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  ::مقدمه مقدمه 
فاضالبهاي توليد شده از منابع مختلف شهري و صنعتي داراي انواع آالينده هاي مختلف شـيميايي                

ف تـصفيه حـذف ميـشوند،       مختلـ اما به دليل اينكه ايـن آالينـده هـا در طـي فراينـد هـاي                  . و ميكروبي است  
در سـالهاي اخيـر بـه    . باشـند فاضالبها جزء منابع آب تجديد پذير بوده و پتانسيل استفاده مجـدد را دارا مـي               

منظور توسعه منابع آب، صرفه جويي در مصارف آب، توجه به استفاده از منابع تجديـد شـونده و مهمتـر از      
توجـه بـه اسـتفاده      . همه كمبود منابع آب يكي از مشكالت بسيار مهم جهان در چند سال آينده خواهد شـد                

ظير كـشاورزي، تغذيـه سـفره هـاي آب زيرزمينـي،      مجدد از فاضالبهاي تصفيه شده را در اهداف مختلف ن     
  . مصارف تفريحي و غيره الزامي نموده است

از آنجاييكه استفاده از آب و  فاضالبهاي تصفيه شده براي اهداف مختلف بايستي كيفيت مناسـبي                 
ــراي اســتفاده آب و     را بــراي آن اســتفاده خــاص داشــته باشــند در ســالهاي اخيــر اســتانداردهاي خاصــي ب

 مهمي كه در دفع فاضـالب بـه      ئلاز جمله مسا  . بهاي تصفيه شده در اهداف مختلف تدوين شده است        فاضال
 كيفيت باكتريولوژيكي فاضالبهاي تصفيه شده اسـت        ،و استفاده مجدد بايستي مورد توجه قرار گيرد        محيط

كتريولوژيكي از آنجاييكـه اطـالع از كيفيـت بـا         . كه براي استفاده هاي مختلف استانداردهاي خاصـي دارد        
ــشهاي        ــتاندارد آزماي ــهاي اس ــد روش ــت، باي ــي اس ــف الزام ــداف مختل ــراي اه ــتفاده ب ــورد اس فاضــالب م

هـر چنـد كـه    . سترس باشـد  دباكتريولوژيكي فاضالب به منظور پي بردن به كيفيت فاضالب تصفيه شده در 
 يــهلفاضــالب داراي انــواع ميكروارگــانيزم هاســت امــا بــه دليــل مــشكالت خــاص امــر شناســايي ك          

بـه عنـوان   ) باكتريهاي گـروه كليفـرم     (  گروه خاصي از ارگانيزمها      ،ميكروارگانيزمهاي موجود در فاضالب   
  .   ميكروبي انتخاب شده و مورد استفاده قرار مي گيرد آلودگيشاخص 

اين مجموعه به عنوان راهنما و در راستاي يكسان سازي روشهاي آزمايشات بـاكتريولوژيكي آب               
لذا ارائه نظـرات و پيـشنهادات كارشناسـي در ايـن زمينـه موجـب بهبـود                  .  گرديده است  و فاضالب تهيه  

  .مطالب و تكميل نهايي اين مجموعه مي گردد
  

مجموعه تهيه شده در مرحله بازنگري صفر مي باشد، پس از اجرا درصنعت نفت و در راستاي 
 پيشنهادات اصالحي HSEرؤساي محترم / ، مديريت ها زيست محيطيبهبود روشها و برنامه هاي 

 وزارت HSE شركتهاي اصلي ذيربط به اداره كل HSEرا مي توانند از طريق مديران  خود
اقدامات اصالحي مرتبط در بازنگري آتي مدنظر قرار خواهد گرفت و شرح . نفت ارسال نمايند

  . بازنگري در اين قسمت درج خواهد شد
  . حداقل الزامات در نظر گرفته شودالزم است موارد مطروحه در اين مجموعه بصورت
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  روش تخمير چند لوله اي براي باكتري هاي گروه كليفرم

  
تعريـف  . علق به خانواده آنتروباكتريا سه ها هستنداز باكتري هاي متگونه هايي  گروه كليفرم شامل    

بنابر .  مي باشد قديمي از اين گروه بر اساس باكتري شناسي علمي نبوده، بلكه مبتني بر روش تخمير الكتوز             
 گرم منفـي،    ،اين در رابطه با روش تخمير، اين گروه تحت عنوان باكتري هاي هوازي وبي هوازي اختياري               

 ساعت تخمير و توليد گاز و اسيد مي 48 الكتوز را ظرف oC 35ي شكل كه در دماي بدون اسپور و ميله ا
  .كنند، تعريف مي شوند

بـه    )MT(آزمايش استاندارد جهت شناسائي گروه كليفرم بر اسـاس روش تخميـر چنـد لولـه اي                      
يله روش و يـا بوسـ  ) MF(صورت سه مرحله احتمالي ، تاييدي و تكميلي و نيـز بـا تكنيـك صـافي غـشائي                   

هر روش محدوديت هاي خاص خود را دارد و با توجه بـه اهـداف   . سوبستراي كروموژنيك انجام مي شود 
به منظور كسب نتايج معتبـر نيـاز بـه اجـراي جـدي و دقيـق شـيوه هـاي كنتـرل                       . آزمايش قابل كاربرد است   

  .كيفيت كار است
تخمير استفاده مـي شـود، نتـايج        يش  زماني كه چندين لوله با غلظت هاي مختلف از نمونه در آزما               

ايـن عـدد، بـر      . ارگانيزمهاي موجود بيان مي شود     ) MPN( آزمايش به صورت محتمل ترين تعداد ممكن        
 .نمايـد  ه مـي  ئـ هاي احتماالت، تخميني از تراكم متوسط كليفرمها در نمونه مـورد بررسـي ارا              اساس فرمول 

مـده از مطالعـات مجمـل بهداشـتي يـا مهندسـي امكـان               تراكم كليفرمها همراه با ديگر اطالعات به دسـت آ         
  . مي سازد   بهترين ارزيابي از بازدهي فرآيند تصفيه آب و كيفيت بهداشتي منابع آب را فراهم
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رضايتبخش تـرين اطالعـات     . لوله هاي به كار گرفته شده دارد        دقت هر آزمايش بستگي به تعداد          
تشكيل  ت هاي ساخته شده از نمونه، در تعدادي يا همه لوله ها،     زماني به دست خواهد آمد كه بيشترين غلظ       

تراكم . گاز را نشان بدهد و كمترين غلظت هاي نمونه تشكيل گاز  در همه يا اكثريت لوله ها را نشان ندهد                   
هاي مشخص يا با استفاده از جداولي مبتني بر تعداد لوله هاي مثبـت           باكتريايي در نمونه ها به كمك فرمول      

يا ضرايب رقيق سازي    (تعداد حجم هاي برداشته شده از نمونه        . قابل تعيين است   ندين غلظت مختلف،  در چ 
 بـر اسـاس فـرض توزيـع         MPNجـدول   . بستگي به دقت مـورد نظـر بـراي نتـايج كـار دارد             ) براي نمونه ها  

رحلـه،  هر چند، اگر پيش از برداشـتن حجـم مـورد نظـر در هـر م       . تهيه شده است  ) توزيع تصادفي (پوآسون  
نمونه كامال به هم زده و مخلوط نشده باشد يا اينكه سلولهاي باكتريها به هم چسبيده و متراكم شـده باشـند،    

  . كمتر از تعداد واقعي باكتريها خواهد بود MPNمقدار 



 

  الف ــ تعيين كيفيت آب آشاميدني
فاظـت محـيط زيـست      ي سنجش كيفيت آن بـا اسـتانداردهاي آژانـس ح          زماني كه نمونه آب آشاميدني برا     

 لولـه يكـسان هـر    10آزمايش مي شود، پيشنهاد مي گردد كـه از روش تخميـر در    )  EPA(اياالت متحده 
 ميلـي   100 ميلي ليتر و يا يك بطـري حـاوي           20ي  حاولوله يكسان هر كدام       5 ميلي ليتر يا     10كدام حاوي   

اميدني بـه وسـيله روش تخميـر صـورت          زماني كه آزمايش تمام نمونه هاي آب آش        .ليتر نمونه استفاده شود   
انتخـابي بـه صـورت فـصلي يـا       آزمايش تكميلي براي نمونه هـاي . مي گيرد از مرحله تاييدي استفاده گردد 

  .حداقل هر سه ماه يك بار جهت كنترل كيفي به كار مي رود
   اني عمــومي، بــه ويــژه آن مــواردي كــهبــراي آزمــايش هــاي روزانــه در بيــشتر شــبكه هــاي آبرســ

 و راهبـري  تـصفيه  زدايي مي شوند، هدف آزمايش كليفرم ارزيابي ميزان كارائي و بازدهي فراينـدهاي   گند
اي از كليفرم    عمده بخش. است EPAتصفيه خانه آب و فاضالب از طريق سنجش نتايج با استاندارد هاي             

نبـوده بلكـه دليـل آن        نتيجه اشكال در كار تصفيه خانه يا منبع آب چـاه             هاي موجود در سيستم توزيع لزوماً     
از آنجائي كه تشخيص بين آلودگي ثانويه و     .مي تواند مربوط به رشد مجدد باكتري در خطوط اصلي باشد          

تم، كه مي تواند به  دليل حضور مواد آلي باشد، مشكل است، بايـد فـرض را                  سرشد مجدد كليفرم ها در سي     
  .ابت شودبر آلودگي مجدد و ثانويه قرار داد، مگر اينكه خالف آن ث

  
  ب ــ تعيين كيفيت آب در مواردي غير از آب آشاميدني 
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آشاميدني، يك گروه لوله حاوي نمونه كه با آب تا ده برابر رقيـق شـده      غير  در آزمايش آب هاي     
بـسته بـه احتمـال تـراكم      ) … ، 0 / 0 1 ، 0 / 1 ، 1 مثـل  0 / 1 ميلي ليتـر شـروع و مـضاربي از     10از   ( ستا

در ايـن آزمـايش مـي تـوان از          . لي و تاييدي انـدازه گيـري مـي شـوند           و طي مراحل احتما    كليفرم تهيه شده  
آشاميدني  ب آ حاويلوله هاي مثبت     % 10مرحله تكميلي نيز به عنوان يك معيار كنترل كيفي براي حداقل            

ب غير  به طور كلي هدف از آزمايش آ       .كه بر مبناي آزمايشات فصلي نمونه برداري شده اند، استفاده نمود          
 استاندارد هاي كيفي آب و يا          ورد شدت آلودگي باكتريايي، تعيين منبع آلو دگي، اجراي        آآشاميدني ، بر  

هـر آزمـايش داراي مقـادير عـددي بـراي گـزارش  نتـايج                . رديابي نحوه بقاي ميكرو ارگانيسم ها مي باشد       
براي تراكم كليفـرم هـا بـه      MPNروش تخمير چند لوله اي مي تواند برآوردهاي معتبري بر اساس  .است

براي اين كار تعداد كافي نمونه بايد آزمايش شوند تا نتايج آنها نماينـده واقعـي وضـعيت منبـع                     .دست دهد 
به طور كلي ميانگين هندسي يا عدد ميانه از نتايج آزمايش تعدادي نمونه، رقمي را ارائه                 .مورد بررسي باشد  

در همـين راسـتا    . يط نمونه هاي برداشته شده به حداقل رسيده است        مي كند كه در آن تاثير تغييرات در شرا        
  . مي تواند شيوه هاي بهتري براي دستيابي به هدف باشد   روش شمارش مستقيم به كمك صافي غشائي،



 

  ج ــ آزمايش نمونه هاي ديگر 
ونـه   نم      روش تخمير چند لوله اي براي آزمايش نمونه هاي حاوي نمك يا آب شور، بـه عـالوه                 

براي هر نوع نمونه مي بايست بـه مـوارد اشـاره شـده جهـت                . هاي گل و الي، رسوبات و لجن كاربرد دارد        
  .جه گرددوانتخاب حجم مناسب و تعداد لوله هاي حاوي نمونه رقيق شده ت

را توزين نمود و سپس آنها را بـا            براي آماده سازي نمونه ها ي جامد يا نيمه جامد، ابتدا بايد آنها            
 ميلـي   450 گرم نمونه را در ظرف استريل مخلوط كن ريختـه،            50 رقيق كرد براي مثال، ابتدا       0 / 1ايب  ضر
 دقيقـه بـا   2 تـا  1به آن اضافه نمود و مخلـوط را بـه مـدت           % 0 / 1فر فسفات استريل يا آب پپتون دار        باليتر  

قيق شده اي بـا رقـت ده   از اين مخلوط يكنواخت آبكي، محلول هاي ر .بهم زد ) rpm 8000(سرعت كم 
  . پيش از ته نشيني آن تهيه مي شودبرابر، سريعا و
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  روش استاندارد تخمير براي كل كليفرمها   
  
   ـ مرحله احتمالي 1

در مرحله تشخيص احتمالي روش تخمير چند لوله اي از آبگوشت لوريل تريپتوز به عنوان محـيط                 
صورتي كه محيط كشت بعد از سترون شدن در يخچال نگهداري شـده باشـد،         در  . كشت استفاده مي شود     

 لوله هـايي كـه در         پس از اين مدت،    . قرار گيرد  oC 35قبل از استفاده بايد به مدت يك شب درانكوباتور          
  .ها رشد ميكروبي ويا حباب گازي مشاهده شد كنار گذاشته مي شوندآن
  

  روش كار 
  د مورد نياز الف ــ موا

  
  :ط كشت آبگوشت لوريل تريپتوز محي

 گرم20تريپتوز                                                                 
 گرم  5الكتوز                                                                  

  گرم 75/2فسات دي پتاسيوم هيدروژن                             
   گرم75/2فسفات پتاسيوم دي هيدروژن                           

 گرم 5كلريد سديم                                                          
  گرم1/0                               سولفات لوريل سديم           

  ليتر1آب مقطر                                                                
  

بعـد از   . مواد خشك را به آب اضافه كرده، كامال به هم بزنيد و سپس به كمك حرارت آنها را حـل كنيـد                     
به انـدازه كـافي   يك لوله دورهام و  از سترون شدن، قبل.  باشد8/6 ± 2/0 محيط بايد  PHسترون كردن ، 

ها ريخته بطوري كه پس از سترون كردن حداقل يك دوم يا دو سوم لوله دورهام در                  محيط كشت در لوله   
زان اسيد در لوله ها باشد، به جاي لوله دورهـام، از محلـول              يچنانچه هدف تعين م   . محيط كشت شناور باشد   

ايـن شناسـاگر    .  گرم در ليتر به محيط كشت مرحله احتمـالي بيفزائيـد           0 /0 1ان  ارغواني بروموكرزول به ميز   
لولـه هـا را بـا    . يفـرم هـا نـشان مـي دهـد     لرا در اين مرحله از آزمايش ك) به عنوان نتيجه مثبت(تشكيل اسيد   

  .درپوش فلزي و يا پالستيكي مقاوم به حرارت ببنديد
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 ميلـي ليتـر ،      20 ميلي ليتر ،     100يد كه اضافه كردن     آبگوشت لوريل تريپتوز را با چنان غلظتي بساز       
پيـشگيري از ايـن      براي.  ميلي ليتر از نمونه به محيط كشت باعث كاهش غلظت اجزا تركيبي آن نشود              10يا  

  . كمك بگيريدزيرامر از جدول 



 

  
  وريل تريپتوزجدول تهيه آبگوشت ل

  
حجم محيط كـشت در      )ميلي ليتر(حجم نمونه

  )رميلي ليت (هر لوله
+ حجــم محــيط كــشت 

  )ميلي ليتر (نمونه
وريل وزن آبگوشت ل

 تريپتوزخشك مورد نياز
  )گرم برليتر(

1  
10  
10  
20  

100  
100  
100  

   يا بيشتر10
10  
20       
10  
50  
35  
20  

   يا بيشتر11
20  
30  
30  

150  
135  
120  

6/5 3   
2/71  
4/ 53  
8/106  
8/106  
1/137  
6/213  

  
  ب ــ روش انجام آزمايش 

تعداد اين رديـف    . رنده لوله قرار دهيد   ا تايي از لوله هاي آزمايش را در محفظه نگهد         5 رديفهاي    )1 ب ـــ   
براي آب آشاميدني پنج    . ها و حجم نمونه انتخابي بستگي به كيفيت و ويژگيهاي نمونه مورد آزمايش دارد             

ميلي ليتر نمونه آمـاده          100 ميلي ليتر و يا يك بطري حاوي         10لوله حاوي    10 ميلي ليتر يا     20لوله حاوي   
بـراي  .  لوله آمـاده كنيـد     5) ميلي ليتر   .  … ، و    1/0 ،   1،  10(براي آبهاي غير آشاميدني براي هر رقت        . كنيد

ساخت محلول هاي رقيق و يا تعيين حجم نمونه مورد نيـاز مراحـل اشـاره شـده در مبحـث شـمارش پليـت                         
  .ي توانيد به عنوان راهنما كمك بگيريد همان مبحث نيز م1از شكل . نيد يهتروتروف را بب

 5در هـر گـروه      .  بار به شـدت تكـان دهيـد        25ظروف حاوي نمونه ها و محلول هاي رقيق شده را                
از ( تايي از لوله ها حجم مشخصي از نمونه را به ترتيب با افزايش ميزان رقت يا كاهش ضريب رقيق سازي                     

  .لوله ها را با تكان دادن آرام لوله ، مخلوط نمائيد مخلوط داخل . اضافه كنيد ) غليظ به رقيق 
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 قـرار  ور در انكوبـات oC 5/0±35 حاوي نمونه ومحيط كـشت را در دمـاي        يلوله ها يا بطري ها     ) 2   ب ـــ   
 ساعت هر لوله يا بطري را به آرامي و با حركت چرخشي تكـان داده و آنهـا را از نظـر                       24± 2بعد از   . دهيد

. بررسي كنيـد    ) سايه هاي زرد رنگ     ( ، وجود يا عدم وجود گاز و واكنشهاي اسيدي            ميزان رشد ميكروبي  
 ورعت در انكوبـات   ا سـ  24 اسيد مشاهده نشود ، آنها را مجددا بـه مـدت             اچنانچه در اين مرحله تشكيل گاز ي      

   زيـاد گـاز  تـشكيل   سـاعت لولـه هـا را بررسـي كـرده ، وجـود يـا عـدم وجـود                     48± 3پـس از    . قرار دهيد   



 

در صورتي كه به جاي لوله دورهام از شناساگر استفاده شده باشد رشد همراه بـا                . و اسيد را يادداشت كنيد     
 نـشانگر پاسـخ مثبـت بـه آزمـايش احتمـالي             ،اسيدي شدن محيط كه موجب تغيير رنگ شناساگر مي شـود          

  .است
  

  ر نتايجفسي    ت
. تمالي است حساعت بيانگر پاسخ مثبت به آزمايش ا       48± 3 در لوله ها يا بطري طي                توليد گاز يا اسيد   

 3 يـا تـشكيل گـاز در پابـان           اسـيد توليد  عدم  .  مرحله تائيدي نگهداريد     لوله هاي مثبت را براي آزمايش در      
 سـاعت بـراي نتيجـه گيـري قطعـي از      48كمتـر از  زمـان بـه    كـاهش   .  بيانگر نتيجه منفـي اسـت       ساعت ±48

كـه رشدشـان بـسيار كنـد اسـت، از نظـر دور              ونه هاي نادر كليفـرم      كه برخي گ  مشاهدات ، باعث مي شود      
  .بمانند

  
   ــ مرحله تاييدي 2

  روش كار 
  د مورد نياز الف ــ موا

 ) BGB( يـل بـرات   ي آبگوشت الكتوز برليان گرين ب     براي مرحله تاييدي از لوله هاي تخمير حاو       
  :استفاده مي شود

    )BGB( آبگوشت الكتوز برليان گرين
  پپتون

  كتوزال
  صفراي گاوي

  ن گرينابرلي
  آب مقطر

   گرم10
   گرم10
   گرم20

   گرم0/0 133
   ليتر1

  
  PH. مواد خشك را به آب اضافه كرده، كامال به هم بزنيد و سپس به كمك حـرارت آنهـا را حـل كنيـد    

 ها قـرار  قبل از استريل شدن لوله ها ي دورهام را در لوله   .  باشد   2/7± 2/0محيط پس از استريل كردن بايد       
دهيد و محيط كشت كافي اضافه نمائيد تا پس از استريل، حدود يك دوم تا دوسوم لوله هـاي دورهـام در                      

  .لوله ها را با در پوش فلزي يا پالستيكي مقاوم به حرارت ببنديد. محلول شناور باشد 
  ب ــ روش انجام آزمايش
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 انكوباسـيون  سـاعت    48 يا   24 پس از    كه) مرحله احتمالي (تمام لوله ها يا بطري هاي آزمايش قبل         
چنانچه فعاليت تخميري يا رشد اسـيدي     .براي مرحله تاييدي آزمايش مي شوند     توليد گاز يا اسيد نموده اند       



 

 سـاعته بـه   24 ساعت ظاهر  شد مي توان آن ها را پـيش از اتمـام زمـان    24زياد، در لوله هاي اوليه زودتر از        
 ساعته ، فعاليت تخميـري      48تي كه نمونه هاي مرحله اول پيش از دوره          در صور  .مرحله تاييدي منتقل نمود   

  . نشان دادند ، آن ها را نيز مي توان در مرحله تاييدي گنجانداسيدتوليد و يا 
لوله ها يا بطري هاي مرحله اول را كه توليد گاز و اسـيد در آن هـا مـشاهده مـي شـود بـه آرامـي                                 

با يك لوپ فلزي اسـتريل بـه       . شناور درآيند ارگانيزم ها در آن به صورت       بچرخانيد يا تكان دهيد تا ميكرو       
كامـل از كـشت ميكروبـي داخـل لولـه تخميـر دوم حـاوي آبگوشـت                  ) قطره  (  ميلي ليتر، يك لوپ      3قطر  

  را cm  5/2به جاي اين كار مي توانيد يك ميله چوبي استريل به طول حداقل . منتقل كنيد  BGBالكتوز 
پـس از   . شت ميكروبي كرده و سپس آن را سريعا در لوله حاوي آبگوشت الكتوز فرو بريـد               وارد محلول ك  

  .مثبت تكرار كنيد احتماليلوله هاي اين كار آن را خارج نموده دور بيندازيد، همين كار را براي تمام 
 48± 3  در اين مرحله آماده شده اند به مـدت        كه  لوله هاي حاوي محيط كشت الكتوز و نمونه را             

  .در انكوباتور قرار دهيد oC 5/0 ±35ساعت در دماي 
 بيـانگر  انكوباسـيون،   ساعت 48± 3تشكيل گاز، به هر ميزان، در لوله هاي دور هام در هر زمان از                   

را از تعـداد لولـه هـاي مثبـت ايـن مرحلـه از آزمـايش بـه           MPNمقـدار   .پاسخ مثبت در اين مرحله است 
  .غلظت باكتري ها توضيح داده شده محاسبه كنيدصورتي كه در مبحث تخمين 

  
  ج ــ روش كار براي آب هاي آلوده

  اين روش فقط براي آب هاي آلوده يا فاضالب كـه انتظـار مـي رود نتـايج مثبـت زيـادي داشـته                        
  .باشند كاربرد دارد

ت  سـاع  24اگر لوله هاي مرحله احتمالي در دو يا تعداد بيشتري از رقت هـاي متـوالي طـي مـدت                     
كمتـرين حجـم نمونـه يـا كوچـك تـرين            (مثبت باشند، در مرحله تاييدي فقط لوله هاي رقيق تـرين گـروه              

با ضريب رقيق سازي    (كه همگي مثبت بوده بعالوه لوله هاي مثبت گروه هاي رقيق تر             ) ضريب رقيق سازي  
 سـاعت  48ه پس از براي آزمايش مرحله تاييدي فقط  لوله هائي ك. براي آزمايش انتخاب مي شوند      ) كمتر

   . مشاهده شده باشد بررسي مي گردنداسيد توليد از يادر آن ها گ
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  :ــ مرحله تكميلي  3

براي اطمينان از حضور باكتريهاي كليفرم و تهيه اطالعات كنترل كيفي، آزمايش تكميلي را روي               
از روش ، تائيـد مـضاعف يعنـي         در ايـن مرحلـه      . از لوله هاي مثبت مرحله تائيدي انجام دهيـد         % 10حداقل  

 بـراي كليفـرم هـاي مـدفوعي         EC براي كل كليفرم هـا و آبگوشـت          BGBاستفاده مجدد از محيط كشت      
بيـانگر نتيجـه   ) C5/44 0 در دماي بـاال  ECبه آبگوشت مثبت توجه كنيد كه پاسخ . كمك گرفته مي شود

 مثبت لوله هاي حاوي آبگوشت الكتوز همراه با پاسخ منفي           پاسخ. مثبت مرحله تكميلي محسوب مي شود       
 نشانگر حضور كيفرم هاي غير مدفوعي بوده و مي بايد مجددا          ECهمان نمونه همان نمونه ها در آبگوشت        

  .در مرحله تكميلي براي اثبات حضور كليفرم هاي مورد بررسي قرار گيرند 
  

  روش كار
  الف ــ مواد مورد نياز

  : LES Endoگار آ ) 1الف ـــ 
  LES Endoآگار 

  گرم2/1                                    عصاره مخمر
    گرم7/3  كازيتون يا تريپتيكيس                  

  گرم  7/3تيو پپتون يا تيوتون                          
   گرم5/7                                            زتريپتو

  گرم 4/9كتوز                                            ال
    گرم3/3فسفات دي پتاسيم هيدروژن           

    گرم1فسفات پتاسيم دي هيدروژن               
  گرم  7/3كلريد سديم                                   

  م گر0 /1    ا و كسي كالت سديم          دز 
    گرم0 /0 5سولفات لوريل سديم                 

   گرم6/1سولفيت سديم                                
     گرم0 /8فوشين بازي                                 

    گرم15آگار                                               
    ليتر1           آب                                         
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) براي كاهش رشد و تشكيل كلني كليفرمها   % ( 95 ميلي ليتر اتانول     20 ليتر آب حاوي     1مواد خشك را به     
سـپس ظـرف را از حـرارت دور         .  آگار حل شـود      ااضافه كرده و تا نزديك به دماي جوش حرارت دهيد ت          

 نهـايي محلـول    PH.  كالو استفاده كنيـد واتبراي سترون كردن از .  خنك كنيد45 ــ oc 50كرده تا دماي 
 ميلي ليتري در ظروف پتري شيـشه اي يـا   7 تا 5محيط كشت را در حجم هاي  .  باشد   2/7± 2/0بايد حدود   
بـه  . استفاده مـي كنيـد   در صورتي كه از ظروفي با اندازه هاي ديگر . بريزيد  ) mm 60به قطر ( پالستيكي 

ظـروف را در معـرض تـابش        . زيد كه همان عمـق را در اختيـار بگـذارد            اندازه اي در آنها محيط كشت بري      
 درجـه  8 تـا  4آنها را به صورت كامال دربـسته در جـاي تاريـك و دمـاي     . د يمستقيم نور خورشيد قرار نده 
  .در صورت عدم استفاده، ظروف را شسته و آنها را دور بياندازيد. سانتي گراد نگهداري كنيد

  
  : كانكي آگار مك  ) 2الف ـــ 

  ار مك كانكيگ                                                             آ
  گرم17                                       پپتون

  گرم3پپتون پروتئوز                             
گرم    10                                   الكتوز

  گرم 5/1           نمكهاي صفراوي        
  گرم 5كلريد سديم                             

  گرم5/13آگار                                    
 گرم 03/0             قرمز خنثي

  گرم001/0                    كريستال ويوله
   ليتر1آب مقطر                                   

  
سپس به كمك حرارت بجوشانيد تا مواد حل شـوند          .  به هم بزنيد     الًام را به آب اضافه كرده و ك        تمام مواد 

. بريزيد )  mm  15 ×100(و آگار را در ظروف پتري   سترون كنيدoC121 دقيقه در اتوكالو 15به مدت . 
PH باشد 1/7± 0 /2 بعد از استريل بايد .  
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  :آگار مغذي  ) 3الف ـــ 
  آگار مغذي

   گرم 5    پپتون                           
 گرم   3عصاره گوشت گاو              
  گرم15آگار                                  

   ليتر1ر                              طآب مق
  

ترون بايـد  بعـد از سـ    PH.د بهم بزنيد و به كمك حرارت حل كنيـ مواد فوق را به آب اضافه كرده ، كامالً
  .محلول فوق را قبل از سترون نمودن در لوله هاي آزمايشگاهي درپيچدار بريزيد.   باشد±8/6 2/0

بعـد از  .  لوله را به طور مورب قرار دهيد تا آگار به صورت شيب دار جامد شود                پس از سترون كردن، فوراً    
  .سرد شدن در آنها را محكم بسته و در يك محل خنك نگهداري كنيد 

   
  محلولهاي رنگ آميزي گرم  ) 4الف ـــ 

 % 90حـاوي  (ويولـه    گـرم كريـستال  2  ) :ucker ‘ S( اكساالت آمونيوم ـــ كريستال ويوله  ) 1 ـــ 4الف 
 H2O، ( NH4 گرم از اكساالت آمونيوم 8/0حل كنيد  % 95 ميلي ليتر الكل اتيليك 20را در ) ماده رنگي

)2 C2 O4 دو محلول را مخلوط و قبل از اينكه آن را مصرف كنيد . طر حل كنيد تر آب مقل ميلي 80 را در
دار ب به وسيله كاغذ صافي آن را صاف كرده و در يـك شيـشه يـا بطـري در      .  ساعت بگذاريد تا بماند      24

  .رنگ آميزي بريزيد 
  
  : محلول لوگل ، اصالح شده براي رنگ آميزي گرم  ) 2 ـــ 4الف ـــ  

  آب مقطر را كـم كـم اضـافه كـرده    . را در يك هاون پودر كنيد  KI گرم 2 گرم كريستال يد و 1
بـاقي مانـده    محلول حاصل را بـا آب  .  بسائيد تا حل شودهر بار چند ميلي ليتر بيفزائيد و مخلوط را كامالً     ( 

  . ميلي ليتر آب استفاده كنيد 300 كالً.  يك بطري شيشه اي كهربايي بريزيدشسته و در
  
  :محلول مخالف رنگ ) 3 ــ 4الف ــ  

 ميلـي  10. حـل كنيـد   % 95 ميلي ليتر الكـل اتيليـك   100 گرم از رنگ سافرانين خشك را در        5/2 
  .محلول را در بطري هاي در دار نگهداري كنيد.  ميلي ليتر آب مقطر اضافه نمائيد100ليتر از آن را به 

  :الكل استون ) 4 ــ 4الف ــ  
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  .و استون را با هم مخلوط كنيد % 95ك  هاي مساوي از الكل اتيليم حج



 

  
  ب ــ روش انجام آزمايش

 آن  دركه  برات  ل  ياي آبگوشت الكتوز برليان گرين ب       با حفظ شرايط سترون از هر يك لوله ه           )1ب ــ    
گاز مشاهده شده ، بالفاصله پس از مشاهده گاز به كمك لوپ يك كـشت خطـي بـر روي محـيط كـشت                        

پليت ها را به گونه اي كشت خطي دهيد كـه كلنـي   . ك كانكي انجام دهيد  يا آگار م LES Endoآگار 
باكتري  در صورت حضور.  از يكديگر روي محيط كشت رشد كنند cm 5/ 0هاي منفرد به فاصله حداقل 

هاي گروه كليفرم ، براي تشكيل كلني هاي مجزا ، به هنگام گسترش خطي نمونه روي آگار به نكات زيـر                     
  :توجه كنيد 

 ميليمتر يا يك ميله سـوزني شـكل كـه نـوك آن كمـي خميـده       3از يك لوپ استريل با قطر      ) 1 ــ     1ــ  ب  
  .باشد استفاده كنيد

براي اجتناب از چسبيدن اليه سطحي و يا كف روي محيط كشت به نوك سوزن يـا لـوپ                    ) 2 ـــ   1 ب ـــ   
  .د لوله را كمي تكان داده ، كج كنيد و سپس سوزن را در آن فرو بري

 سـانتيمتري فـرو بـرده و نمونـه     0 /5انتهاي سوزن يا لوپ را در داخل مـايع تـا عمـق تقريبـا      ) 3 ـــ 1 ب ـــ  
  .برداريد 
نمونه برداشت شده را به وسيله قسمت خميده سوزن يا لوپ روي محـيط كـشت بماليـد تـا                ) 4 ـــ   1 ب ـــ   

ربع سوم (  و مرحله سوم) ربع دوم پليت ( وم دسطح آن خراشيده و پاره نشود ، در فاصله بين كشت مرحله             
هـا بهتـر      كلنـي      سوزن يا لوپ را حرارت دهيد تا ضد عفـوني شـده و در نتيجـه كيفيـت تفكيـك                   ) پليت  

  .صورت گيرد 
  . ساعت گرما گذاري كنيد24± 2 به مدت 0C 5/0±35 با دماي تورا را به طور وارونه در انكوبا پليت ه
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گرماگـذاري    ساعت24 پس از LES Endoحيط كشت آگار مترش يافته بر روي كلني ها گس ) 2 ب ــ 
صـورتي ـــ   (غيـر تيپيـك   ) كلني هاي صورتي تا قرمز تيره با جالي سبز فلزي           ( به يكي از سه شكل تيپيك       

مـشخص مـي    ) ديگـر كلنـي هـا     (يا كلني هاي غير كليفـرم منفـي         ) مز ــ سفيد يا بي رنگ بدون درخشش       قر
 تيپيك تخمير كننده الكتوز كه بر روي محيط كشت آگار مك كانكي گسترش يافته اند                كلني هاي . شوند

كـشت حاصـل شـده احاطـه شـده           ممكن است به وسيله هاله تيره كه بر اثر رسوب صـفراي              و، قرمز هستند    
اگـر   .دشده باشـند برداريـ    ) مجزا  (        ايزوله   از هر پليت يك يا چند كلني تيپيك كليفرم كه كامالً          . باشند

هيچ كلني تيپيك موجود نباشد از دو يا چند كلني كه بيشترين شباهت را با ارگانيـسم هـاي گـروه كليفـرم                       
يل تريپتـوز و آگـار    ر مجزا به هر دو لوله تخمير حاوي آبگوشت الو         از هر كلني كامالً    .دارند برداشت كنيد  

  ).از محيط كشت دوم ضرورتي نداردبراي نمونه هاي آب آشاميدني استفاده (مغذي شيبدار انتقال دهيد 



 

نها از محيط كـشت آگـار       آ در صورت نياز به مشاهده و شناسايي دقيق كلني ها به هنگام برداشت                 
Les Endo مجزا را كلني يك كلني كامالًهر  هنگام انتقال. يا آگار مك كانكي از ذره بين استفاده كنيد 

ه و خنك شده در هوا را فقط بـا سـطح كلنـي تمـاس       انتخاب كرده و سپس نوك سوزن سترون شده با شعل         
آلوده شدن كشت به هنگام     ( داده و از آن برداشت كنيد و به اين ترتيب احتمال  انتقال يك كشت مخلوط                 

  .را به حداقل برسانيد) انتقال 
وريل تريپتوز كه لوله هاي دور هام در آن قرار گرفته اند            وله هاي حاوي كشت ثانوي آبگوشت ل      ل    
اگـر گـاز توليـد نـشده ، مجـددا بـه        . گرماگذاري كنيـد oC 5 / 0 ±35  ساعت در دماي24± 2ا به مدت ر

 در .  سـاعت بررسـي كنيـد   48± 3وجـود گـاز را پـس از       . ساعت ديگر گرما گـذاري نمائيـد       24± 2مدت  
 مثبـت  در لوله هاي كشت ثانويه بر لوله هاي كشت در اگار خوابيده مربوط به هـر لولـه       صورت تشكيل گاز  

  .كروسكوپي آزمايش كنيديي مرا مشخص كرده و با روش رنگ آميزي گرم و بررس
براي آب آشاميدني مي توان رنـگ آميـزي گـرم را از مرحلـه تكميلـي                 : روش رنگ آميزي گرم    ) 3ب ــ   

حذف نمود زيرا احتمال وجود باكتري هاي گرم مثبت و ميكرو ارگانيسم هاي اسپوردار در ايـن مرحلـه از                    
  .يش بسيار ناچيز است آزما

روش اصـالح شـده     از. شيوه هاي اصالح شده مختلفي براي روش رنگ آميزي گرم وجـود دارد             
 براي رنگ آميزي يك گسترش از كشت خالص شامل يك كشت گـرم مثبـت و يـك      Huckerتوسط

  .كشت گرم منفي به عنوان كنترل ، استفاده كنيد 
نمونه رشد يافته و نيز كشت هاي كنترل مثبت و منفي را يـك               امولسيون هاي رقيق جداگانه اي از          

الم را در هـوا خـشك كـرده و بـا عبـور              .الم كه قبال يك قطره آب مقطر روي آن گذاشته ايد تهيه نمائيـد             
 دقيقـه بـا     1پـس از ايـن مرحلـه الم را بـه مـدت              . ن تثبيت كنيد    آ باكتري ها را روي      شعلهدادن الم از روي     

تكـان دادن ،   الم را زير آب شير شـسته و با  .مونيوم ــ كريستال ويوله رنگ آميزي نمائيد      محلول اكساالت آ  
  . دقيقه روي آن بريزيد 1سپس محلول لوگل را براي مدت .آب اضافي را بگيريد 

 تـا   15براي رنگ زدائي الم را با انگشتان گرفتـه و بـه مـدت               . الم رنگ شده را با آب شير بشوئيد         
بيشتر از مدت   . ستون الكل را روي آن بريزيد تا زماني كه حالل جاري كامال بيرنگ شود                ثانيه محلول ا   30

الم را بـا     . ثانيـه مجـددا رنـگ آميـزي نمائيـد          15با سافرانين به مدت      .فوق عمل رنگ زدايي را ادامه ندهيد      
و زيـر  لكه ها را با كاغذ خـشك كـن يـا جريـان هـواي آزاد خـشك كـرده            .جريان ماليم آب شير بشوئيد    

باكتري هاي گرم مثبت به رنگ آبي و بـاكتري هـاي گـرم منفـي قرمـز      . ميكروسكوپ آن را بررسي نمائيد    
  .ي قابل قبولند كه كنترل ها نيز واكنش هاي صحيح را داده باشد ننتايج آزمايش زما.  ديده مي شوندرنگ
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  تفسير نتايج
  48 ± 3وريـل تريپتـوز در مـدت        تشكيل گاز در دومين سري لوله هـاي حـاوي محـيط كـشت آبگوشـت ل                

ه نـشانگر مثبـت بـودن مرحلـه تكميلـي           كرد رشـد  منفي كـه بـدون اسـپور      ساعت و مشاهده باسيل هاي گرم       
اگر در لوله هاي سـري دوم حـاوي آبگوشـت لوريـل تريپتـوز در                . باكتري هاي گروه كليفرم است    حضور  

نـه هـا را از روي نتـايج آزمـايش      بـراي ايـن نمو   MPN  ساعت گازي تشكيل نشد ، مقـدار  48 ± 3مدت 
  . پيشين كه در مورد همين نمونه ها انجام شده محاسبه و بيان كنيدتأييديمرحله 

  
  

  باكتريها ) تراكم ( تخمين غلظت 
  ) MPN (محا سبه 

  
نمونـه      دقت اين روش نسبتا كم است مگر اينكـه تعـداد              :الف ــ دقت روش تخمير چند لوله اي         

لي ليتر باشـد بـا در       ي عدد كليفرم در هر م     1 براي مثال حتي زماني كه نمونه حاوي         .باشدهاي تهيه شده زياد     
 1 لولـه هـاي        از % 37مي توان انتظار داشـت كـه حـدود           ها در هر لوله،    نظر گرفتن توزيع تصادفي باكتري    

 نظر گرفته شـوند      ميلي ليتري در   1 لوله براي نمونه     5حال چنانچه   . ميلي ليتري پاسخ منفي به آزمايش بدهند      
  .نتايج پاسخ كامال منفي دهد  % 1، تحت همين شرايط ممكن است كمتر از 

در نتيجه مي بايست به هنگـام تفـسير         . ت نتايج كسب شده چندان باال نيست       لوله اي دق   5     حتي در روش    
عـداد لولـه هـاي    به ويـژه اگـر ت  . نتايج بررسي  بهداشتي يك منبع از نظر حضور كليفرم دقت و احتياط نمود 

تهيه شده با ضريب رقيق سازي متفاوت كم بوده و يا اينكه تعـداد لولـه هـاي برداشـت شـده از منبـع كـافي                
  .نباشد

 محتمـل     باكتريهـا از روش بيـان آمـاري     مبراي محاسبه غلظت و تراك      :MPN  ب ــ محاسبه و بيان      
 بـراي آزمـايش هـاي     MPNمقـادير  .  شـود  استفاده مـي  )  MPN( ترين تعداد يا بيشترين تعداد احتمالي 

 درج  4 و   3،  2 در جـدول     بسيار و متنوعي كـه بـر روي نمونـه هـاي گونـاگون صـورت گرفتـه ، محاسـبه و                     
  . محاسبه شده است  MPNبراي هر  % 95اين ارقام با در نظر گرفتن محدوده اطمينان . تگرديده اس

       ،وجـود دارنـد    اديري باشد كه در جدول    اگر حجم نمونه هاي تهيه شده در يك آزمايش همان مق          
  و يـا بـه صـورت حـضور يـا عـدم        ml 100 /  MPN مربوط به آن آزمايش را بر حسب  MPNمي توان 

  .يا كليفرم هاي مدفوعي از جدول يافته و گزارش نمود ) كليه جرم ها ( حضور كل كليفرم ها 
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 بـراي پاسـخ     3ميلي ليتري و ارقام جدول       20 لوله   5 مربوط به نتايج مثبت آزمايش       2 اعداد جدول   
 براي تركيبي از پاسخهاي مثبت  MPN نتايج 4 كه جدول يدر حال.  ميلي ليتري است 10 لوله 10مثبت به 



 

 عـدد آخـر داراي   5 ميلي ليتر و 1 عدد   5 ميلي ليتر ،     10 عدد آن حاوي     5 لوله است كه     15ايش  مو منفي آز  
  .رسي است ميلي ليتر از نمونه مورد بر0 /1
 متفـاوت باشـد   0 /1 و 1 ،  10زماني كه ميزان رقت يا ضريب رقيق سازي دهدهي نسبت بـه اعـداد                    

 انتخاب نموده و به كمك فرمول زير آن را 4 را براي تركيبي از لوله هاي مثبت از جدول  MPNمي توان 
  .براي آزمايش انجام شده محاسبه و گزارش نمود

mlMPNMPN 100/10
    )4از جدول (  ×=

.............................

 سري لوله با رقت هاي دهدهي بيش از سه نوع رقت وجود داشته باشد ، تنها از نتـايج                      
 5كـه هـر     ) نمونه يا رقيق ترين  (براي انتخاب اين سه گروه، باالترين ميزان رقت          .شود    

دي از لو له ها كه به ترتيب رقيق تـر هـستند             ه آزمايش داده است به همراه دو گروه بع            
Mنحوه انتخاب لوله هـا نـشان داده شـده    )51جدول(در مثال زير .  در نظر گرفته مي شود

 لولـه آزمـايش را   5ت كه اعداد موجود در صورت كسر ها ، تعداد لوله هاي مثبـت از                
 ستون تركيب لوله هاي مثبت ، صورت كسرها انتخاب شده بـه روش بـاال                سه گانه در   

  MPNــ چند مثال براي نحوه انتخاب لوله هاي مثبت جهت محاسبه  5 
ml  01/0  ml  001/0   تركيب لولـه 

  هاي مثبت
MPN  از
  4جدول 

100 ml/  MPN   محاسـبه
  شده

2 
5 

0 
5 

  50 × 100                    50  0 ــ 2 ــ5
               1/0  

2 
5 

0 
5 

  220×  10                    220  2 ــ 4 ــ 5
         1       

0 
5 

0 
5 

       2 ×  10                   2  0 ــ 1 ــ 0
                  1    

  .عدد مياني مي باشد  ) 1يعني (  رقمي طوري انتخاب مي شود كه تنها پاسخ مثبت 
در مورد نتايج چند بـار آزمـايش تعـدادي نمونـه       MPNه تعيين يك عدد براي بيان 

  . استفاده نمود هاي محاسبه شده و يا عدد ميانه آن ها MPNگين 
چنانچه مـوارد ديگـري بـه غيـر از        . مول ترين تركيب لوله هاي مثبت را نشان مي دهد            

تكـرار شـد نـشانگر خطـاي        ) بيش از يـك درصـد مـوارد         (  در جدول به دفعات زياد         
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 بيشترين حجم نمونه آزمايش شده                      

۵۰۰۰ 

۲۲۰۰ 

۲۰ 
  
اگر در يك
سه گروه استفاده مي 
لوله آن پاسخ مثبت ب

 PNبراي محاسبه 

بايد توجه داش. است
اعداد . بيان مي كنند    

  .را نشان مي دهد 
  

جدول
 ml  1  ml  1/ 0  نمونه

  5  الف
5  

5  
5  

  5  ب
5  

4  
5  

  0  ج 
5  

1  
5  

  
 در نمونه ج ، كد سه
  در صورتي كه نياز ب
باشد مي توان از ميان

 مع4 جدول   
احتماالت اشاره شده

84043003 



 

ي مثبـت در جـدول يافـت    زماني كه تركيبي از لولـه هـا  .  استMPNروش و يا فرضيات آماري مر تبط با     
  : را از فرمول ساده توماس به صورت زير محاسبه نمود MPNنشود ، مي توان 

  
     تعدادلوله هاي مثبت                                 × 100                                 

  
د مـي تـوان جهـت تعيـين          در آزمايش كليفرم تهيه شده انـ       MPNكه براي محاسبه    ول وفرمول هايي را   اجد

MPNشان وجود دارد، نيز به كار برد   ساير ارگانيزم هائي كه محيط كشت مناسب براي اندازه گيري.  
  
  
  

  براي تركيب لوله هاي مثبت و منفي زماني كه % 95 و دامنه اطمينان MPNـ شاخص 2جدول
  . ميلي ليتر استفاده شده باشد 20 لوله 5 در آزمايش از 

  
هـاي مثبـت از     تعداد لولـه      )تقريبي  % ( 95دامنه اطمينان 

  ميلي ليتري 20 لوله 5كل 
 در  MPNشاخص 

100 ml  
  حداكثر  حداقل

  3  0  1/1كمتر از   0
1  1/1  5 0/0  3/6  
2  6/2  3/ 0  6/9  
3  6/4  8/ 0  7/14  
4  8  7/1  4/26  
  بي نهايت  4  8بيشتراز   5
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  در لوله هاي منفي)ml( حجم نمونه×در تمام لوله ها) ml(حجم نمونه 

 =MPN  /  100  ml    



 

  
   براي تركيب لوله هاي مثبت و منفي زماني %95 و دامنه اطمينان MPN ــ شاخص 3جدول 

  .ميلي ليتر استفاده شود 10 لوله 10 كه در آزمايش از 
تعداد لوله هاي مثبت از   )تقريبي % ( 95دامنه اطمينان 

  ml 10 لوله 10كل 
 در  MPNشاخص 

100 ml  حد اكثر  حداقل  
  3  0  1/1كمتر از   0
1  1/1  3 0/ 0  9/ 5  
2  2/2  26/ 0  1/8  
3  6/3  69/ 0  6/10  
4  1/5  3/1  4/13  
5  9/6  1/2  8/16  
6  2/9  1/3 1/21  
7  12  3/4  1/27  
8  1/16  9/5 8/36  
9  23  1/8  5/59  

  بي نهايت  5/13  23بيشتر از   10
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  لوله هاي مثبت براي تركيب انواع گوناگون % 95 و دامنه اطمينان MPN ــ شاخص 4جدول 

  . آزمايش شده باشند  ml 0 /1  و 1 ،10 تايي با حجم 5 زماني كه سه گروه لوله 
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تركيب لوله هاي   )تقريبي  % ( 95دامنه اطمينان 
 0 /1و 1و10مثبت 

 100ml / MPN  كد تركيبي
  حداكثر  حداقل

0         0          0  
0        0           1  
0        1           0  
0        2           0  

  0ـ  ــــ0ـــــ 0
  1 ـــــ 0ــــ 0
  0 ـــــ 1ـــــ 0
  0 ـــــ 2ـــــ 0

  2كمتر از 
2  
2  
4  

  ــــ
1  
1  
1  

  ـــــ
10  
10  
13  

1       0            0  
1       0            1  
1       1            0  
1       1            1  
1       2            0  

  0 ــــ 0 ــــ 1
  1 ـــــ 0 ــــ 1
  0ـــ  ــ1 ــــ 1
  1 ـــــ 1 ـــــ 1
  0 ـــــ 2 ـــــ 1

  

2  
4  
4  
6  
6  

1  
1  
1  
2  
2  

  

11  
15  
15  
18  
18  

2       0           0  
2       0           1  
2       1          0  
2      1           1  
2     2            0  
2     3            0  

  0 ـــــ 0 ــــ 2
  1 ــــ 0 ــــ 2
  0 ـــــ 1  ــــ2
  1  ــــ1 ــــ 2
  0 ــــ 2  ــــ2
  0 ــــ 3 ــــ 2

4  
7  
7  
9  
9  

12  

1  
2  
2  
3  
3  
5  

17  
20  
21  
24  
25  
29  

3     0            0  
3      0            1  
3      1            0  
3      1            1  
3      2            0  
3      2            1  

  0 ــــ 0 ــــ 3
  1 ــــ 0 ـــ 3
  0 ــــ 1 ــــ 3
  1 ــــ 1 ــــ 3
  0 ــــ 2 ــــ 3
  1 ــــ 2 ــــ 3

  
  

8  
11  
11  
14  
14  
17  

3  
4  
4  
6  
6  
7  

24  
29  
29  
35  
35  
40  
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4         0         0  
4         0          1  
4        1           0  
4        1           1  
4        1           2  

  0 ـــــ 0 ــــ 4
  1ـــ  ــ0 ــــ 4
  0 ـــــ 1 ــــ 4
  1 ــــ 1 ــــ 4
  2 ــــ 1 ــــ 4

13  
17  
17  
21  
26  

5  
7  
7  
9  

12  

38  
45  
46  
55  
63  

4         2        0  
4         2        1  
4         3        0  
4        3         1  
4       4          0  

  0 ــــ 2 ــــ 4
  1 ــــ 2 ــــ 4
  0 ـــــ 3 ــــ 4
  1 ـــــ 3ـ  ـــ4

  0  ــــ4 ــــ 4

22  
26  
27  
33  
34  

9  
12  
12  
15  
16  

56  
65  
67  
77  
80  

5        0         0  
5        0          1  
5        0          2  
5         1          0  
5         1          1  
5         1          2  

  0 ـــــ0 ــــ 5
  1 ـــــ 0 ـــــ 5
  2 ـــــ 0 ــــ 5
  0 ـــــ 1 ــــ 5

  1 ــــ 1  ــــ5
  2 ــــ 1 ــــ 5

23  
30  
40  
30  
50  
60  

9  
10  
20  
10  
20  
30  

86  
110  
140  
120  
150  
180  

5         2           0 
5         2           1 
5         2           2 
5         3           0 
5         3           1 

  0 ــــ 2 ـــــ 5
  1ـــــ  2 ــــ 5
  2 ـــــ 2 ــــ 5
  0 ــــ 3 ــــ 5
  1 ـــــ 3 ــــ 5

50  
70  
90  
80  

110  

20  
30  
40  
30  
40  

170  
210  
250  
250  
300  

5         3           2 
5         3           3 
5         4           0 
5         4           1 
5         4           2 
5         4           3 
5         4          4  

  

  2 ـــــ 3 ــــ 5
  3 ـــــ3 ــــ 5
  0 ــــ 4 ـــــ 5
  1 ـــــ 4 ـــــ 5
  2 ـــــ 4 ــــ 5
  3 ــــ 4 ــــ 5
  4 ــــ 4 ــــ 5

  

140  
170  
130  
170  
220  
280  
350  
  

60  
80  
50  
70  

100  
120  
160  

  

360  
410  
390  
480  
580  
690  
820  
  



 

5         5           0  
5         5           1  
5        5        2  
5       5        3  
5       5       4  
5       5       5  
  

      

  0 ــــ 5ــــ   5   
  1 ـــــ 5 ـــــ 5  
  2 ــــ 5 ــــ 5  
  3ــــ  5 ــــ 5  
  4 ــــ 5 ــــ 5  
  5 ــــ 5 ــــ 5  
  

240  
300  
500  
900  

1600  
1600 >  

  

100  
100  
200  
300  
600  
  ــــ

  

940  
1300  
2000  
2900  
5300  
  ــــ
  
  

  
  .تركيب خواندن كد سه رقمي از راست به چپ مي باشد 

  
  

  آزمايش حضور ـــ عدم حضور كليفرم ها
  

صـالح شـده از   گروه كليفرم ها يك شيوه سـاده ا  ) P _ A( آزمايش تعيين حضور ـ عدم حضور  
 ميلـي ليتـري از نمونـه    100بي يـك حجـم   اساس اين روش بررسي كيفيت ميكرو .روش چند لوله اي است    

مورد نظر در محيط كشت مناسب است كه نتيجه اي كيفي از حضور يا عدم حضور كليفـرم هـا در اختيـار                       
 ميلي ليتر از نمونـه آب آشـاميدني نبايـد كليفرمـي وجـود داشـته       100با در نظر گرفتن اينكه در   . مي گذارد 

  اين آزمايش زمينه اي فراهم مي سازد تا محيط كشت براي شناسائي و جداسـازي سـاير شـاخص هـا                     .باشد
 مــدفوعي و كليفــرم هــاي مــدفوعي ، آئرومونــاس ، اســتا فيلــو كــوك ، ســودو مونــاس ، اســترپتوكوك  ( 

از ديگر مزايـاي ايـن روش امكـان آزمـايش تعـداد زيـادي               . به همان شيوه كيفي بررسي شود       ) كلستريديم
به عالوه مطالعات تطبيقي در مورد اين روش و شيوه صـافي غـشائي نـشان        .مونه در مدت زمان كمتر است     ن

ـ عدم حضور مي تواند امكان بيشتري براي شناسائي كليفرم ها در نمونـه هـاي                حضورمي دهد كه آزمايش     
 را شـان مـي شـود    حاوي ديگر ارگانيزم ها ، كه رشدشان كلني هاي كليفرم را پوشانده و مـانع از تـشخيص         

  .فراهم سازد
آزمايش حضور ــ عدم حضور براي نمونه هاي روزانه برداشت شده از شبكه توزيع يا تصفيه خانه                     

هاي آب پيشنهاد شده است، و زماني كه نتيجه آزمايش براي كليفرم ها مثبت مي باشد مي بايست آزمايش                   
مونـه انجـام داد ونتـايج كمـي ايـن آزمـايش هـا ،                هاي بيشتري جهت تعيين غلظت يا تراكم كليفرم ها در ن          

  .شدت آلودگي در اختيار مي گذاردورداطالعاتي در م
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   ــ آزمايش احتمالي 1

  د مورد نياز الف ــ موا
  

اين محيط به صورت آماده ، خشك و يا غلـيظ سـترون شـده     :  P _ Aمحيط كشت آبگوشت  ) 1الف ــ 
  : بصورت زير عمل مي گردد در آزمايشگاهبراي تهيه محيط .در بازار موجود است 

  
  

  ) P ـــ A( محيط كشت آبگوشت 
    گرم3عصاره گوشت گاو                                 
   گرم5پپتون                                                       

 گرم 46/7الكتوز                                                
  گرم83/9توز                                               تريپ

   گرم 35/1فسفات دي پتاسيم هيدروژن               
   گرم35/1فسفات دي پتاسيم دي هيدروژن         

    گرم46/2كلريد سديم                                   
  رم گ0 /0 5لوريل سولفات سديم                       

  گرم0 /00 85ارغواني بروم كرزول                     
   ليتر1آب مقطر                                                

  
  Aمحيط كـشت  . ر غليظ تر تهيه شودبنمونه آزمايش مي شود، مخلوط فوق بايد سه برا  ml  100چنانچه 

 از محـيط آمـاده را در يـك     ml 50.زدن در آب حل كنيد و همراه با هم را بدون استفاده از حرارت Pــــ 
سـپس  ) . نمـي باشـد   نياز به لوله تخمير و لوله دورهـام  . (  با در سرپيچي بريزيد ml 250بطري رقيق سازي 
 30كل زمان سترون كردن نبايـد از  .  سترون كنيدoC 121  دماي  دقيقه در اتوكالو با12محلول را به مدت 
  . باشد8/6± 0 /2 اين محلول پس از سترون شدن بايد  PH. دقيقه بيشتر شود

    
  .نيد ي را ببدر آزمايش احتماليبخش تهيه محيط كشت ها ، : آبگوشت لوريل تريپتوز  ) 2الف ـــ 
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  ب ــ روش انجام آزمايش 
  ميلـي ليتـر از آن را بـه بطـري           100به شدت تكان دهيـد و       )  بار 25حدود  ( ثانيه   5نمونه را به مدت         

با يكي دو بار وارونه كردن بطري مواد را كامال مخلـوط نمائيـد    . اضافه كنيدP ــــ  Aحاوي محيط كشت 
مخلوط را در انكوبـاتور بـا        .و نمونه به دست آيد    ) با غلظت سه برابر     ( تا محلول يكنواختي از محيط كشت       

 هـاي اسـيدي آن را بررسـي      ساعت براي مشاهده واكـنش     48 و   24 قرار داده و پس از       oC5 / 0 ±35دماي  
  .كنيد

  
  ج ــ تفسير نتايج

. تشكيل رنگ زرد مشخص در محيط كشت نشانه اي از توليد اسيد در نتيجه تخمير الكتـوز اسـت                  
مشاهده هر مقدار   . اگر گاز نيز توليد شده باشد، تكان دادن آرام بطري موجب تشكيل كف در آن مي شود                

  .ه اين آزمايش استگاز و يا اسيد بيانگر پاسخ مثبت ب
  
   ــ آزمايش تائيدي2

  . شده استبيان براي كل كليفرم ها چند لوله اي تخمير روش روش آزمايش تاييدي در 
  :   الف مواد مورد نياز 

  بـرات  يـل گـرين ب   از لوله هاي تخمير حاوي محيط كشت آبگوشت الكتوز برليـان          : محيط كشت   
)BGLB  (استفاده كنيد.  

  مايش ب ــ روش انجام آز
د بـه محـيط كـشت    هاي ميكروبي كه در مرحله احتمالي ، اسيد يا گاز توليـد كـرده انـ         تمام كشت     

  . گرما گذاري كنيدoC 5/ 0 ±35انتقال داده و در دماي  ) BGLB  (  براتيلبرليان گرين ـــ ب
   نتايج    ج ــ تفسير 

 بـه حـضور بـاكتري هـاي      ساعت بيانگر پاسخ مثبت48ظرف )  BGLB(توليد گاز در آبگوشت    
نتايج را به صورت حضور ـــ عدم حضور يا مثبت  ـــ منفي براي كل كليفرم ها در                  . كليفرم در نمونه است     

ml  100 نمونه گزارش كنيد .  
  
   ــ آزمايش تكميلي3  

  . شده است بيانروش اين آزمايش در مبحث روش استاندارد تخمير براي كل كليفرم ها 
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  ليفرم  مدفوعيروش تعيين ك

  
 باالتر  مي تواند، ارگانيزم هاي گروه كليفـرم را كـه منـشا ء مـدفوعي                  يمادآزمايش ميكروبي در    

  .دارند از انواعي كه منبعشان غيرمدفوعي است متمايز نمايد
اصالح كردن شيوه هـاي آزمـايش، اسـتاندارد كـردن روشـها ، و مطالعـه تفـصيلي اعـضاي گـروه               

وران خونگرم يافت مي شوند در كنار انواعي كـه منـشاء محيطـي ديگـري دارنـد                  كليفرم كه در مدفوع جان    
مي تواند   اين آزمايش   . اندازه گيري ميزان كليفرم هاي مدفوعي را از اهميت خاصي برخوردار كرده است            

  .انجام شود توسط يكي از دو روش تخمير چند لوله اي يا صافي غشائي 
  استفاده مي كند مي تواند اطالعات كافي در مورد منبـع   ECنتايج آزمايشي كه از محيط كشت  

 بـراي   نبايـد روش  از ايـن    . در اختيار بگـذارد    )كليفرم هاي مدفوعي يا غير مدفوعي     (آلودگي گروه كليفرم    
 بهينه كليفـرم هـاي مـدفوعي از         زيرا براي بازيافت  . جداسازي مستقيم كليفرم ها در نمونه آب استفاده نمود        

روشـي كـه در آن از آبگوشـت         .  غني سازي اوليه محيط كشت در مرحله احتمالي مي باشـد           نمونه ، نيازمند  
يك آزمايش تك مرحله اي است كه نيـازي بـه   ) آزمايش مستقيم كليفرم مدفوعي( استفاده مي شود  Aـ1

  .تاييد ندارد
ي ، آبهـا بـراي نمونـه هـاي آب آشـاميدني     )  ECبا اسـتفاده از محـيط   ( آزمايش كليفرم مدفوعي 

خام ، سيستم هاي تصفيه فاضالب، استخر ها و آبهاي مصرفي براي اسـتحمام، آب دريـا                 آب  منابع   ،سطحي
اين آزمايش نمي توانـد جـايگزين آزمـايش شـمارش كـل             . و به طور كلي ارزيابي كيفي آب كاربرد دارد        

يـد هـيچ بـاكتري      كليفرم ها در تعيين كيفيت آب لوله كشي شود، زيـرا در اينگونـه آبهـاي تـصفيه شـده نبا                    
، كند قابـل كـاربرد بـراي منـابع آب      استفاده مي A ــ1آزمايشي كه از محيط . كليفرمي حضور داشته باشد

  . دريا و فاضالب تصفيه شده استآب
  
  )ECمحيط كشت آبگوشت ( ــ آزمايش كليفرم مدفوعي 1

كليفـرم    و  ) ونگرمتخليه شده از روده جـانوران خـ       (اين آزمايش بين كليفرم هاي با منشا مدفوعي         
است ولي جهت آزمايش سريع تعيـين        ECمحيط كشت اين روش     . هاي از ساير منابع تمايز قائل مي شود         

 با يـك  A   ــ1محيط  يه شده و يا منابع آب مي توان ازكيفيت آب هاي پرورش آبزيان، فاضالب هاي تصف 
  .شيوه مستقيم استفاده نمود 
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  الف ــ مواد مورد نياز 
   : ECمحيط كشت  ) 1الف ــ 

  ECآبگوشت 
   گرم20  تريپتوز يا تريپتيكاز

   گرم5  الكتوز
 گرم5/1  3 صفراوي يا نمكهاي صفراوي شمارهمخلوط نمكهاي

    گرم4  فسفات دي پتاسيم هيدروژن
 گرم5/1  فسفات دي هيدروژن پتاسيم

   گرم5  ريد سديمكل
   ليتر1  آب مقطر 

  
 مخلوط پس از  PH .مال مخلوط كنيد و با دادن حرارت حل نمائيد كاو كردهمواد خشك را به آب اضافه 

پيش از سترون سازي مخلوط را در لوله هاي تخمير توزيع كرده و در               . باشد 9/6± 0 / 2سترون كردن بايد    
به اندازه اي در هر لوله بريزيد كه پس از سـترون كـردن بخـشي از لولـه            .هر لوله يك لوله دورهام بيندازيد     

درب لوله هاي تخمير را با درپوش فلزي يا پالستيك مقـاوم            . رهام در داخل محيط قرار داشته باشد      هاي دو 
  .به حرارت ببنديد و در انكوباتور قرار دهيد

  
  ب ــ روش انجام آزمايش 

مرحله احتمالي را بـراي     ) تشكيل گاز، رشد زياد و يا توليد اسيد       (همه لوله ها يا بطري هاي مثبت          
 ساعت لولـه هـاي تخميـري كـه در آن هـا          48پس از   . ساعت گرماگذاري كنيد     48ش به مدت    انجام آزماي 

با يـك لـوپ فلـزي    . گاز ، رشد ميكروبي و يا اسيديته مشاهده شده است، به آرامي تكان دهيد يا بچرخانيد      
 لولـه   ميلي ليتر و يا ميله چوبي سترون شده نمونـه هـايي از كـشت ميكروبـي در هـر                  5/3سترون شده به قطر     

كه به روش باال تلقيح      ECسپس لوله هاي حاوي آبگوشت      .منتقل نمائيد  ECمثبت برداشته و به آبگوشت      
  ECتمام لوله هـاي     .  قرار دهيد  oC2 / 0 ± 5 / 44 ساعت در حمام آب با دماي        24± 2شده اند را به مدت      

يـد كـه ارتفـاع آب در        دقـت كن   .قـرار گيرنـد   گرم   دقيقه پس از كشت، در حمام آب         30مي بايست ظرف    
  .الئي محيط كشت در آن شناور گردندحمام به اندازه اي باشد كه تمام لوله ها تا سطح با
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  تفسير نتايج) ج 
ثبـت بـه     سـاعت يـا كمتـر بيـانگر پاسـخ م           24ظـرف     ECتوليد گاز و مشاهده رشد در آبگوشت        

نـشانگر پاسـخ منفـي بـوده و         ) زعدم رشد و يا رشد نـاچي      (عدم تشكيل گاز     .آزمايش كليفرم مدفوعي است   
اگـر آزمـايش بـا روش       . را براي وجود كليفرم نشان مـي دهـد        منابع ديگري، به جز روده جانوران خونگرم        

همانطور كـه    ،ECتوان به كمك تعداد لوله هاي مثبت  را مي  MPNچند لوله اي انجام مي شود، مقدار 
يك لوله براي كـشت ميكروبـي از مرحلـه آزمـايش           چنانچه تنها   . در بخش گذشته اشاره شد، محاسبه نمود      

  .آماده شده باشد، نتيجه بايد به صورت حضور ــ عدم حضور كليفرم هاي مدفوعي گزارش گردد
  
  

  ) A ــ 1محيط كشت (  آزمايش مستقيم كليفرم مدفوعي  
  

  الف ـ مواد مورد نياز 
 در بازار موجـود نبـوده و نيـاز بـه     اين محيط ممكن است به  صورت خشك :  A ــ1آبگوشت   ) 1الف ــ 

  : در صورت نياز به تهيه به صورت زير آماده مي گردد.تهيه مواد اوليه داشته باشد
  A ـ 1آبگوشت 

   گرم5  الكتوز
   گرم20  تريپتون

   گرم5  كلريد سديم
   گرم0 /5  ساليسين

   ميلي ليتر1  پلي اتيلن گليكول پارا ــ ايزو اكتيل فنيل اتر
  يتر ل1  آب مقطر
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پلي اتيلن گليكول پارا ـــ ايـزو اكتيـل          (به كمك حرارت مواد جامد را در آب حل كرده و سپس             
پيش از سـترون كـردن، محـيط را در لولـه هـاي      . ظيم نماييد تن9/6± 0 /1 را در  PH. را بيفزاييد ) فنيل اتر

ترون شدن حـداقل بخـشي      به طوري كه پس از س     . تخمير ريخته و به هر كدام يك لوله دورهام اضافه كنيد          
 ببنديـد   ملوله هاي تخمير را با در فلزي يا پالستيك مقـاو          . از لوله هاي دورهام در محيط كشت شناور باشند        

 يـا  مي توانيـد در دمـاي آزمايـشگاه    لوله ها را.  دقيقه قرار دهيد10 به مدت oC  121و در اتوكالو با دماي 
  .شكلي در كار ايجاد نمي كندتشكيل رسوب م.  روز نگهداريد7جاي تاريك تا 



 

نمونه به آن، ميزان تركيبات تـشكيل    ml 10را با غلظتي بسازيد كه افزودن  A  ـــ1محيط كشت 
 بهتر  ml 10براي لوله هاي . ندهددهنده آن را كه بايد در يك محيط استاندرد وجود داشته باشند، كاهش 

  .ده پيشنهاد شده تهيه نموداست محيط كشت را با غلظتي دو برابر از مواد تهيه ش
  

     ب ــ روش انجام آزمايش
 را همانطور كه در روش استاندارد تخمير براي كل كليفرم هـا   A  ــ1 لوله هاي حاوي آبگوشت      

.  قـرار دهيـد  oC5/ 0 ±35  ور سـاعت در انكوبـات  3تشريح شده با كشت ميكروبي تلقيح كرده و بـه مـدت   
 سـاعت ديگـر     21 ±2 منتقـل كـرده و بـه مـدت           oC2/ 0 ±5/44 آب با دماي     سپس تمام لوله ها را به حمام      

  .گرما گذاري كنيد
  
  ج ــ تفسير آزمايش 

 ساعت يا كمتر بيانگر پاسخ مثبت 24 ظرف  A ــ1       توليد گاز در هر يك از لوله هاي حاوي آبگوشت 
 لوله هـاي مثبـت، همـانطور         را از روي تعداد    MPNميزان   . به آزمايش حضور كليفرم هاي مدفوعي است      

  .كه پيش از اين تشريح شد، محاسبه كنيد
  
  

  وفر هتروتبشقابي باكتريهاي شمارش  
  
   

كه پـيش از ايـن تحـت عنـوان     ) HPC(پليت هتروتروف  شقابي باكتريهاي ب شمارش    : ــ  كاربردها     1  
داد بـاكتري هـاي      استاندارد شـناخته مـي شـد، روشـي اسـت كـه توسـط آن تعـ                  شقابي باكتريهاي بشمارش  

و يـا كيفيـت     اندازه گيري شده و نيز تغييرات كيفي به هنگام تصفيه وتوزيـع آب                هتروتروف زنده در آب     
كلني هاي مورد مطالعه با اين روش مي تواننـد بـه صـورت دوتـايي،                .گرددمي   ياستخر هاي شنا بررس   آب  

حـت عنـوان واحـد هـاي تـشكيل دهنـده       ن تآزنجيره اي ، خو شه اي و يا منفرد تشكيل شوندكه همه انواع            
در كنـشهاي مـا بـين كلنـي هـاي           نآشمارش نهائي كلني ها وابسته بـه         .مي شوند       ناميده  ) CFU(كلني  

جوان و تازه تشكيل شده است، به همين جهت روش كار و محيط كـشتي بايـد انتخـاب گـردد كـه بتوانـد                         
سـه روش و چهـار محـيط كـشت     .  توليـد كنـد   بيشترين مقدار كلني را ظرف مـدت معينـي از گرماگـذاري           

  .مناسب در اين مبحث پيشنهاد مي شوند
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  : ــ انتخاب روش 2
حجـم هـائي     اي است كه مي تواند براي      شيوه ساده ) نمونه به   متد افزودن محيط كشت   (روش اول   

نـي هـاي   كل.رود  باشـند بكـار  0 / 1 ـــ  ml   2/0از نمونه يا حجم هاي رقيق شـده اي از آن كـه در حـدود    
  كوچك و متراكم اند و بـه عكـس انـواع كـشت شـده روي سـطح، تمايـل                   تشكيل شده در اين روش نسبتاً     

از سوي ديگـر كلنـي هـاي غوطـه ور در محـيط كـشت اغلـب                   .چنداني به نزديك شدن به يكديگر ندارند      
متر به انواع و    شان مشكل است و در كتاب ها و منابع موجود ك           داراي رشد كمتري بوده ، برداشتن و انتقال       

در اين روش براي حفظ دماي محيط كشت نياز به حمام آب با دمـاي كنتـرل   . شان اشاره شده است  اشكال
مي باشد كه با وجود آن احتمال بروز شوك گرمائي در نمونه هايي كه بـا آگـار                  )  توسط ترموستات (شده  
oC  46 كنند وجود دارد   تماس پيدا مي45 ــ.  

موجب شوك گرمائي نشده و تمـام كلنـي هـائي كـه روي              ) سترش روي آگار    متد گ ( روش دوم       
رشد مي كنند مي توانند به سادگي از ذرات ديگر و يا حباب هـاي هـوا متمـايز                   ) آگار(سطح محيط كشت    

كلني ها را مي توان به سرعت جدا كرده انتقال داده و نسبتا به آساني با كمك شـكل هـا و رهنمـود                        .گردند
با اين وجود مشكل اصلي اين روش كـم بـودن حجـم             . ه در كتاب ها مقايسه و شناسائي نمود       هاي ارائه شد  

 0 / 1 ــ   ml 5 / 0                 نمونه يا نمونه رقيق شده نسبت به آگار مصرفي است كه اين حجم بايد حدود              
ه كـارگيري ايـن روش      به هنگام بـ   .  به نحوه آماده كردن پليت ها دارد       تگيباشد، هر چند ميزان دقيق آن بس      

  .مي بايست به اندازه كافي پليت حاوي آگار از پيش آماده شده در اختيار داشت
در مورد نمونه هايي با حجم زياد و كدورت كم و معموال بـراي              ) متد صافي غشائي    (  روش سوم      

وك گرمائي اين روش ش. به كار مي رود  )  1 ــ ml / CFU 10كمتر از ( آب هايي با شمارش كلني كم 
از ديگـر مـشكالت ايـن روش    . ايجاد نكرده ولي هزينه بيشتري جهت تهيـه صـافي هـاي غـشائي نيـاز دارد                  

( كوچك بودن سطح محيط كشت، استفاده از نور برگشتي در مقابل زمينه سفيد جهـت بررسـي كلنـي هـا                      
 در كيفيـت صـافي هـاي        و احتمال تغيير  ) چنانچه از صافي هاي رنگي يا رنگ آميزي مناسب استفاده نشود            

  .غشائي، مي باشد 
  
  : ــ محل كار3

 براي شمارش كلني ها به يك ميزان كارتراز يا ميز آزمايـشگاهي بـا سـطح كـافي ، تميـز، دور از                       
سطح ميز بايـد    . جريان هوا ، داراي روشنائي كافي و مناسب و يا يك هود با جريان آرام افقي نياز مي باشد                  

  . آغاز به كار گندزدائي گرددكامال صاف بوده و پيش از
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  :  ــ نمونه ها4
نمونه هاي مورد مطالعه مي بايست به ترتيبي كه در روش هاي نمونه برداري ميكروبي اشاره شـده                  

آزمـايش مـي بايـست در كمتـرين زمـان پـس از نمونـه بـرداري و پـيش از بـروز                        .است جمع آوري گردند   
بيشترين مـدت زمـان مجـاز بـين نمونـه بـرداري و              . م شود تغييرات هر چند جزئي در جمعيت ميكروبي انجا       

 سـاعت جهـت آمـاده سـازي در          2زمايـشگاه و    آ ساعت براي انتقال نمونه ها به        6( ساعت   8آزمايش آن ها    
نمونـه هـا را مـي        .دت زمان وجود نداشته باشد    مچنانچه امكان انجام آزمايش در اين        .مي باشد ) آزمايشگاه

فاصله زمـاني بـين نمونـه بـرداري و      . ، بدون اينكه يخ بزنند ، نگهداري نمودoC 4بايست در دماي كمتر از 
  . ساعت بيشتر باشد24آزمايش نبايد از 

نمونه هاي تهيه شده از خروجي مخازن ذخيره مي بايـست در همـان شـرايط و دمـاي واقعـي منبـع                       
     سـاعت  6 در بطـري را ظـرف        نمونه هـاي تـازه جمـع آوري شـده          .نگهداري و به آزمايشگاه فرستاده شوند     

  .بايد آزمايش نمود) در صورت سرد نگهداشتن در يخچال( ساعت 24و ظرف ) بدون نگهداري در سرما(
  
   :سازي نمونه  ــ آماده5

شماره نمونه و ميزان رقيـق سـازي آن، تـاريخ و سـاير        به  پليت هاي حاوي محيط كشت را با توجه         
. براي هر نمونه يا حجم رقيـق شـده آن دو پليـت آمـاده نمائيـد           بهتر است    .اطالعات ضروري مشخص كنيد   

و يـا انـواع پالسـتيكي يـك بـار           )  سانتيمتر مربع    65با سطح   (  از پليت هاي شيشه اي       2 و   1براي روش هاي    
  .استفاده كنيد)  سانتيمتر مربع57با سطح ( مصرف 

از باال به پـايين يـا از جلـو          ( دادن   بار تكان    25نمونه ها و يا حجم هاي رقيق شده اي از آن ها را با               
 ثانيـه اسـتاده     15هاي مكانيكي بـه مـدت        به جاي اين كار مي توانيد از هم زن        . كامال مخلوط كنيد    )به عقب 
  .نمائيد

  
  : ــ محيط كشت6

 (HPCA و آگـار  R2A  آگـار   m _ HPC از محيط هاي آگار مخمر تريپتون گلوكز ، آگار 

NWRI  (تهيه اين محيط ها در زير بيان شده است طرز .استفاده مي شود:  
  

  آگار مخمر تريپتون گلوكز
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 .اسـتفاده نمـود   ) …روش هـاي شـمارش كلنـي هـا        (2 و   1از اين آگار مي توان براي روش هاي         
تعداد كلني هاي شمارش شده در اين آگار بسيار مغذي كه در قديم زياد استفاده مـي شـد، كمتـر از نتـايج              

اين آگار براي آزمايشگاه هايي كه مايل به مقايسه انـواع            . است NWRI و يا    R2Aشمارش در آگار هاي     



 

 در زير روش هاي تهيه ايـن        .محيط كشت ها بوده و يا روش هاي قديمي تر را دنبال مي كنند مناسب است               
  :محيط كشت ها بيان شده است

  )براي پليت هاي شمارش شونده(آگار مخمر تريپتون گلوكز 
   گرم5  تريپتون

   گرم5/2  اره مخمرعص
   گرم1  گلوكز
   گرم15  آگار

   ليتر1  آب مقطر
   PH = 7± 0 /2 دقيقه مي بايست داراي  15  و مدت oC  121 آماده شده پس از سترون در محيط
  .باشد

  
  m = HPCآگار 

   گرم20  پپتون
   گرم25  ژالتين

  ml  10  )گليسرين ( گليسرول 
   گرم15  آگار

   ليتر1  آب مقطر
  

 1در صورت نيـاز، از سـود   .  تنظيم كنيد1/7 را در  PH تمام مواد به جزء گليسيرين را مخلوط كرده و ابتدا
 دقيقه در   5 به مدت    ومخلوط را حرارت دهيد تا حل شود و سپس گليسرين را افزوده             . نرمال استفاده نماييد  

  .شايي استفاده مي شوداز اين آگار بسيار مغذي براي روش صافيهاي غ.  سترون كنيدoC 121اتوكالو 
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  R2 Aآگار 
  اين آگار كمتر مغذي بوده و نتايج شمارش .  قابل استفاده است3و 2و 1اين آگار براي هر سه روش 

  .باالتري نسبت به آگارهاي مغذي تر مي دهد
   گرم0 /5  عصاره مخمر

   گرم0 /5  يا پلي پپتون3پپتون پروتئوز شماره 
  گرم 5/0  اسيدهاي كاز آمينو

   گرم0 /5  گلوكز
   گرم0 /5  نشاسته قابل حل

   گرم0 /3  فسفات دي پتاسيم هيدروژن
   گرم0 /0 5  ه آب7سولفات منيزيم 
   گرم0 /3  پايروات سديم

  گرم15   آگار
   ليتر1  آب مقطر 

  
  2/7 مخلـوط مـواد بـاال در آب را در     PH  جامـد  KH2PO4 يـا   K2HPO4ابتدا پيش از افزودن آگـار  

 oC 121 دقيقـه در اتـوكالو   15 مدت ه حرارت آن را حل نماييد و سپس بدرآگار را افزوده و . م كنيدتنظي
  .سترون كنيد

  
    )NWRI  )HPCAآگار 

 كلني ها در اين محيط كـشت تـا          شنتايج شمار .  استفاده كرد  3و  2و  1از اين آگار مي توان براي سه روش         
چنانچه نوع كشت آن در بـازار  . ط كشت هاي قبلي است    حدودي باالتر از كلني هاي شمارش شده در محي        

  .موجود نباشد مي بايست به كمك مواد اوليه در آزمايشگاه تهيه شود
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   گرم3  پپتون
   گرم0 /5  كازئين قابل حل 

   گرم0 /2 فسفات دي پتاسيم هيدروژن
   گرم0 /0 5  سولفات منيزيم 
   گرم0 /0 0 1  كلريد فريك

   گرم 15  آگار 
   ليتر1   آب مقطر



 

  
  .  تنظيم نماييد2/7 مخلوط را در  oC 121(  ،PH دقيقه در 15( پيش از سترون كردن 

  
  جدول مدت زمان نگهداري محيط كشت هاي آماده شده

 زمان نگهداري  محيط كشت
در  رفي براي صـافي غـشايي در ظـروف بـا در سـرپيچي،             ص ــ آبگوشت م   1

  oC 4دماي 
   ساعت96

   هفتهoC 4  2صافي غشايي در پليت كامال سر بسته، در دما  ــ آگار مصرفي براي 2
   هفتهoC 4  1ي با در نيمه بسته، در دماي ي ــ آگار يا آبگوشت در لوله ها3
   ماه oC 4  3 ــ آگار يا آبگوشت در لوله هاي با در سرپيچي كامال بسته ، در دما 4
يـسه هـاي     ــ آگار ريختـه شـده در پليـت بـا در معمـولي كـه در داخـل ك                    5
  oC  4 ، در دمايستيكي در بسته قرار گرفته باشندپال

   هفته2

 ــ حجم زياد آگار در ظروف يا بطري هاي با در سرپيچي كامال بسته ، در            6
  oC 4دماي 

  

   هفته3

  
  
  : ــ گرما گذاري7

 1 شـرايط گرماگـذاري بـراي روش          روش پيشنهادي آژانس حفاظت محيط زيست اياالت متحده       
كـه  ) دمـا و زمـان  (در غير اين صورت مي توان از شرايط ديگر  . ساعت ذكر مي كند48و مدت  oC 35 را

ز  رو 7 تـا    5 كلنـي هـا معمـوال پـس از           بيـشترين شـمارش    .توسط ساير مراجع تعيين شده انـد اسـتفاده نمـود          
ر چنانچه تهيـه انكوبـاتوري بـا دمـاي كنتـرل شـده د       . صورت مي گيرد20 ــ oC 28گرماگذاري در دماي 

 امكان پذير نيست مي توان از يك قفسه تمييز و عاري از گرد و غبار در دمـاي معمـول   20 ــ oC 28حدود 
 گـزارش نتـايج ذكـر    برگـه در اين صورت دما و زمان بايـد در    . اتاق براي نگهداري  پليت ها استفاده نمود         

   .شود
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 تـا از خـشك شـدن و         حين نگهداري نمونه ها مي بايست رطوبـت كـافي در محـل موجـود باشـد                    
ايـن مـساله زمـاني كـه مـدت نگهـداري يـا              .پيـشگيري شـود      % 15كاهش وزن پليت ها به انـدازه بيـشتر از           

مي توان   براي پيشگيري از خشك شدن زياد محيط كشت .گرماگذاري طوالني است اهميت بيشتري دارد     
ا اكسيدشدن صفحات فلزي     قرار داد ولي براي جلوگيري از زنگ زدن ي         وريك ظرف آب در كف انكوبات     



 

راه ديگـري بـراي     .  بايد از فوالد زنگ نزن و يا آلومينيوم باشـد          ورره هاي دستگاه ، جنس فلز انكوبات      و ديوا 
پيشگيري از تبخير آب پليت ها در مدت  زمان طوالني تر قرار دادن آنها در پاكت هـاي پالسـتيكي كـامال                       

  .در بسته است
  
    ـ شمارش و ثبت نتايج8
، فاصله پـس از پايـان مـدت گرماگـذاري    بال   :2و 1پليت هاي تهيه شده در روش هاي) ف  ـ ال 8

 24چنانچه اين كار امكان پذير نباشد، مـي توانيـد پليـت هـا را حـداكثر تـا             . شمارش كلني ها را انجام دهيد     
ي با كمك يك كلنـي شـمار مـدرج بـا بزرگنمـاي            .  در يخچال نگهداري كنيد    5 ـــ   oC 10ساعت در دماي    

  . انجام دهيد رامناسب كه مي تواند از انواع ساده تا دستگاههاي اتوماتيك با صفحه تلويزيون باشد شمارش
بايد توجه داشته باشيد كه به هنگام آماده سـازي پليـت هـا و كـشت ميكروبـي،حجم نمونـه هـا را                        

هدف ايـن   . گردد   كلني در هر پليت تشكيل       300 تا   30طوري انتخاب كنيد كه براي شمارش نهايي حدود         
است كه در حداقل يك پليت حاوي نمونه رقيق شده بتوان تعداد كلني هـايي در دامنـه فـوق را مـشاهده و                        

  .شمارش نمود
  مگـر اينكـه كلنـي هـا ي حاصـل از           .  نمونه كشت ندهيـد      ml 2به طور معمول بهتر است بيشتر از          

 ml 2   ه به توصيه باال تمام كلني هـا را بـشماريد           عدد باشد كه در اين صورت بدون توج        30متر از   كنمونه .
 كلنـي را بـه حـساب        30 ـــ   300به جزء موارد استثنايي نظير اين مورد، در ساير مواقع تنها پليت هاي حاوي               

.  نمونه بيـان نماييـد   mlپس از شمارش كلني ها در هر پليت ، نتيجه را به صورت تعداد باكتريها در . آوريد
 ميانگين تعداد كلني ها در هر پليت را تعيين كرده و با توجه به ضريب رقيق سازي                  محاسبه مي بايست   براي

  . گزارش كنيدml  /CFUنمونه در آن پليت، نتيجه را بر حسب 
 كلنـي نداشـت و تعـدادي از آن هـا            300 تـا    30چنانچه در ميان پليت ها ، هيچكدام شمارشي بـين           

 در محاسـبات اسـتفاده   300يت هائي با نزديكترين عدد بـه   كلني بود از نتيجه شمارش پل  300حاوي بيش از    
/  mlن ميانگين شمارش ها در هر پليت نتيجه را با احتساب ضريب رقيق سازي به صـورت  يپس از تع .كنيد

CFUگزارش نمائيد .  
اگر در هيچ يك از پليت ها با ضرايب رقت گوناگون رشد كلني مشاهده نشد نتيجه آزمايش را به            

محاسـبه  ) با احتساب ضريب رقـت  (  كلني در نمونه اي با كمترين ضريب رقت      ) > 1 ( 1ر از صورت كمت
 هيچ كلنـي شـمارش نـشد ، نتيجـه بـه             100 به   1مثال چنانچه در پليت حاوي نمونه رقيق شده به نسبت           .كنيد  

  . گزارش مي شود> ml  /CFU 100 يعني 100صورت كمتر از 
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نتيجه را به شـكل بـسيار       .  عدد است    300بيشتر از   بسيار   هر پليت    در مواردي كه شمارش كلني در     
داد كلني ها در واحد سطح كمتر       در اين مواقع چنانچه تع     .گزارش نكنيد ) TNTC (بيشتر از حد قابل شمار      



 

كــه توزيــع ) از صــفحات مــدرج  كلنــي شــمار (  مربــع 13 بــود ، كلنــي هــاي رشــد كــرده در cm2 / 10 از
 مربع متوالي در جهت افقـي و        7بهتر است در صورت امكان       .ها را داشته باشند بشماريد    يكنواختي از كلني    

توجه داشـته باشـيد كـه يـك      .  مربع متوالي در جهت عمودي را انتخاب كرده و كلني ها را شمارش كنيد              6
 5دد   سانتيمتر مربعـي را در عـ       1 مربع   13سپس مجموع كلني هاي شمارش شده در        . مربع را دو بار نشماريد    

اگـر تعـداد   . محاسـبه شـود   )  cm2 13 × 5( سانتيمتر مربعـي  65ضرب كنيد تا كل كلني ها در سطح پليت 
 مربع انتخابي را شمارش كرده و ميانگين كلنـي هـا            4 بود ، فقط     cm2 / 10كلني ها در واحد سطح بيشتر از        

بـراي پليـت هـاي يكبـار       × 57( اين عدد را در ضـريب مناسـبي         . محاسبه كنيد  ) cm2 1(را در واحد سطح     
زماني كـه   . ضرب كنيد تا كل كلني ها در سطح پليت به دست آيد             )  براي انواع شيشه اي      × 65مصرف و   

 5700و ) براي پليت هاي شيشه اي  (  < 6500 بيشتر باشد نتيجه را به صورت cm2 / 100تعداد كلني ها از 
در عكس ضريب رقت رقيق ترين نمونـه محاسـبه و   ضرب ) براي پليت هاي پالستيكي يكبار مصرف  (  <

  .گزارش كنيد CFU / mlبه صورت 
تنها زماني ايـن كلنـي       .برخورد شد ) گسترش يابنده   ( اگر حين بررسي پليت ها به كلني هاي اوليه          

 كـامال   ، كلني هاي ثانويه تـشكيل شـده در سـطح عـاري از كلنـي هـاي اوليـه                   ها شمارش مي شوند كه اوالً     
نواخت توزيع شده باشند و ثانيا سطح پوشيده شده از كلني هاي گسترش يابنده بيش از نيمـي                مشخص و يك  

  .از سطح كل پليت ها را اشغال نكرده با شد
   در صورتي كه كلني هاي گسترش يافته قرار است شمرده شوند ، هريك نوع از انواع زير به عنوان يـك                     

  :واحد كلني در نظر گرفته مي شوند 
جيري از كلني ها كه به نظر مي رسد ، در نتيجه تجزيه يكسري توده باكتري به مخلوط كردن آگار          زن ) 1   

  .و نمونه به وجود آمده باشد 
  .كلني كه به صورت اليه نازكي بين آگار و كف پليت رشد كرده باشد  ) 2  
دو . كـرده باشـند     كلني كه در اليه نازك آب موجود در لبه آگار و يـا آب روي سـطح آگـار رشـد                       ) 3  

ش يابنده در آن تشكيل شده ، به وجود         رمع رطوبت در نقطه اي كه كلني گست        در اثر تج   شكل آخر معموالً  
اين گونه كلني ها اغلب بيش از نيمي از سطح پليت را پوشـانده و كـار شـمارش قابـل اطمينـان و                        . مي آيند 

  .صحيح پليت را با مشكل روبرو مي سازد
 كلني هاي مستقل و مشابه نزديك به هم ولي نه به هم چسبيده، كـه       ترجيحاًبراي شمارش كلني ها     

هـر يـك از كلنـي هـاي بـه هـم         . فاصله بين آنها حداقل برابر قطر كوچكترين كلني باشد ، را انتخاب كنيـد             
  .ب آوريدارنگ متفاوت هستند را مستقل به حسچسبيده اي كه از نظر شكل ظاهري و يا 
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 )  spr(بيـشتري هـستند آنهـا را بـه صـورت      )  گسترش يابنده(ي هاي اوليه اگر پليت ها داراي كلن
 غيـر    چنانچه پليت ها به داليلي نظر عدم آگاهي از ميزان رقت، ريخـتن اتفـاقي و آلـودگي،                 . گزارش كنيد 



 

دگي نشان دادنـد، نتيجـه را تحـت         عاليمي از آلو  ) شاهد  ( قابل شمارش بوده و يا محيط كشت هاي كنترل          
  .و يا خطاي آزمايشگاهي گزارش نماييد )  LA(ادثه آزمايشگاهي ن حاوعن
 را  Standard Methods 1998 مرجـع  9 ـــ  40روش صافي غشايي ـــ صـفحه   )  ــ ب 8

  .ببينيد 
  
  : ــ محاسبه و گزارش نتايج آزمايش 9

بيانگر همه روش هاي آزمايش اشاره شده اسـت   )  CFU ("واحدهاي تشكيل دهنده كلني"واژه 
پس به هنگام تكميل فرم ها مي بايست به روش .  گزارش مي شود  CFUدر نتيجه تمام نتايج به صورت و 

 1، روش ml / CFU :بـراي نمونـه  . مورد استفاده ، دما و زمان گرما گذاري و نوع محيط كشت اشاره شود         
h  48 / oC 35 و يا بشقابي ، اگار شمارش  :d  5 / oC 28 اگار ،  /R2A.   

در مـورد پليـت هـاي       (ي شمارش شده و يا ميانگين آنهـا          ، كل كلني ها    ml / CFUاسبه  براي مح 
وقتي كلني هاي روي پليـت      . در هر پليت در عكس ضريب رقت ضرب شود        ) دوتايي از يك ضريب رقت    

شمارش مي شوند تا از آنها ميانگين گرفتـه          هاي دوتايي  ويا روي پليت هايي با ضرايب رقيق سازي متوالي           
 / mlگرد شده و سـپس بـه صـورت      ) دورقم سمت چپ  ( رقم معني دار     2 ا بهتر است كه نتايج ابتدا ت      شود ، 
CFU  بـه   35 و عـدد     160 بـه صـورت      155 و عـدد     140 بـه صـورت      142براي نمونـه عـدد      .  گزارش شوند 

  . گزارش شوند35صورت 
  

  ديفرخطاهاي 
 آلوده و يـا قطعـات صـدمه ديـده           مي توانند نتيجه بي دقتي آزمايشگر ، وسايل       كه  از خطاهاي كار    

  .دستگاهها و نيز عدم شناخت كامل كلني ها باشند، اجتناب كنيد
بـراي دو نمونـه يكـسان خـود بـه دسـت              % 5آزمايشگراني كه نتوانند پاسخ تكرار پذيري با خطاي كمتر از           

 مي بايـست علـل      براي پليت هاي ساير آزمايشگران انجام دهند       % 10آورند و يا شمارشي با خطاي كمتر از         
  .خطاي كار خود را يافته و آنرا تصحيح نمايند

  
   ــ روش افزايش محيط كشت به نمونه 1
  

  :روش كار
  :الف ـــ نمونه برداري و آماده سازي نمونه ها 

  . در مقدمه اين مبحث را ببنيد5و  4مورد 
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  :ب ــ رقيق سازي نمونه 
  .داده شد تهيه كنيدآب رقيق سازي را طبق آنچه در بخش محيط كشت شرح 

رقيق سازي نمونه ها را به نحوي انجـام دهيدكـه كـل كلنـي هـاي                 : انتخاب ضرايب رقيق سازي      ) 1 ب ـــ   
 مـي تواننـد      كه شمارش پليت ها    براي مثال جايي  ) 1شكل  . ( باشد 300و  30تشكيل شده روي هر پليت بين       

ر آبهـاي آشـاميدني ،   بـراي بيـشت  . رقيق كنيد  ) 0 /0 1 ( 100 به   1، نمونه ها را به نسبت       رسدب 3000به حدود   
  . مناسب است100 به 1 نمونه با رقت  ml  1نمونه رقيق نشده و   ml  1/ 0 و ml  1 پليتهاي حاوي
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 ml                   1 0/0 ml                                                                 1/ 0 ml                               1 ml                              

   ــ رقيق سازي1شكل 

نمونـه     از پيپت هاي سترون شده براي انتقال نمونـه از ظـروف             : نحوه برداشت نمونه براي كشت     ) 2
. چنانچه پيپت در حين كار آلوده شده آن را بـا پيپـت تميـز عـوض كنيـد                  . ستفاده كنيد   ت ها ا  لي به پ  

پليـت هـا،          آمـاده سـازي     . رداشتن نمونه هايي با رقت متفاوت از پيپت هاي مجزا كمـك بگيريـد              
روف ، به هنگام خارج كردن پيپت از ظـ       . ازي و كشت ميكروبي را در مقابل نور آفتاب انجام ندهيد           

. از تماس نوك پيپت با سطوح خارجي و يا دهانه ظرف اجتنـاب كنيـد              . ه شدن آنها جلوگيري كنيد     
  .در داخل مايع فرو نبريد cm  5/2، پيپت را بيشتر از م برداشتن نمونه از ظرف
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  نمونه آب

ml 99شاهد 

                   

ml                  1 

ml1 ml        1/0  
ml  1/0  ml  1  

                                                         

 حجم واقعي نمونه در هر ظرف

 حجم برداشت شده

ظروف محيط 
 كشت
1 00/0
  
   

  
   

  

  
ب ـــ   
برداري
براي ب
رقيق س
از آلود
به هنگا

  

3003



 

كه پيپـت را وارد     در ظروف رقيق سازي را درست پيش از اين        : نحوه آماده سازي نمونه هاي رقيق      ) 3ب ـــ   
 به كف ظرف پتـري و     45يه  به هنگام ريختن نمونه ها از پيپت به داخل ظرف، پيپت را با زاو             . كنيد، برداريد 

يت نگهداريد تا مايع     ثانيه پيپت را در همان وضع      2 - 4حدود  . ردن بطري رقيق سازي تكيه دهيد     گيا داخل   
انواعي كه نبايد با دميدن هوا در  (  TD پيپت از انواع اگر . تا انتهاي پيپت تخليه شود ml  1 آن از عالمت

است تنها يك بار آنرا به آرامي به ديواره و يا كف خشك ظرف بزنيد تا آخـرين                  ) آن مايع را خارج نمود      
نـوعي كـه بـا دميـدن هـوا در آن مـايع        ( TCبه جاي اين كار مي توانيد از يك پيپت. قطره نيز خارج شود 

كه سر آن كامال با پنبه بسته شده است استفاده كـرده و تمـام محتويـات را بـا دميـدن         ) دشومي  كامال تخليه   
ت ليـ  و رقيـق كنيـد، از پ  هاز نمونه را برداشت ml   1/ 0هوا در آن ،خارج كنيد، چنانچه بخواهيد حجم هاي 

آنكـه بـا ظـرف    پيپت را از نمونه پر كرده و سـپس آنـرا بـدون    . استفاده كنيد ml    1/ 0هاي مدرج شده تا
را پـيش از   ) ml   1  ،ml  1/ 0، 000(هميشه حجم هـاي نمونـه   .  پيدا كندخارج كرده و تخليه كنيدتماس

نمونـه   ml    1/ 0زماني كـه نيـاز بـه حجـم كمتـر از      . افزودن محيط كشت به ظرف پتري وارد ظرف كنيد
فاضالب يا آب كدر ، نمونـه را ابتـدا          باشد رقيق سازي مرحله اي انجام دهيد، به هنگام آزمايش نمونه هاي             

 ظرف كشت يكسان براي هـر  2هر بار حداقل   . به نسبت مناسب رقيق كرده و سپس وارد ظرف كشت كنيد          
ز اينكه حجم هاي مورد نظر از نمونه وارد ظرف شد، محيط كشت مـايع               اپس  . نمونه رقيق شده آماده كنيد    

زه ندهيد فاصله زماني بين ريختن نمونه و افزودن محيط          اجا. شده را در ظرف ريخته و با دقت مخلوط كنيد         
  . نمايش داده شده است1مراحل رقيق سازي و افزايش نمونه در شكل .  دقيقه بيشتر شود20كشت از 

  
  :ج ــ كشت 

محيط آگار جامد سترون را با جوشاندن در آب و يا بـه كمـك بخـار                 : آماده كردن محيط كشت    ) 1ج ـــ   
ير ضروري محيط كشت با دمـاي زيـاد در حـين    غاز تماس طوالني . سته ذوب كنيد   ب آب در يك ظرف در    

  .ظروف حاوي محيط كشت را مجددا سترون نكنيد. ذوب و يا پس از آن اجتناب كنيد
 چنانچه محيط كشت را در چند مرحله ذوب نموده ايد آنها را به همان ترتيبي كـه ذوب و آمـاده                      

ب را  وآگارهاي ذوب شـده حـاوي رسـ       . گار كامال به شكل مايع باشد     آه  شده اند استفاده كنيد به شرطي ك      
با قـرار دادن  .  نگهداريد44ــ  oC  46محيط كشت مايع شده را تا هنگام استفاده در حمام آب . دور بريزيد

هرگز از دست براي آگـاهي از دمـاي آب و يـا             .  دماي آنرا مرتب كنترل كنيد     ،يك دما سنج در حمام آب     
بخش تهيه محيط كشت  (  NWRI و يا  R2Aبراي كار با اين روش از آگار . ديستفاده نكنمحيط كشت ا

  .پيش از مصرف هر بسته جديد كشت از مناسب بودن آن اطمينان حاصل كنيد. استفاده كنيد) ها را ببينيد
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را طوري  ) يا تعداد نمونه ها ي كشت شونده        ( تعداد ظروف پتري    : افزودن محيط كشت به نمونه       ) 2ج ـــ   
فاصـله  )  دقيقـه    10 ترجيحـاً (  دقيقـه    20انتخاب كنيد كه براي هر گروه از نمونه هاي كـشت شـده بـيش از                 

  .زماني بين رقيق سازي اولين نمونه و افزايش محيط كشت به آخرين ظرف وجود نداشته باشد



 

 oC   دمـاي  محيط مايع شـده بـا  10 ـ ml  12در ظروف را به آرامي برداشته و در هر ظرف حداقل 
پس از  .  از ظرف و يا داخل درب ظرف نپاشد        دقت نماييد كه محيط كشت به خارج      .   اضافه كنيد   44 ــ   46

 آن بـه لبـه و در        ظرف پتري را كامال مخلوط كـرده و از ريخـتن          ) نمونه و محيط  (افزودن محيط، محتويات    
ر جهـت هـاي مخـالف بـه         براي مخلوط كردن، ظرف را ابتدا در يك جهت و سپس د           . ظرف اجتناب كنيد  

 دقيقه بـر روي سـطح صـافي قـرار دهيـد تـا محـيط          10سپس ظروف را به مدت      . صورت دوراني قرار دهيد   
  .در پايان ظروف را وارونه كرده و در انكوباتر قرار دهيد. كامال جامد شود

ترون  سـ  جهت اطمينـان از اينكـه محـيط كـشت و آب رقيـق سـازي كـامالً                 : كنترل سترون سازي     ) 3ج ـــ   
بهتـر  . نها را در ظروف پتري ريخته و به همراه ساير نمونه ها در انكوبـاتر قـرار دهيـد                  آهستند نمونه هايي از     

  .است براي كنترل ظروف و وسايل مورد استفاده و نيز هواي اتاق نمونه هايي تهيه نماييد
  

  د ــ گرما گذاري 
  .ا ببنيددر مقدمه شمارش پليت هتروتروف ر) گرما گذاري   (7مبحث 

  
  ه ــ شمارش ،ثبت ، محاسبه و گزارش نتايج 

  .در مقدمه شمارش پليت هتروتروف را ببنيد ) شمارش و ثبت نتايج  ( 8مبحث 
  
  
   ـ روش گسترش روي آگار2
  

  روش كار 
  الف ـ وسايل مورد نياز

  mm 40ه  را از فاصـل  mm 200 و طـول   mm  4ميلـه هـاي شيـشه اي بـا قطـر       :ميله شيشه اي ) 1الف ــ 
  . خم كنيد و پيش از استفاده سترون نماييد45انتهاي آن با زاويه 

  .از پيپت هاي پالستيكي يك بار مصرف استفاده نكنيد:  با نوك گرد ml 1/1پيپت شيشه اي  ) 2 الف ــ 
  ، در صورت تمايل قابل چرخشميز مناسب ) 3ــ  الف 

   هود با جريان هواي آرام و ياc  42انكوباتر يا اون بادماي  ) 4 الف ـــ 
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  ب ـ محيط كشت
اسـتفاده مـي كنيـد بهتـرين شـرايط       R2A اگـر از آگـار   . مبحث تهيه محـيط كـشت هـا را ببينيـد    

نرا بـه مـدت   آ NWRIدر صورت استفاده از آگار  . روز گرماگذاري است7 و oC 28نگهداري آن، دماي
  . نمائيد انكوباسيون oC 20  روز در دماي7
  
  ازي ظروف حاوي محيط كشت ج ـ آماده س 

 از محـيط كـشت   mm 15 ×  90 (  ،ml 15(يـا  ) mm 15   × 100(در هـر ظـرف سـترون شـده     
ظروف را با در بسته يك شب به صورت وارونه قرار دهيد تـا    .ذوب شده ريخته و اجازه دهيد تا جامد شود          

 و 2 و يا شكل هاي     6دول  جهت اطالع بيشتر ج    .ي خشك شود  اندك گرم آب از دست داده و        3 تا   2حدود  
 آگار را در ظرف پتـري       ml 25. د،چنانچه بخواهيد همان روز از ظروف آماده شده استفاده كني          . را ببينيد  3

قـرار دهيـد تـا    ) 24 ـــ  oC 26( ريخته و آن ها را با در باز در هودي با جريـان هـواي آرام و در دمـاي اتـاق       
  . گرم از وزن آن كم شود3 تا 2حدود 

  
  

   آگار در پليتهاي مجزاml  15 ـ اثر دما بر كاهش وزن 6جدول 
  دما

oC  
  hr)  پليت 5متوسط براي ( ها   گرم آب پليت4 ات1زمان براي از دست دادن 

  ليتهاي معكوس با سرپوس                  پليتهاي معكوس بدون سرپوش  پ     
  

gr 1  gr 2  gr 3  gr 4  gr 1  gr 2  gr 3  gr 4  

24  
32  

64  95  125  7/3  7  5/10  14  

37  17  35  51  67  7/1  5/3  3/5  7  
50  6  12  18  24  7/ 0  3/1  9/1  7/2  
  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  16  12  8  4  60
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  د ــ روش انجام آزمايش 
  . رقيق كنيد1حجم هاي مناسبي از نمونه را مطابق مبحث رقيق سازي نمونه در روش 

 از نمونه را بر روي سطح آگار قرار         ml 5 / 0 يا   ml 1 / 0 با پيپت ،  : كشت به كمك ميله شيشه اي        ) 1د ــ   
داده و به كمك يك ميله شيشه اي خم شده تميز ، نمونه را با حركت دست و يا تكان دادن ميـز چرخـشي                         

اجازه دهيد تا نمونه كامال در داخل محيط كشت جـذب شـود و سـپس                 .بر سطح محيط كشت پخش كنيد     
  .دظرف را در انكوباتور قرار دهي

 از نمونه را برداشـته و در حـالي          ml 5 / 0 يا   ml 1 / 0به كمك پيپت حجم     : كشت با كمك پيپت      ) 2د ــ   
كه ظرف پتري حاوي محيط كشت را به كمك دست و يا با حركت ميز مي چرخا نيد ، به آرامي نمونـه را             

يم سـانتيمتري از لبـه      تا فاصـله نـ    ( از پيپت خارج كرده و روي سطح محيط كشت از مركز ظرف به اطراف               
  .بكشيد) ظرف 

شعاع هايي  در هنگام كشت، نوك پيپت را به آرامي با سطح آگار تماس داده و مايع را به صورت      
 توسط محيط كشت جذب شود و سـپس آن را    اجازه دهيد تا نمونه كامالً    .از دايره روي سطح آگار بكشيد       

  .در انكوباتور قرار دهيد
  

   ه ـ گرماگذاري
  .را ببينيددر بخش شمارش پليت هتروتروف اگذاري مبحث گرم

  
  :و ــ شمارش ، ثبت ، محا سبه  و گزارش نتايج 

  .بخش شمارش پليت هتروتروف را ببينيدمبحث شمارش، ثبت، محا سبه  و گزارش نتايج 
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  فرم كنترل كيفيت نتايج آزمايشات باكتريولوژي آب و فاضالب

  
  كلرزني شده       خام       :  نوع نمونه-1
  فاضالب     آب       : نوع منبع-2
  :  محل نمونه برداري-3
  : نام نمونه بردار-4
  :مونه برداري  تاريخ و زمان ن-5
  : تاريخ و زمان انجام آزمايش-6
  :  ميزان كلر آزاد باقيمانده -7
  

  فيت ميكروبي         كي  مقدار استاندارد
  
  

  نوع مصرف

مجموع باكتريهاي 
  كليفرم 

)ml 100 /MPN(  

كليفرمهاي 
  مدفوعي

)ml 100 /MPN(  
مجموع باكتريهاي 

  كليفرم 
)ml 100 /MPN(  

  كليفرمهاي مدفوعي
)ml 100 /MPN(  

  مالحظات

          شرب

          كشاورزي

          دفع به آب سطحي

          دفع در چاه جاذب

  : م آزمايشگرنا -
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  :نام سرپرست آزمايشگاه -
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