نٕاضرٗ نعٖ وٗ تٗ خؿ خٕف ظقٌٛفّٛٔا
4

ذّاِي آٔٙا گؽَ ِٕفي  

ِي تانٕع. ِغاٌؼاخ ٔهاْ ِي ظ٘ع وٗ يه خٕف اؾ ايٓ 

تاورؽيٙا تٗ ٔاَ ِظقٌٛفٛٚيثؽيٛ
5

, ِي ذٛأع ظؼ زيٓ ذىثيؽ 

 گؽَ ظؼ ٌيرؽ قٌٛفيع ذٌٛيع ّٔايع. 11فؼاي ضٛظ, تيم اؾ 

تؽقع تٛي آْ ظؼ آب  ppm 5/1اگؽ ِمعاؼ قٌٛفيع ٘يعؼٚژْ تٗ 

 ppm 1 آناِيعٔي لاتً ذهطيى ِي تانع ٚ اگؽ ايٓ غٍظد زعٚظ

 ppm 1تيم اؾ تانع , آب ؼا قياٖ ٚ ِرؼفٓ ِي وٕع ٚ اگؽ تٗ 

تؽقع ػالٖٚ تؽ اقرهّاَ تٛي ذؼفٓ, آب ؼا تكياؼ ضٛؼٔعٖ ِي 

ضّي نٛٔعٖ ذٛقظ قاؾظ. تٗ ػالٖٚ ِٛاؼظي اؾ ايداظ وٌٛيد ؾ

تاورؽيٙاي ازيا وٕٕعٖ قٌٛفاخ گؿاؼل گؽظيعٖ اقد, ايٓ 

تاورؽيٙا ظؼ نؽايظ ِٕاقة تا ؼنع ضٛظ ظؼ ظاضً ضغٛط ٌٌٛٗ 

٘ا, ايداظ ذٛظٖ ٘اي تكياؼ تؿؼگي تٗ ٔاَ گاٌٛأيه قً ِي 

ايٓ ذٛظٖ ٘ا ظؼ ضٛؼٔعگي ضغٛط ٌٌٛٗ ٘ا   وٕٕع. ذاثيؽ قٛء

 اخ ياترْٛ ِي تانع.تيم اؾ اثؽ قٌٛفيع ٘يعؼٚژْ تؽ فٍؿ

تا ذٛخٗ تٗ ِغاٌة فٛق, نٕاقايي ٚ نّاؼل ايٓ تاورؽيٙا ظؼ 

 آب آناِيعٔي ضؽٚؼي ِي تانع.  

 
 

 پيؾگفخاس

اقرأعاؼظ آب ـ ؼٚل آؾِْٛ نٕاقايي ٚ نّاؼل تاورؽيٙاي 

فٕي  وٗ ذٛقظ وّيكيْٛ ٘اي MPNازيا وٕٕعٖ قٌٛفاخ تٗ ؼٚل 

يٓ خٍكٗ وّيرٗ ِؽتٛعٗ ذٙيٗ ٚ ذعٚيٓ نعٖ ٚ ظؼ چًٙ ٚ يىّ

ِٛؼظ ذًٛية  25/5/22ٍِي اقرأعاؼظ ِيىؽٚتيٌٛٛژي ِٛؼش 

لأْٛ  3ِاظٖ  1لؽاؼ گؽفرٗ اقد , ايٕه تٗ اقرٕاظ تٕع 

                                                 
1) Eps = Exopolymers 

2) SRB = Sulphate Reducing Bacteria 
3) Microbiologically Influenced Corrosion 

4) Desulfonemo 

5) Desulfo vibrio 

 ب



ايالذ لٛأيٓ ٚ ِمؽؼاخ ِٛقكٗ اقرأعاؼظ ٚ ذسميماخ يٕؼري 

تٗ ػٕٛاْ اقرأعاؼظ ٍِي ايؽاْ  1331ايؽاْ ًِٛب تّٙٓ ِاٖ 

 ِٕرهؽ ِي نٛظ .

ّ٘إ٘گي تاؼ پيهؽفرٙاي ٍِي ٚ خٙأي  تؽاي زفظ ّ٘گاِي ٚ

ظؼ ؾِيٕٗ يٕايغ ٚ ػٍَٛ ٚ ضعِاخ اقرأعاؼظ٘اي ٍِي ايؽاْ 

ظؼ ِٛلغ ٌؿَٚ ذدعيع ٔظؽ ضٛا٘ع نع ٚ ٘ؽ گٛٔٗ پيهٕٙاظي وٗ 

تؽاي ايالذ يا ذىّيً ايٓ اقرأعاؼظ تؽقع ظؼ ذدعيع ٔظؽ 

تؼعي ِٛؼظ ذٛخٗ لؽاؼ ضٛا٘ع نع. تٕاتؽايٓ تؽاي ِؽاخؼٗ تٗ 

ظ ايؽاْ تايع ّ٘ٛاؼٖ اؾ آضؽيٓ چاپ ٚ ذدعيع ٔظؽ اقرأعاؼ

 آٔٙا اقرفاظٖ وؽظ.

ظؼ ذٙيٗ ٚ ذعٚيٓ ايٓ اقرأعاؼظ قؼي نعٖ اقد وٗ ضّٓ ذٛخٗ 

تٗ نؽايظ ِٛخٛظ ٚ ٔياؾ٘اي خاِؼٗ ظؼ زع اِىاْ تيٓ ايٓ 

اقرأعاؼظ ٚ اقرأعاؼظ ٍِي وهٛؼ٘اي يٕؼري ٚ پيهؽفرٗ 

خ ٚ ِٙاؼذٙاي ّ٘إ٘گي ايداظ نٛظ. ٌػا تا تؽؼقي اِىأا

ِٛخٛظ ٚ اخؽاي آؾِايهٙاي الؾَ ايٓ اقرأعاؼظ تا اقرفاظٖ 

 اؾ ِٕاتغ ؾيؽ ذٙيٗ گؽظيعٖ اقد.

1- ASTM - D4412 1984 –Standard Test Methods for Sulfate-Reducing 

Bacteria in Water and Water- Formed Deposits  

2- Collette Ifill- “ The Isolation and Purification of Sulphate- reducing 

Bacteria from the colon of patients suffering from Ulcerative Colitis” 

University of Portsmouth. School of Pharmacy and Biomedical Science 

Bsc(Hons) Biomedical Science June 1999. 

3- James Mellor. “Characterisation of thiosulfate reducing bacteria- 2000. 

 

آب ـ ؽُاعائي ٔ ؽًاسػ باكخشيٓاي احيا كُُذِ 

 عٕنفاث

 سٔػ آصيٌٕـ  MPNبّ سٔػ 

 

   ْذف 1

نٕاقائي ٚ نّاؼل تاورؽيٙاي اقرأعاؼظ   ايٓ  اؾ ذعٚيٓ  ٘عف

 ازيا وٕٕعٖ قٌٛفاخ ظؼ آب ِيثانع .

 

 لببي الف



 كاسبشد  دايُّ 2

ؼٚل آؾِْٛ تؽاي نٕاقائي ٚ نّاؼل تاورؽيٙاي ازيا   ايٓ

قٛتاخ ذهىيً نعٖ ظؼ آب تٗ ؼٚل وٕٕعٖ قٌٛفاخ ظؼ آب ٚ ؼ

 تيهرؽيٓ ذؼعاظ ازرّاٌي تٗ واؼ ِيؽٚظ .

 

   انضايي  يشاجع 3

  ايٓ  ظؼ ِرٓ  وٗ  اقد  ِمؽؼاذي  ؾيؽ زاٚي  اٌؿاِي  ِعاؼن

  آْ  ذؽذية . تعيٓ اقد  نعٖ  ظاظٖ  آٔٙا اؼخاع  اقرأعاؼظ تٗ

نٛظ. ظؼ ِٛؼظ  ِي  اقرأعاؼظ ِسكٛب  اؾ ايٓ  خؿئي  ِمؽؼاخ

٘ا ٚ  ذدعيع ٔظؽ، ايالزيٗ ٚ / يا  چاپ  ذاؼيص  ظاؼاي  خغِؽا

. ِؼٙػا تٙرؽ  ِٛؼظ ٔظؽ ٔيكد  ِعاؼن  ايٓ  تؼعي  ٔظؽ٘اي ذدعيع

  آضؽيٓ واؼتؽظ  اقرأعاؼظ، اِىاْ  ايٓ  غيٕفغ  واؼتؽاْ اقد

  ِٛؼظ تؽؼقي ؾيؽ ؼا  اٌؿاِي  ِعاؼن  ٘ا ٚ ذدعيع ٔظؽ٘اي ايالزيٗ

ٚ / يا ذدعيع   چاپ  ذاؼيص  تعْٚ  ؽاؼ ظٕ٘ع. ظؼ ِٛؼظ ِؽاخغل

  اؼخاع  اٌؿاِي  ِعاؼن  ذدعيع ٔظؽ آْ ٚ / يا  چاپ  ٔظؽ، آضؽيٓ

 .  ِٛؼظ ٔظؽ اقد  نعٖ  ظاظٖ

  اقرأعاؼظ اٌؿاِي  واؼتؽظ ايٓ  ؾيؽ تؽاي  اؾ ِؽاخغ  اقرفاظٖ

 :  اقد

آئيٓ واؼ  1335: قاي  4212اقرأعاؼظ ٍِي ايؽاْ  3-1

 ٛٔٙاي تاورؽيٌٛٛژيىي .ّٔٛٔٗ تؽظاؼي اؾ آب خٙد آؾِ

: ذدعيع ٔظؽ  1321قاي  2343اقرأعاؼظ ٍِي ايؽاْ  3-2

آئيٓ واؼ ظؼ آؾِايهگاٖ  -اٚي ِيىؽٚتيٌٛٛژي 

 ِيىؽٚتيٌٛٛژي .

: آئيٓ واؼتؽظ  1321قاي  2325اقرأعاؼظ ٍِي ايؽاْ  3-3

 ؼٚنٙاي ػِّٛي آؾِايهٙاي ِيىؽٚتيٌٛٛژي.

 

 اصطالح ٔ حعشيف  4

ٚاژٖ تا ذؼؽيف ؾيؽ تىاؼ  ظؼ ايٓ اقرأعاؼظ ايغالذ ٚ / يا

 ِي ؼٚظ :

 باكخشيٓاي احيا كُُذِ عٕنفاث : 

تٗ تاورؽيٙايي گفرٗ ِي نٛظ وٗ ظؼ ِسيظ ٘اي غوؽ نعٖ ظؼ 

ؼٚؾ  21ظؼخٗ قٍكيٛـ تٗ ِعخ  22-33ايٓ اقرأعاؼظ ظؼ ظِاي 

 5/1ايداظ ؼقٛب قياٖ ؼٔگ ِي ّٔايع ٚ يا ايٕىٗ تا افؿٚظْ 



يٍي ٌيرؽ ِؼؽف پاؼا ِ 5/1ِيٍي ٌيرؽ ِؼؽف وٍؽيعفؽيه ٚ 

ظليمٗ ايداظ ؼٔگ آتي  15آِيٕٛ ظي ِريٍٓ آٔيٍيٓ عي ِعخ 

 ِي ّٔايع .

 

 ًََّٕ بشداسي  5

 4212ّٔٛٔٗ تؽظاؼي تايع ِغاتك تا اقرأعاؼظ ٍِي ايؽاْ 

:آئيٓ واؼ ّٔٛٔٗ تؽظاؼي اؾ آب خٙد آؾِٛٔٙاي  1335قاي 

 تاورؽيٌٛٛژيىي أداَ نٛظ.

 

 اعاط سٔػ  6

خ آتي ٚ ؼلد ٘ايي اؾ ايٓ ّٔٛٔٗ ٘ا ّٔٛٔٗ ٘اي آب ٚ ؼقٛتا

تا اقرفاظٖ اؾ ؼٚل تيهرؽيٓ ذؼعاظ ازرّاٌي
1

ظؼ ٌٌٛٗ ٘اي  

ٌٌٛٗ اي نّاؼل ِي  5زاٚي ِسيظ وهد ؼيطرٗ تٗ يٛؼخ آؾِْٛ 

ظؼخٗ  22-33نٛٔع. ايٓ آؾِْٛ ظؼ نؽايظ تي ٘ٛاؾي ظؼ ظِاي 

ؼٚؾ لؽاؼ ظاظٖ ِي نٛظ. ذهىيً ؼقٛب  21قٍكيٛـ تٗ ِعخ 

 ظٕ٘عج ٚاوٕم ِثثد ِي تانع .قياٖ ؼٔگ ٔهاْ 

 

 يٕاد الصو  7

تٗ ِٕظٛؼ تعقد آٚؼظْ ٔرايح يىٕٛاضد الؾَ اقد اؾ ِٛاظ 

اٌٚيٗ اي تا ويفيد ٚ ظؼخٗ ضٍٛو يىكاْ اقرفاظٖ ّٔٛظ . آب 

ِٛؼظ ًِؽف ٔيؿ تايع اؾ ٔٛع ذمغيؽ نعٖ تا ذدٙيؿاخ نيهٗ 

اي تٛظٖ ٚ ػاؼي اؾ ِٛاظ تاؾظاؼٔعٖ ؼنع ِيىؽٚاؼگأيؿِٙا 

ظؼ يٛؼذيىٗ آب وٍؽيٕٗ نعٖ خٙد ذٙيٗ آب ِمغؽ تانع . 

 اقرفاظٖ نٛظ تايع لثً اؾ ذمغيؽ وٍؽ آْ ضٕثي گؽظظ . 

 تٙرؽ اقد زري اٌّمعٚؼ ِسيظ ٘اي وهد ذاؾٖ ذٙيٗ نٛظ.

يحيط كؾج اعخاسكي انف :  7-1
2
 

يقذاس بشاي غهظج  حشكيباث 

 يعًٕني
يقذاس بشاي غهظج 

 يضاعف

قعيُ الوراخ
3
 گؽَ 3 گؽَ 5/3  

آِٛٔيُ وٍؽايع
4
 گؽَ 2 گؽَ 1  

                                                 
1- MPN: Most Probable Number 

2- Starkey, s Medium A 

3- Sodium Lactate(C3H5NaO3) 

4- Ammonium Chloride(NH4Cl) 



ظي پراقيُ ٘يعؼٚژْ 

اؼذٛفكفاخ
1
  

 گؽَ 1 گؽَ 5/1

ِٕيؿيُ قٌٛفاخ
2
 گؽَ 4 گؽَ 2  

قعيُ قٌٛفاخ
3
 گؽَ 1 گؽَ 5/1  

يقذاس بشاي غهظج  حشكيباث 

 يعًٕني
يقذاس بشاي غهظج 

 يضاعف

وٍكيُ وٍؽايع
4
 گؽَ  2/1 گؽَ 1/1  

ذيٛگٍيىٌٛيه اقيع
5
 گؽَ 2/1 گؽَ 1/1  
آِٛٔيُ فؽٚقٌٛفاخ

6
 گؽَ 112/1 گؽَ 111/1  

آب ِمغؽ
3
 ِيٍي ٌيرؽ  1111 ِيٍي ٌيرؽ 1111  

 

 طشص حٓيّ : 

تؽاي ذٙيٗ ِسيظ وهد ِؼٌّٛي ٚ ِضاػف ذؽويثاخ فٛق ؼا ظؼ 

ِيٍي ٌيرؽ آب ِمغؽ ؼيطرٗ ٚ زؽاؼخ ظاظٖ ذا زً نٛٔع.  1111

ِيٍي ٌيرؽ ِسيظ  11قپف ظؼ پٕح ٌٌٛٗ تا لغؽ ِضاػف ٘ؽ يه 

فوهد ِضاػ
2

ِيٍي  11ٌٌٛٗ تا لغؽ ِؼٌّٛي ٘ؽ يه  11ٚ ظؼ  

ٌيرؽ ِسيظ وهد ِؼٌّٛي
9

ظليمٗ ظؼ ظِاي 15ؼيطرٗ ٚ تٗ ِعخ   

ِسيظ تايع تؼع اؾ  pHظؼخٗ قٍكيٛـ قرؽْٚ ّٔائيع.  121

 تانع .  2/3± 1/1قرؽْٚ ّٔٛظْ

 يحيط كؾج اعخاسكي ب :  7-2

ذؽويثاخ ايٓ ِسيظ ِإٔع ذؽويثاخ ِسيظ وهد اٌف ِي تانع . 

يٓ ذفاٚخ وٗ آب ِٛؼظ اقرفاظٖ تؽاي ذٙيٗ ِسيظ وهد ظؼ تا ا

ٚالغ ّ٘اْ آتي اقد وٗ تٗ ػٕٛاْ ّٔٛٔٗ اؾ ِسً ّٔٛٔٗ 

تؽظاؼي ذٙيٗ نعٖ قپف آٔؽا اؾ يافي ٘ائي تا ِٕافػيي تٗ 

 ِيىؽِٚرؽ ػثٛؼ ظاظٖ ذا غؼاخ ِؼٍك آْ خعا نٛظ . 2/1لغؽ 

 پف اؾ ذٙيح ِسيظ وهد اقراؼوي)ب( ِٕغثك تا ؼٚنٙاي ِػوٛؼ

ِسيظ ؼا ذٕظيُ وٕيع  pHٚ لثً اؾ ذٛؾيغ آْ ظؼ يٛؼخ ٔياؾ 

قپف ِسيظ ؼا تا ػثٛؼ اؾ يافي غهائي تا ِٕافػي تٗ لغؽ 

ِيىؽِٚرؽ قرؽْٚ ّٔائيع ٚ ظؼ نؽايظ قرؽْٚ ظؼ ٌٌٛٗ  2/1

 ٘اي قرؽْٚ ذٛؾيغ وٕيع .

                                                 
5- Dipotassium, hydrogen orthophosphate(K2HPO4) 

6- Magnesium sulfate(MgSO4.7H2O) 

7-Sodium Sulfate(Na2SO4) 

1- Calcium Chloride(CaCl2. 2H2O) 

2- Thioglycollic acid 

3- Ammonium ferrous sulfate or ferrous ammonium sulfate((NH4)2SO4. FeSO4. 6H2O) 

4- Water (H2O) 

5- Double Strength 
6- Single Strength 



 

 B  Post gate يحيط  7-3

يقذاس بشاي غهظج  حشكيباث 

 يعًٕني
يقذاس بشاي غهظج 

 يضاعف

پراقيُ ظي ٘يعؼٚژْ 

 فكفاخ
 ؽَگ1 گؽَ  5/1

 گؽَ 2 گؽَ 1 وٍؽيع آِٛٔيَٛ
 گؽَ 2 گؽَ 1 قٌٛفاخ وٍكيُ
 گؽَ 4 گؽَ 2 قٌٛفاخ ِٕيؿيُ

 گؽَ 3 گؽَ 5/3 الوراخ قعيُ

 گؽَ 2 گؽَ 1 ػًاؼٖ ِطّؽ

 گؽَ 2/1 گؽَ 1/1 اقيع آقىٛؼتيه

 گؽَ 2/1 گؽَ 1/1 اقيع ذيٛگٍيىٌٛيه

 گؽَ 1 گؽَ 5/1 ٓقٌٛفاخ آ٘

 ِيٍي ٌيرؽ 1111 ِيٍي ٌيرؽ 1111 آب ِمغؽ

 

 طشص حٓيّ :

تؽاي ذٙيٗ ِسيظ وهد ِؼٌّٛي ٚ ِضاػف ذؽويثاخ فٛق ؼا ظؼ 

ِيٍي ٌيرؽ آب ِمغؽ ؼيطرٗ ٚ زؽاؼخ ظاظٖ ذا زً نٛٔع  1111

ِيٍي ٌيرؽ  11. قپف ظؼ پٕح ٌٌٛٗ تا لغؽ ِضاػف ٘ؽ يه 

 11 ٌٌٛٗ تا لغؽ ِؼٌّٛي ٘ؽ يه 11ِسيظ وهد ِضاػف ٚ ظؼ 

ظليمٗ ظؼ  15ِيٍي ٌيرؽ ِسيظ وهد ِؼٌّٛي ؼيطرٗ ٚ تٗ ِعخ 

ِسيظ تايع تؼع اؾ قرؽْٚ  pHاذٛ والٚ قرؽْٚ ّٔائيع . 

 . تانع 2/3 ± 1/1ّٔٛظْ

  VMIيحيط            7-4

 يقذاس  حشكيباث 

پراقيُ ظي ٘يعؼٚژْ 

 فكفاخ
 گؽَ  5/1

 گؽَ 1 وٍؽيع آِٛٔيَٛ
 گؽَ 5/4 قٌٛفاخ قعيُ

 گؽَ 11 قعيُالوراخ 

 گؽَ 3/1 قيرؽاخ قعيُ

 يقذاس  حشكيباث 

 گؽَ 9 وٍؽيع ِٕيؿيُ

وٍؽيع وٍكيُ تا ظٚ 

 ٌِٛىٛي آب 

 گؽَ 14/1

قٌٛفاخ ِٕيؿيُ تا 

 ٌِٛىٛي آب 3

 گؽَ 16/1

 3قٌٛفاخ آ٘ٓ تا 

 ٌِٛىٛي آب 

 گؽَ 5/1



 گؽَ 2 اقيع واؾاِيٕٛ

 گؽَ 2 ذؽيپرْٛ

 گؽَ 1/1 اقيع آقىٛؼتيه

 گؽَ 1/1 اقيع ذيٛگٍيىٌٛيه

 گؽَ 21 آگاؼ

 ِيٍي ٌيرؽ  1111 آب ِمغؽ 

 طشص حٓيّ :

ِماظيؽ فٛق ؼا ظؼ يه ٌيرؽ آب ِمغؽ زً ّٔٛظٖ , زؽاؼخ 

ظ٘يع ذا آگاؼ آْ زً نٛظ, ِسيظ وهد ؼا ظؼ ٌٌٛٗ ٘ا ذمكيُ 

ظليمٗ  5-11ظؼخٗ قٍكيٛـ تٗ ِعخ  121ّٔٛظٖ ٚ ظؼ زؽاؼخ 

 2/3 ± 1/1 ِسيظ تايع تؼع اؾ قرؽْٚ ّٔٛظْ pHاذٛوالٚ وٕيع 

تانع. قپف ٌٌٛٗ ٘ا ؼا ظؼ قغر ِٛؼب لؽاؼ ظاظٖ ٚ آگاؼ 

ِٛؼب
1
 ذٙيٗ وٕيع . 

 يعشف حغج ْيذسٔژٌ عٕنفيذ 7-5

  2يحهٕل رخيشة فشيك كهشيذ 7-5-1

 يقذاس  حشكيباث 

 گؽ5/13َ فؽيه وٍؽيع 

 ِيٍي ٌيرؽ 251 اقيعوٍؽيعؼيه غٍيظ

 ِيٍي ٌيرؽ 251 آب ِمغؽ 

 طشص حٓيّ :

قيع وٍؽيعؼيه زً ّٔائيع . ِسٍٛي فؽيه وٍؽيع ؼا ظؼ آب ٚ ا

تايع ظؼ يه ظؽف ذيؽٖ ؼٔگ ٚ ظؼ تكرٗ ٔگٙعاؼي نٛظ ٚ ٘ؽ 

 ِاٖ تغٛؼ ذاؾٖ ذٙيٗ نٛظ .

  3يحهٕل رخيشِ پاساآييُٕ دي يخيم آَيهيٍ دي ْيذسٔكهشايذ 7-5-2

 يقذاس حشكيباث 

آِيٕٛ ظي ِريً آٔيٍيٓ ظي 

 ٘يعؼٚوٍؽايع 

 گؽَ  1

 ِيٍي ٌيرؽ  511 ِاي اقيع وٍؽيعؼيه نم ٔؽ

 طشص حٓيّ : 

پاؼا آِيٕٛ ظي ِريً آٔيٍيٓ ظي ٘يعؼٚوٍؽايع ؼا ظؼ اقيع 

وٍؽيعؼيه نم ٔؽِاي زً ّٔائيع ايٓ ِسٍٛي ؼا ِي ذٛاْ تؽاي 

 ِعخ يه ِاٖ ظؼ ظؽٚف ذيؽٖ ؼٔگ ٚ ظؼ تكرٗ ٔگٙعاؼي ّٔٛظ .

                                                 
1- Slant Agar 

2- FeCl3 . 6H2O 

1- C8H12N2. 2HCl 



 پاسافيٍ يايع يا سٔغٍ يعذَي عخشٌٔ  7-6

 بافش سقيق كُُذِ )يحهٕل رخيشِ(  7-7

 يشِ يحهٕل فغفاث رخ 7-7-1

 يقذاس حشكيباث 

 گؽَ 34 ظي ٘يعؼٚپراقيُ فكفاخ

 ِيٍي ٌيرؽ  511 آب 

 طشص حٓيّ : 

ظي ٘يعؼٚپراقيُ فكفاخ
1

ؼا ظؼ آب زً وؽظٖ قپف ذٛقظ  

٘يعؼٚوكيع قعيُ
2

ذٕظيُ ّٔائيع ٚ  2/3ؼا ؼٚي  pHٔؽِاي ,  1 

 تا آب ِمغؽ تٗ زدُ يه ٌيرؽ تؽقأيع .

 3يحهٕل يُيضيى كهشيذ 7-7-2

 يقذاس حشكيباث 

 گؽَ 32 ِٕگٕؿ وٍؽيع

 ِيٍي ٌيرؽ  1111 آب ِمغؽ

ِٕگٕؿ وٍؽيع ؼا ظؼ يه ٌيرؽ آب ِمغؽ زً طشص حٓيّ : 

 ّٔائيع .

 بافش سقيق كُُذِ )يحهٕل كاس( 7-8

ِيٍي ٌيرؽ اؾ آب ؼليك وٕٕعج  25/1طشص حٓيّ : 

ِيٍي ٌيرؽ اؾ ِسٍٛي ِٕيؿيُ وٍؽيع ؼا تٗ  5تافؽ)غضيؽٖ( ٚ 

ع ٚ زدُ آٔؽا تٗ يه ٌيرؽ ِيٍي ٌيرؽ آب اضافٗ ّٔائي 511

ِيٍي ٌيرؽ  91تؽقأيع . ِسٍٛي فٛق ؼا ضٛب تُٙ تؿٔيع ٚ 

اؾ آٔؽا ظؼ تغؽي ٘اي ظؼ پيچ ظاؼ ذمكيُ ّٔائيع ٚ ظؼ 

ظليمٗ قرؽْٚ  15ظؼخح قٍكيٛـ تٗ ِعخ  121اذٛوالٚ ظؼ ظِاي 

 ّٔائيع .

 

 ٔعايم الصو  8

ٚقايً ِؼّٛي تؽاي آؾِايهٙاي ِيىؽٚتيٌٛٛژي،تؽاي وكة 

قاي  2343٘اي تيهرؽ تٗ اقرأعاؼظ ٍِي ايؽاْ ـ آگا٘ي 

 ِؽاخؼٗ نٛظ. 1321

 

                                                 
2- KH2PO4 

3- NaOH 

1- mgcl2 



 سٔػ آصيٌٕ  9

ٌٌٛٗ ٘اي زاٚي ِسيظ وهد ٚ ِسٌٍٛٙاي ؼليك وٕٕعٖ ؼا ظؼ 

ظؼخٗ قٍكيٛـ زؽاؼخ ظاظٖ ٚ قؽيؼًا آٔٙا ؼا  61زّاَ آب گؽَ 

ظؼخٗ قٍكيٛـ ضٕه وٕيع ذا اوكيژْ ِسٍٛي اؾ  21ذا ظِاي 

 ِسيظ ضاؼج نٛظ . 

ِيٍي ٌيرؽ  11تاؼ( ٚ  25واِالً ُ٘ تؿٔيع )زعالً ّٔٛٔٗ ؼا 

ِيٍي ٌيرؽ ِسٍٛي ؼليك وٕٕعٖ اضافٗ  91اؾ ّٔٛٔٗ ؼا تٗ 

 ّٔائيع.

 1-3تٗ ٘ؽ وعاَ اؾ پٕح ٌٌٛح زاٚي ِسيظ ِضاػف عثك تٕع٘اي 

 5ِيٍي ٌيرؽ ّٔٛٔٗ تيفؿائيع تٗ  11، 3-3ٚ يا  2-3يا 

ك ٌٌٛٗ قؽي اٚي وٗ زاٚي ِسيظ وهد تا غٍظد ِؼٌّٛي عث

 ٚ يا  2-3يا  1-3تٕع٘اي 

ٌٌٛٗ  5ِيٍي ٌيرؽ اؾ ّٔٛٔٗ اضافٗ وٕيع تٗ  1، اقد 3-3

-3قؽي ظَٚ وٗ زاٚي ِسيظ وهد تا غٍظد ِؼٌّٛي عثك تٕع٘اي 

ّٔٛٔٗ  1/1ِيٍي ٌيرؽ اؾ ؼلد  1، اقد 3-3ٚ يا  2-3يا  1

 اضافٗ وٕيع .

ِيٍي ٌيرؽ پاؼافيٓ ِايغ قرؽْٚ ؼا تٗ ٘ؽ ٌٌٛٗ  3ذا  2

ع ذا نؽايظ تي ٘ٛاؾي تؽاي ِيىؽٚتٙا ايداظ اضافٗ ّٔائي

 نٛظ .

ظؼخٗ  22-33تٙرؽ اقد ٌٌٛٗ ٘ا ظؼ خاؼ تي ٘ٛاؾي ٚ ظؼ ظِاي 

 ؼٚؾ گؽِطأٗ گػاؼي نٛظ. 21قٍكيٛـ تٗ ِعخ 

 

احيا  1بشاي جذا عاصي ٔ ؽًاسػ باكخشيٓاي گشياپاي يادآٔسي :

كُُذة عٕنفاث اص آبٓاي آنٕدِ بّ يٕاد سٔغُي ٔ گاص ًْت يحيط 

ي كؾج , يحهٕنٓاي سقيق كُُذِ ٔ ْش آَچّ گشيخاَّ گزاسي يي ْا

دسجت عهغيٕط َگٓذاسي ؽٕد. ًََّٕ  45ؽٕد بايذ دس دياي حذاقم 

 بايذ حشجيحًا دس دياي يحيط َگٓذاسي ؽٕد.

 

ذايي اؾ يه ٌٌٛٗ ِسيظ وهد وٗ  5الؾَ اقد ّ٘ؽاٖ تا ٘ؽ قؽي 

آب ِيٍي ٌيرؽ  1ِيٍي ٌيرؽ يا  11تٗ آْ تٗ خاي ّٔٛٔٗ , 

ِمغؽ قرؽْٚ اضافٗ نعٖ , تٗ ػٕٛاْ وٕرؽي ِٕفي اقرفاظٖ 

 نٛظ .

                                                 
1- Thermophill 



ذهىيً ؼقٛتاخ قيا٘ؽٔگ )قٌٛفيد( ٔهأح ٚاوٕم ِثثد ِي 

 تانع .

تٗ ٌٌٛٗ ٘ايي وٗ ظؼ آٔٙا ؼقٛب قيا٘ؽٔگ ذهىيً ٔهعٖ اقد, 

ِيٍي ٌيرؽ اؾ  5/1ِيٍي ٌيرؽ اؾ ِؼؽف وٍؽيعفؽيه ٚ  5/1

ٗ ّٔائيع . ايٓ ِؼؽف پاؼا آِيٕٛ ظي ِريً آٔيٍيٓ اضاف

ِؼؽفٙا ؼا تٛقيٍح قؽٔگ يا پيپد پاقرٛؼ تٍٕع تٗ ذٗ ٌٌٛٗ 

ظليمٗ ٔهأح  11٘ا تؽيؿيع . پيعايم ؼٔگ آتي ظؼ ِعخ 

 اقد . (H2S)ٚاوٕم ِثثد ٚ ٚخٛظ ٘يعؼٚژْ قٌٛفيع 

 

 آصيٌٕ ْاي حاييذي  11

تؽاي أداَ آؾِْٛ ذاييعي اؾ ٌٌٛٗ ٘اي ِثثد ظؼ  11-1

ّٛظٖ ٚ ظؼ ِيٍي ٌيرؽ تؽظاند ٔ MPN ,1/1ؼٚل 

( وهد ظ٘يع )ُ٘ ظؼ ػّك ٚ 4-3)عثك تٕع  VMIِسيظ 

 22-35ُ٘ ظؼ قغر ِسيظ( ّٔٛٔٗ ٘ا ؼا ظؼ ظِاي 

ؼٚؾ ظؼ نؽايظ تي ٘ٛاؾي  3-11ظؼخٗ قٍكيٛـ تٗ ِعخ 

لؽاؼ ظ٘يع . ايداظ وٍٕي ٘اي قياٖ ؼٔگ ظؼ ػّك 

ِسيظ ٔهأٗ ٚخٛظ تاورؽيٙاي ازيا وٕٕعٖ قٌٛفاخ 

 ِي تانع.

 

 سٔػ يحاعبّ  11

ؽ قؽي اؾ ٌٌٛٗ ٘اي پٕح ذايي ٌٌٛٗ ٘ايي ؼا وٗ ٚاوٕم ظؼ ٘

ِثثد ظاظٖ أع ٚ ظؼ آؾِْٛ ذاييعي, ِٛؼظ ذاييع لؽاؼ 

گؽفرٗ أع نّاؼل وؽظٖ ٚ ذؼعاظ ازرّاٌي تاورؽيٙاي ازيا 

پٕح ٌٌٛٗ اي وٗ  MPNوٕٕعٖ قٌٛفاخ ؼا تا اقرفاظٖ اؾ خعٚي 

ظ ظؼ پيٛقد اٌف ٔٛنرٗ نعٖ اقد ِساقثٗ وٕيع .)تٗ اقرأعاؼ

 ؼخٛع نٛظ.( 1321قاي  2325ٍِي ايؽاْ 

 1/1 

ِيٍي 

 ٌيرؽ 

ِيٍي  1

 ٌيرؽ 
ِيٍي 11

 ٌيرؽ

تاورؽي ازيا  221: 1ِثاي

ِيٍي  111وٕٕعٖ قٌٛفاخ ظؼ 

 ٌيرؽ

   

 

تاورؽي ازيا  141: 2ِثاي

ِيٍي  111وٕٕعٖ قٌٛفاخ ظؼ 

 ٌيرؽ

   

2 
5

5 
5

4 
5

3 
5

2 
5

5 
5

5 
5

1 
5

1 
5



تاورؽي ازيا  23: 3ِثاي

ِيٍي  111وٕٕعٖ قٌٛفاخ ظؼ 

 ؽٌير

   

 5-5-5بّ صٕسث  1دس صٕسحيكّ َخيجّ آصيٌٕ طبق جذٔل  يادآٔسي :

باؽذ ابخذا بايذ اص ًََّٕ سقج حٓيّ ًَٕدِ ٔ آصيٌٕ با اعخفادِ 

 اص سقج حٓيّ ؽذِ يجذدا حكشاس گشدد.

 

 گضاسػ آصيٌٕ 12

ٔرايح آؾِْٛ ؼا تٗ يٛؼخ ذؼعاظ تاورؽيٙاي ازيا وٕٕعٖ 

پيٛقد  1اٌف ـ ِيٍي ٌيرؽ ّٔٛٔٗ عثك خعٚي  111قٌٛفاخ ظؼ 

 اٌف گؿاؼل وٕيع .

 پيٕعج انف 
 )انضايي(

: حخًيٍ يحخًم حشيٍ حعذاد باكخشي دس  1جذٔل انف ـ 
 ييهي نيخش ًََّٕ  111

 نٕنّ اي  5بّ سٔػ 
 حعذاد نٕنّ ْاي ٔاكُؼ يثبج حعذاد نٕنّ ْاي ٔاكُؼ يثبج

 11حا  5
ييهي 
 نيخش

 1حا  5
ييهي 
 نيخش

 1/1حا  5
ييهي 
 نيخش

M.P.N 
دسصذ 
ييهي 
 نيخش

 11حا  5
ييهي 
 نيخش

 1حا  5
ييهي 
 نيخش

 1/1حا  5
ييهي 
 نيخش

M.P.N 
دسصذ 
ييهي 
 نيخش

وّرؽ  1 1 1
 2اؾ 

4 3 1 23 

1 1 1 2 4 3 1 33 
1 2 1 4 4 4 1 34 
1 1 1 2 5 1 1 23 
1 1 1 4 5 1 1 31 
1 1 1 4 5 1 2 43 
1 1 1 6 5 1 1 33 
2 1 1 5 5 1 1 46 
2 1 1 3 5 1 2 63 
2 1 1 3 5 2 1 49 
2 1 1 9 5 2 1 31 
2 2 1 9 5 2 2 94 
2 3 1 12 5 3 1 39 
3 1 1 2 5 3 1 111 
3 1 1 11 5 3 2 141 
3 1 1 11 5 3 3 121 
3 1 1 14 5 4 1 131 
3 2 1 14 5 4 1 131 
3 2 1 13 5 4 2 221 
3 3 1 13 5 4 3 221 
4 1 1 13 5 4 4 351 
4 1 1 13 5 5 1 241 
4 1 1 13 5 5 1 351 
4 1 1 21 5 5 2 541 
4 1 2 26 5 5 3 921 
4 2 1 22 5 5 4 1611 
تيم  5 5 5 26 1 2 4

 1211اؾ
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