
 
 و تحقيقات صنعتي ايران استانداردبا مؤسسه  آشنايي

 رسمي مرجع تنها قانون،صنعتي ايران به موجب  تحقيقات و استاندارد مؤسسه
ملي )رسمي(  استانداردهاي نشر تدوين و تعيين، وظيفه عهده دار كه است كشور

 .ميباشد
در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از  استاندارد تدوين

مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي  صاحبنظرانكارشناسان مؤسسه، 
ميگيرد. سعي بر اين است كه  صورتواقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع 

توجه به شرايط توليدي،  وبامصالح ملي  استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و
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و نفع شامل:  حقفني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان 
و  نهادهاتوليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و 

سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع 
اي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات واعض ذينفع

در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان  وپيشنهادهـا
 ملي )رسمي( چاپ و منتشر مي شود. استاندارد

استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با  نويس پيش
شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي  تعيينابط رعايت ضو

به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين  تصويب،مربوط و در صورت 
مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي  تلقيترتيب استانداردهايي ملي 

سسه تشكيل ميگردد به مربوط كه توسط مؤ ملي(( تدوين و در كميته 5شماره ))
 تصويب رسيده باشد.

و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي  استاندارد مؤسسه
كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي  ميباشداستاندارد 

از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و  كشور،ونيازمنديهاي خاص 
 مي نمايد. استفـادهي بين المـللي استانداردهـا

و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني  استاندارد مؤسسه
منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي  بهشده در قانون 

محصوالت و مالحظات زيست محيطي و  كيفيتوعمومي، حصول اطمينان از 
شوراي عالي استاندارد اجباري  تصويباستانداردها را با  اقتصادي، اجراي بعضي از

المللي براي محصوالت كشور،  بيننمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي 
 نمايد. اجبارياجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا 

مانها و اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات ساز بمنظـور همچـنين
زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان  درمؤسسات فعال 

زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان  ومديريتسيستم هاي مديريت كيفيت 
سازمانها و مؤسسات را بر اساس  اينگونهوسايل سنجش، مؤسسه استاندارد 

داده و در صورت احراز  رارقضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي 
بر عملكرد آنها نظارت  وشرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده 
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سنجش تعيين عيار  وسايلمي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون 
ملي از  استانداردهايفلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح 

 وظايف اين مؤسسه مي باشد.ديگر 
 

 مهار رشد سودوموناس پوتيدا روش آزمون ميكروبيولوژي–كميسيون استانداردكيفيت آب

 

 رئيس       سمت يا نمايندگي                

 ناصر)دكتراي بيوشيمي( –قائمي  دانشكده علوم   -دانشگاه تهران

 
 اعضاء      

سهيال)فوق ليسانس   -ب جهانتا شركت آب و فاضالب استان تهران 

 ميكروبيولوژي(

 آنيتا)دكتراي ميكروبيولوژي(  -خنافري  دانشگاه آزاد اسالمي

 ماندانا)فوق ليسانس شيمي( –عطاران  سازمان حفاظت محيط زيست

فيروزه)فوق ليسانس  –فيروزي  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 ميكروبيولوژي(

مان پژوهشهاي علمي و صنعتي عضو هيئت علمي ساز

 ايران

 محمود)فوق ليسانس شيمي( –قاهري 

فهيمدخت )فوق ليسانس  -مختاري  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 ايمونولوژي(

 هاتفي ، ميترا)دكتراي ميكروبيولوژي( كف –شركت داروگر 

 دبير      

مريم)فوق ليسانس   -ا قبادي دان موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 ميكروبيولوژي(
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  5/5/83هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در    شصتمين  جلسه كميته ملي استاندارد ميكروبيولوژي مورخ 

قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد  3ماده  1مورد تصويب قرار گرفته است اينك به استناد بند 

 ملي ايران منتشر ميگردد. بعنوان استاندارد 1371و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم و خدمات 

استانداردهاي ملي ايران در موقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه براي اصالح يا 

ردر كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد تكميل اين استانداردها ارائه شود. درهنگام  تجديد نظ

 گرفت. بنابراين براي مراجعه به استاندارد ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده كرد.

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه در حد 

رد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود. منبع و ماخذي امكان بين اين استاندا

 كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است.

ISO 10712: 1995, Water quality - Pseudomonas putida growth inhibition test 

 

 مقدمه

هاي ه گاما پروتوباكتريها قرار دارند كه ارگانيسمباكتري هاي متعلق به جنس سودوموناس در زير گرو

اي با تاژه قطبي بوده و تنفس را به متابوليسم تخميري ترجيح مي كموارگانوتروف هوازي، گرم منفي، ميله

دهند. تعدادي از گونه هاي آن قادر به نيتريفيكاسيون بوده و از نيترات به عنوان پذيرنده نهايي الكترون در 

انرژي استفاده مي نمايند. اين باكتري ها نقش مهمي در تجزيه تركيبات و چرخه هاي كربن و چرخه توليد 

نيتروژن دارند. سودوموناس پوتيدا باكتري با رشد سريع بوده و از مناطق مختلف نظير آب، خاك آلوده قابل 

جهت تجزيه مواد هاي بيماريزا نبوده وسازش متابوليكي مناسب جداسازي مي باشد. اين ميكروارگانيسم

 ارگانيك آلوده در شرايط هوازي در محيط مي باشد. 
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 هدف و دامنه كاربرد 1

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روشي براي اندازه گيري اثر مهار كنندگي آبهاي سطحي زيرزميني و 

 دوموناس پوتيدا مي باشد.فاضالب ها بر سو

 اين روش آزمون براي سنجش مواد محلول در آب )پيوست الف( نيز مناسب مي باشد.

اين روش آزمون براي نمونه هاي با غلظت رنگ زياد يا مواد نامحلول و يا مواد فرار و يا موادي كه با  يادآوري:

ش تغييراتي مانند رسوب، تجزيه محلول غذايي واكنش مي دهد و يا موادي كه در طول آزمون دستخو

بيوشيميايي و فتوشيميايي مي شوند، مناسب نمي باشد و ممكن است نتايج كاذب بدهد و يا اثر نامطلوب بر 

 تجديدپذيري داشته باشد.  

 

 مراجع الزامي  2

ترتيب  مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. بدين

آن مقررات جزيي از اين استاندارد محسوب مي شود. در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و/يا تجديد نظر, 

ها و تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست. معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين اصالحيه

زير را مورد بررسي قرار دهند.  استاندارد, امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي

در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و/يا تجديد نظر, آخرين چاپ و/يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع 

 داده شده مورد نظر است.

 استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است.

 نظر اول آئين كار در آزمايشگاه ميكروبيولوژي . : تجديد1380سال  2747استاندارد ملي ايران شماره    2-1

: آئين كاربرد روشهاي عمومي آزمايشهاي 1380سال  2325استاندارد ملي ايران شماره    2-2

 ميكروبيولوژي.

 

 اصطالحات و تعاريف  3

 در اين استاندارد اصطالحات و / يا واژه ها با تعاريف زير به كار مي رود:
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 رشد : 1-3

 ولها در طول دوره زماني آزمون. افزايش تعداد سل 

 رابطه اثر غلظت : 2-3

 وابستگي مهار رشد سلولها و غلظت ماده مورد آزمون.  

 

 ود.شاين ارتباط با نموداري بر حسب مقادير مهاري در برابر غلظتهاي نمونه مشخص مي يادآوري : 

 

  (EC)غلظت موثر  3-3

باعث مهار رشد سودوموناس پوتيدا در مقايسه با ساعت  16 ±1غلظتي از نمونه مورد آزمون كه در زمان 

1نمونه هاي كنترل مي شود. مهار رشد يا از طريق محاسبه و يا از درون يابي  بدست مي آيد. 

يا  10يبد بترتنمونه هاي مورد آزمون با استفاده از رابطه اثر غلظت و مهار رش EC50 و EC10 غلظت هاي

 ت مي آيد .درصد مهار در مقايسه با كنترل بدس 50

 كشت ذخيره   3-4

يش ي تهيه پبرا كشت باكتريايي بدست آمده از كلكسيون سويه هاي آزمايشگاهي كه به عنوان ماده تلقيحي

 كشت در روش آزمون استفاده مي شود. 

 پيش كشت  3-5

ن ماده وابه عن شود وكشت باكتريايي كه به منظور سازگاري باكتري مورد آزمون با شرايط آزمون استفاده مي

 اشند.اريتمي بز لگتلقيحي براي كشت آزمون كاربرد دارد. الزم است تعداد باكتريها تعداد مناسب و در فا

 ( تلقيح شده.9-3محيط كشت مورد آزمون ) طبق بند  كشت آزمون : 3-6

 شود.سوسپانسيون باكتريايي كه براي تلقيح به محلول غذايي استفاده مي ماده تلقيحي : 3-7

 باشد. مواد غذايي محلول در آب كه براي رشد باكتريايي مورد نياز مي حلول غذايي :م 3-8

                                                 
1-Interpolated 
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مخلوطي از نمونه مورد آزمون به همراه محلول مواد غذايي و آب  محيط كشت مورد آزمون : 3-9

 باشد.كافي براي رقيق كردن آن )بدون ماده تلقيحي( مي

 بي كه آزمون مي شود.زميني و يا فاضالآبهاي سطحي زير نمونه : 3-10

، صاف كردن و pHاي كه بعد از تمام مراحل آماده سازي مانند همگن سازي، تنظيم نمونه آزمونه : 3-11

 شود.سانتريفوژ كردن حاصل مي

مخلوطي از محلول غذايي و ماده تلقيحي و آب جهت رقيق سازي )بدون نمونه مورد  كنترل : 3-12

 باشد. آزمون( مي

واحدهاي كدورت, بر حسب  در اين روش از:  (FNU)لومتري بر حسب فورمازين واحد نف 3-13

ندازه گيري نانومتر ا λ=436گردد و دانسيته نوري سوسپانسيون سلول باكتريايي درفورمازين استفاده مي

 شود.مي

 اساس روش 4

هاي رقيق شده نمونهگيري رشد سلولي به كمك اثر مهار كنندگي نمونه بر رشد سودوموناس پوتيدا با اندازه

ه گيري رشد سلولي تحت همان شرايط بدون افزودن آزمونه مقايسپذيرد و با اندازهاز آزمونه انجام مي

 گردد.مي

 ي پذيرد.مساعت انجام  16 ±1اندازه گيري تراكم سلولي برحسب دانسيته نوري بعد از دوره زماني 

درصد مهار  50درصد و  10ساعت به ميزان  16 ±1غلظت هايي از آزمونه كه در آن رشد سلولي در طول 

 گيرد. شود، اساس ارزيابي قرار ميمي

 مواد الزم  5

1كليه مواد و معرف ها بايد داراي خلوص آزمايشگاهي آب مصرفي بايد آب بدون يون يا آبي  باشند و 

 معادل آن از نظر خلوص باشد.

                                                 
1 -Analytical grade 
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 ارگانيسم مورد آزمون   1-5

ـ  1/1اي به قطر  آ ، متحرك ، ميلهمنفي هوازي از خانواده سودوموناداسه سودوموناس پوتيدا، باكتري گرم 

ها و آبهاي باشد. اين باكتري در همة خاكميكرومتر با تاژه قطبي مي 0/2ـ  0/4ميكرومتر و طول  7/0

 درجه سلسيوس مي باشد. 25-30سطحي وجود دارد. دماي بهينه رشد آن 

براي اين آزمون  NCIB Strain 9494  و    MIGULA Berlin 33/2 Strain(DSM 50026) دو سويهيادآوري : 

 تواند مناسب باشد. هر سويه با حساسيت مشابه نيز مي مناسب مي باشندضمنا

 هيدروكلريك اسيد يك مول در ليتر   5-2

 محلول سديم هيدروكسيد يك مول در ليتر  5-3

 استفاده نمود. pHتراسيد و باز براي تنظيم ر و رقيقتدر صورت نياز مي توان از محلولهاي غليظ يادآوري:

 محلول مغذي  5-4

درجه  121تهيه نماييد و سپس آنها را در دماي  4-4-5تا  1-4-5محلولهاي ذخيره را مطابق با بندهاي 

 دقيقه سترون نماييد. 10سلسيوس به مدت 

 محلول الف :     5-4-1

 مقدار  تركيبات 

 گرم 3NONa( 10(سديم نيترات 

 گرم 4HPO2K( 4/2(دي پتاسيم هيدروژن فسفات

 گرم 4PO2KH( 2/1(پتاسيم دي هيدروژن فسفات

 گرم  5/1 عصاره مخمر

 ميلي ليتر برسانيد. 500تركيبات فوق را در آب حل كنيد و به حجم طرز تهيه : 

 

 محلول ب :            2-4-5

 مقدار  تركيبات

 گرم 3NaNO( 10(سديم نيترات 
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 گرم 4HPO2K( 4/2(ي پتاسيم هيدروژن فسفاتد

 گرم 4PO2KH( 2/1(پتاسيم دي هيدروژن فسفات

 ميلي ليتر برسانيد . 500آب حل نموده و به حجم  تركيبات فوق را درطرز تهيه : 

 

 محلول پ ، محلول گلوكز :       3-4-5

بيولوژيكي را  ويژه مصارف بيوشيميايي و ميكرو )O2. H 6O12H6C(گلوكز منوهيدرات  ـ D(+)گرم از  40

 ميلي ليتر برسانيد. 500در آب حل نموده و به حجم 

 

 سيترات :  IIIمحلول منيزيم سولفات ـ آهن  محلول ت ،       4-4-5

 مقدار  تركيبات 

 گرم O2H7,  4MgSO( 4(ملكول آب  7منيزيم سولفات با 

 گرم  01/0 سيترات گرانوله  IIIآهن 

 ميلي ليتر برسانيد . 1000موده و به حجم آب حل ن تركيبات فوق را درطرز تهيه : 

مي توان بترتيب  2-8وهمچنين بند  1-8و  5-5به منظور كاهش مراحل كاري مربوط به بندهاي يادآوري : 

 محلولهاي الف و پ رابا هم و محلول هاي ب و پ رابا هم  پس از سترون سازي مخلوط نمود.

 محيط كشت ذخيره  5-5

 ت ذخيره )آگار شيب دار( محيط كشت غذايي براي كش   1-5-5

گرم آگار )با خلوص باال براي آزمون هاي ميكروبيولوژي( را در آب ريخته و با كمك  18طرز تهيه : 

 ميلي ليتر از محلول پ  125(، 1-4-5ميلي ليتر از محلول الف ) طبق بند  50حرارت آنرا حل كنيد. 

( را به آن اضافه كنيد و با آب به حجم 4-4-5ميلي ليتر از محلول ت ) طبق بند  100(، 3-4-5)طبق بند 

ميلي ليتر از آنرا در لوله هاي كشت  6-10ميلي ليتر برسانيد. هنگاميكه محيط به صورت مايع است،  1000

تقسيم كنيد. غلظت نهايي تركيبات در محيط كشت ذخيره، پيش كشت و كشت آزمون در جدول شماره يك 

درجه سلسيوس سترون نماييد. لوله ها  121دقيقه در دماي  10و به مدت آمده است. درب لوله ها را ببنديد 
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درجه سلسيوس  2-4را طوري قرار دهيد تا محيط به صورت سطح شيب دار جامد شود، آنها را در دماي 

 نگهداري كنيد .

 جدول شماره يك : غلظت نهايي محيط هاي مختلف

 تركيبات
مقداربه ميلي گرم در 

ليتر در محيط كشت 

 ذخيره

ميلي گرم در  مقدار به

  ليتر در پيش كشت

ليتر مقدار به ميلي گرم در 

 در كشت آزمون

 3NaNO( 1000 500 500(سديم نيترات 

دي پتاسيم هيدروژن 

 )4HPO2K(فسفات

240 120 120 

پتاسيم دي هيدروژن 

 )4PO2KH(فسفات

120 60 60 

 - 50 100 عصاره مخمر

)6O12H6C .تگلوكز مونوهيدرا

)O2H 

10000 2000 2000 

ملكول  7منيزيم سولفات با 

  )O2H7,  4MgSO(آب

400 200 200 

 III  5/1 5/0 5/0فريك سيترات 

 - - 18000 آگار 

 

 انتقال محيط كشت ذخيره       2-5-5

كشت هاي ذخيرة سويه سودوموناس پوتيداي مورد آزمون را در لوله هاي كشت به صورت آگار شيب دار 

حفظ سويه مورد آزمون, تجديد كشت را هر هفته يكبار انجام دهيد. كشت هاي ذخيره نگهداري كنيد. براي 

درجه سلسيوس گرمخانه گذاري كنيد و در همين دما  25 ±4ساعت در دماي  24تلقيح شده را به مدت 

نگهداري نماييد. تجديد كشت هاي مكرر از يك سويه ممكن است باعث ايجاد تغييراتي در حساسيت 
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ي مورد آزمون شود. به همين خاطر بايد كشتي جديد از سويه مورد آزمون مورد استفاده قرار ارگانيسمها

 گيرد.

 

ساعت توليد شود اين يك امر  24پيگماني سبز رنگ ممكن است بعد از گرمخانه گذاري به مدت يادآوري : 

 طبيعي است و نشانه آلودگي نمي باشد. 

 

 وسايل الزم  6

ده سازي محيط كشت يا به هنگام آزمايش در تماس با مواد مورد آزمون وسايلي كه در طي مراحل آما

اي و باشند، بايد از جنس شيشه و يا از مواد شيميايي بي اثر ديگري ساخته شده باشند. تمام وسايل شيشهمي

درپوشهايي كه در تماس با محيط هاي كشت هستند بايد قبل از استفاده سترون شوند. در غير اينصورت با 

 حلولهاي غذايي با هم سترون نماييد. م

: آئين كاربرد روشهاي عمومي 1380سال  2325عالوه بر وسايلي كه در استاندارد ملي ايران شماره 

 آزمايشهاي ميكروبيولوژي نوشته شده وسيلة زيرمورد نياز است:

 طيف سنج يا كدورت سنج 1-6

مود. اما روش ارائه شده در اين استاندارد توان با روشي متفاوت تعيين نمرحله رشد را در محيط كشت مي

باشد، البته هر روش ديگري كه بتواند ارتباط و همبستگي را با كدورت سنجي به طور كارآمدي حساس مي

 نشان دهد, قابل قبول خواهد بود. 

 انكوباتور شيكردار 2-6

 

 آماده سازي نمونه ها   7

آماده سازي مورد آزمون قرار دهيد. اگر انجام  برداري ونمونه ها را در حداقل زمان ممكن پس از نمونه

درجه سلسيوس حداكثر به  2-4برداري ميسر نمي باشد. نمونه ها را در دماي آزمون بالفاصله بعد از نمونه

هفته نگهداري كنيد. از  2درجه سلسيوس )بصورت منجمد( حداكثر تا  -18روز و يا در دماي  2مدت 
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شت زمان تغيير مي كند فقط در موارد استثنايي نمونه ها را نگهداري كنيد. آنجائي كه سميت نمونه ها با گذ

نمونه را اندازه بگيريد. عمومًا آزمون  pHقبل از تهيه محيط كشت نمونه راكامال مخلوط و يكنواخت كرده و 

ود. در اين مشاهده ش  pHانجام مي گيرد. اگر نشانه هايي از اثر مهاري به دليل تنظيم نبودن  pHبدون تنظيم 

نمونه را با اسيد  pHانجام شود. در اين مورد،  4/7در  pHصورت الزم است آزمون ديگري با تنظيم 

 تنظيم نماييد.  4/7 ±3/0( در 3-6( يا محلول سديم هيدروكسيد )طبق بند 2-6هيدروكلريك )طبق بند 

 د.بهر حال در روش فوق سعي شود حداقل تغييرات در غلظت نمونه آب ايجاد شو

در صورت لزوم، براي مثال اگر نمونه ها با بار ميكروبي زياد باشد، اين نمونه ها مي توانند به روش صافي  

 غشايي سترون شوند، اما اين روش ممكن است اثرات سميت نمونه ها را تغيير دهد.

 

 روش اجراي آزمون  8

 تهيه پيش كشت  1-8

 تهيه محيط پيش كشت    8-1-1

-6و  1-4-5ميلي ليتر از هر يك از محلولهاي الف و پ )طبق بند  25طر سترون، ميلي ليتر آب مق 900به 

 ( اضافه كنيد .4-4-5ميلي ليتر از محلول ت )طبق بند  50( و 4-3

 باشد.  2/7 ± 2/0اين محيط بايد   pHيادآوري : 

به ظروفي  ميلي ليتر 90اين محيط كشت را در ظروف كشت تحت شرايط سترون تقسيم نماييد )براي مثال 

 ميلي ليتر(  250با گنجايش 

 تهيه ماده تلقيحي براي پيش كشت      8-1-2

روزه باشد، تهيه  7( كه حداكثر، 2-5-5ماده تلقيحي را براي پيش كشت با استفاده از كشت ذخيره )طبق بند 

 نماييد.

هاي سودوموناس (، سلول1-1-8با استفاده از حجم مناسبي از محيط كشت سترون آماده شده )طبق بند 

( را شستشو داده و سوسپانسيون سلولي تهيه نمائيد 1-5-5پوتيداي موجود در روي آگار شيب دار )طبق بند 

 رقيق نماييد.FNU 10و سپس با استفاده از همان محيط آن را تا ميزان كدورت 
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 ميزان تاميلي ليتر باشد، كدورت سوسپانسيون سلولي بايد  100مثال : اگر حجم نهايي پيش كشت 

FNU 100  8شت )طبق بند كميلي ليتر محيط  90ميلي ليتر از اين سوسپانسيون به  10رقيق شود، زيرا كه-

 ( اضافه خواهد شد.1-1

 

ده قرار گيرد براي مي تواند مورد استفا  FNUبراي كاليبراسيون 4/0فقط دانسيته هاي نوري كمتر از : 1يادآوري 

 برسد.  4/0و  1/0وسپانسيون بايدرقيق شودتا به دانسيته نوري بين ،س4/0دانسيته هاي نوري بيشتر از

                                                                       مثال:        مي توان از واحدهاي ديگر كدورت استفاده نمود براي FNUبجاي اندازه گيري هاي  : 2يادآوري 

(FNU 10 )02/0  =610 A1 

(UFN 100 )2/0  =610 A 

  (FNU 50 )1/0  =610 A 

 گرمخانه گذاري و استفاده از پيش كشت  3-1-8

د. ظروف كشت را با درپوش ( اضافه كني1-1-8ط كشت )طبق بند ( را به محي2-1-8ماده تلقيحي )طبق بند 

 5 ± 5/0( به مدت 3-8سترون ببنديد. پيش كشت را در همان دمايي كه آزمون انجام مي شود)طبق بند 

مع پيش ز تجاساعت در حاليكه باكتري ها بصورت معلق باشند )مثال با همزدن( گرمخانه گذاري كنيد. 

ايي ن باكترينسيوكشت بر روي ديواره ظرف جلوگيري كنيد )مثال با همزدن( بعد از گرمخانه گذاري، سوسپا

بدست  FNU 50مثال  ( رقيق كنيد تا كدورت محاسبه شده مشخصي1را با محيط كشت آزمون )طبق جدول 

 آيد. 

ل يد به شكيها نباماده تلقيحي بايد از فاز رشد لگاريتمي پيش كشت بدست آيد. توجه كنيد كه باكتريادآوري : 

، يده شونددكتري زنجيره باشند. اين مسئله را مي توان با مشاهده ميكروسكوپي كنترل نمود. اگر تاژه هاي با

 بايد كشت جديدي تهيه نمود.

 شت هاي آزمون تهيه ك  2-8

                                                 
1- 610 A  نانومتر مي باشد. 610= جذب در  
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( و آب 11-3ق بند (و با نمونه مورد آزمون )طب2مراحل رقيق سازي را انتخاب كنيد )براي مثال طبق جدول 

 ديونيزه يك سري رقت تهيه كنيد.  

 ي آزمونمثالي از يك سر - 2جدول شماره  

هاي رقتسري  

F=2 

آب رقيق كننده اضافه 

شده در مرحله 

 ميلي ليتر()اول

مونه مورد ن

 آزمون

 ميلي ليتر

 مايع تلقيحي محلول ذخيره

50FNU 

λ  436نانومتر =  

 ميلي ليتر

 حجم نهايي

 ميلي ليتر

II III IV 

ميلي 

 ليتر
 ميلي ليتر

ميلي 

 ليتر

 100 10 5 5/2 5/2 0 80 كنترل

2 30 50 5/2 5/2 5 10 100 

4 55 25 5/2 5/2 5 10 100 

8 5/67 5/12 5/2 5/2 5 10 100 

16 7/73 3/6 5/2 5/2 5 10 100 

32 9/76 1/3 5/2 5/2 5 10 100 

64 5/78 5/1 5/2 5/2 5 10 100 

ل طور مثا . بهحجم نهايي مورد نياز را مطابق با ظروفي كه براي آزمون كشت بكار مي رود، مرتب كنيد

عدي با حجم بال ميلي ليتري در نظر بگيريد. در مث 250ميلي ليتر را براي ظروف كشت  100حجم نهايي 

و  بهاي مشخص بر حسب ميلي ليتر خواهد بود. محلولهاي ميلي ليتر كشت آزمون شامل حجم 100نهايي 

ي با لقيحتپ و ت و آب رقيق سازي و نمونه مورد آزمون را در ظروف كشت تقسيم نماييد. سپس ماده 

وف را با پنبه اد كند. درب ظردر كشت آزمون ايج FNU 5تراكم سلولي مشخص را به آن افزوده تا كدورت 

 سترون يا درپوش آلومينيومي ببنديد . 

درصد از نمونه مورد آزمون  80باالترين تراكمي را كه مي توان استفاده نمود كشت آزموني است كه حاوي 

1باشد. در صورت امكان، هر مرحله رقت بايد شامل سه گروه موازي  باشد. 

                                                 
1 -Triplicate 
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گيري دار بودن نتايج، سطح اطمينان مورد نياز و واريانس هر اندازه تعداد گروههاي موازي بستگي به معني

 .دارد

اگر مواد مورد آزمون رنگي و يا كدر است، بايد سري رقتي بدون ماده تلقيحي تهيه شود. به اين منظور ماده 

 تلقيحي با حجم مشابهي از محيط كشت پيش كشت جايگزين مي شود. 

 گرمخانه گذاري  3-8

ساعت در تاريكي  16±1درجه سلسيوس به مدت  23±1آزمون را در دماي ثابت  كشت هاي كنترل و

گرمخانه گذاري كنيد. تغييرات دمايي در طول آزمون نبايد بيشتر از يك درجه سلسيوس باشد. بوسيله هم 

 زدن باكتريها را به حالت سوسپانسيون نگهداريد و از رسوب باكتريها به ديواره ظروف جلوگيري نماييد. 

 ندازه گيري ا 4-8

 گيري كنيد. همگن سازي نموده و كدورت را اندازه فورًا بوسيله همزدن، بعد از زمان گرمخانه گذاري،

اگر طي تكثير سلولي تغيير رنگ ايجاد شود، نشانه انجام واكنش با نمونه مورد آزمون است، كه اين يادآوري : 

گري براي اندازه گيري انتخاب نموده و يا اينكه مسئله بايد رفع شود. در اين صورت، يا بايد طول موج دي

تواند به عنوان شاهد باشد. اگر با انتخاب طول موج ديگري اندازه كشت مورد آزمون را صاف نماييد كه مي

گيري ميسر نمي باشد، اندازه گيري كشت آزمون را مطابق با مرحله رقيق سازي بوسيله فيلتر)صاف كردن( 

گيري شده گيري تك پرتو. عدد اندازهبعنوان شاهد باشد. در زمان استفاده از اندازهشفاف كنيد كه مي تواند 

 گيري شده براي نمونه كاسته شود.براي شاهد بايد از مقدار اندازه

 صحه گذاري  9

 مواردي كه بايد آزمون صحه گذاري شودعبارتند از: 

مان انجام آزمون با فاكتور حداقل ( در زFNU 5وقتي كه مايع تلقيحي مورد استفاده در كنترل ) 9-1

 تكثير شده باشد. 60

 ميلي گرم در ليتر باشد. 30تا  10دي كلروفنل, بين  5و  3ماده مرجع  EC50وقتي كه  9-2

 باشد.مرحله تقسيم دوتايي باكتريها مي 6يا  5مربوط به  60اعمال فاكتور يادآوري : 
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nB - cB 

Bc – Bo 

1  حاسبه نتايج  0

حاصل از توده زيستي توليد شده، مربوط به رقت هاي مجزا را  در پايان دورة آزمون مقادير كدورت

 را مالحظه نماييد( 3گردآوري نماييد.)بعنوان مثال جدول 

 مثالي از نتايج آزمون  -3جدول 

 مراحل رقيق سازي

( 2  = f) 

 اندازه گيري ها

(nm 436 )FNU 

     1               2                3 

 ميانگين

(nm 436 )FNU 

 24 24 25 23 2در  1

 62 64 64 58 4در  1

 133 139 131 128 8در  1

 284 282 279 290 16در  1

 418 403 426 426 32در  1

 455 450 460 455 64در  1

 FNU 450و  FNU 455و  FNU 460 و FNU 439و  FNU 8/448و  FNU 440كنترل ها :

 نانومتر( 436)

 را براي هر غلظت آزمون شده بدست آوريد. (I)تكثير سلولي  با استفاده از فرمول زير درصد مهار

 

   

100  =                      ×I 

 كه در اين فرمول:

 I .مهار تكثير سلولي است كه بصورت درصد بيان شده است : 

nB  كدورت توده زيستي در پايان زمان آزمون براي :n . امين غلظت نمونه مورد آزمون است 

cB توده زيستي كنترل در پايان دوره آزمون . : كدورت 

oB  كدورت اوليه توده زيستي كنترل در زمان :ot . 
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 مهاري محاسبه شده براي هر رقت را بر حسب ضريب رقت مربوطه رسم كنيد .  مقادير

 50و  10در محل تقاطع خطوط عمودي با محور مختصات در مقادير EC50و  EC10مقادير مورد انتظار 

 ار دارد . درصد، قر

1همچنين مي تواند با استفاده از مدل رگرسيون اين ارزيابييادآوري :   مناسب توسط رايانه انجام شود.  

1  يان نتايج  1

جدول  ون را درآزم اثر غلظت ماده مورد آزمون را بصورت جدول يا نمودار نشان دهيد.مثالي از بيان نتايج

 مشاهده مي كنيد. 4شماره 

 يان نتايج بصورت جدول مثالي از ب - 4جدول 

 درصد مهار رشد ضريب رقت

2 95 

4 86 

8 70 

16 37 

32 8 

64 0 

 

1  زارش آزمون  2

 گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد:

 ايران  ارجاع به استاندارد ملي       12-1

 غيره مشخصات نمونه : منبع و تاريخ / و طول مدت زمان نمونه برداري و       12-2

، صاف  pHآماده سازي نمونه )اگر عملي باشد(شامل : جزئيات همگن سازي، تثبيت، تنظيم     12-3

 كردن، سانتريفوژ كردن و غيره .

                                                 
1 -regression 
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 ارگانيسم مورد آزمون : تيپ و شماره سويه     12-4

 شرايط آزمون :    12-5

 تاريخ آزمون  -

 وسايل آزمون -

 دماي گرمخانه گذاري -

- pH  در ابتدا و پايان آزمون 

 لظت ماده تلقيحي غ -

 روش اندازه گيري :      12-6

 تعيين كدورت يا دانسيته نوري )بيان طول موج در اندازه گيري فتومتريك(

 بيان نتايج      12-7

گردآوري اندازه گيري هاي كدورت بصورت جدول )بصورت مجزا / يا ميانگين( براي هر مرحله  -

 غلظت.

 ت بصورت جدول يا نمودار. نمايش مقادير مهاري براي هر مرحله غلظ -

 . EC50و   EC10مقادير -

 ماده مرجع. ECمقدار  -

هر تغييري كه در روش آزمون ايجاد شود. ممكن است بر نتيجه آزمون تاثير بگذارد بطور مثال :    12-8

 هاي ميكروبي.رشد آلوده كننده

 

1  فسير نتايج  3

خص آزمايشگاهي بدست آمده است. مقادير گزارش شده ويژگيهاي سم شناختي است كه تحت شرايط مش

با وجود اينكه تاثير زيان آور تعيين شده در اين روش، تغييرات نامطلوب موجود در مخازن آب را توجيه 

 كند, نبايد در تمام موارد از وجود تاثيرات در آب به نتيجه گيري مستقيم برسيم .مي
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1  شخصات روش  4

دي  5و  3آزمايشگاه انجام شد، براي  21در  1989سال  دريك آزمون بين آزمايشگاهي بين المللي كه در

ميلي گرم در ليتر تعيين  4/21و  7/13بترتيب  EC50و  EC10كلروفنل با استفاده از اين روش آزمون مقادير 

 درصد بود.  23درصد و  8/31به ترتيب  )RVC(شد . ضرايب انحراف از تجديد پذيري 

 

 

 پيوست الف 

 لول در آبروش براي آزمون مواد مح

 )اطالعاتي(

 

 جهت آزمون مواد محلول در آب بترتيب زير عمل كنيد:

 اي از ماده شيميايي مورد آزمون تهيه كنيد.محلول ذخيره

 حجم نهايي مورد نياز را مطابق با ظروف مورد استفاده در آزمون تهيه كنيد.

 رقت هاي مناسب را انتخاب كنيد.

آمده سري رقتها  2رد آزمون و آب ديونيزه، مطابق با مثالي كه در جدول با استفاده از محلول ذخيره ماده مو

 را آماده كنيد.

ترين غلظت ماده مورد آزمون هيچ  اثر غلظت هاي مناسب ماده مورد آزمون را براي تضمين اينكه پايين

گي را نشان درصد اثر مهاركنند 50مهاركنندگي قابل مشاهده اي را نشان نمي دهد و باالترين غلظت حداقل

 مورد آزمون قرار دهيد . (50EC) دهد

 اثر تراكم توده كل مواد را بصورت نمودار يا جدول نمايش دهيد.

 محاسبه شده بر حسب غلظت مواد مورد آزمون را ترسيم كنيد. (I)براي هر غلظت ارزش مهاري

50EC ون يا بصورت چشمي(را بصورت ميلي گرم در ليتر ارزيابي كنيد )با استفاده از آناليز رگرسي 
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 گزارش آزمون بايد شامل جزئيات زير در مورد مواد مورد آزمون باشد.

 مشخصات ماده مورد آزمون: -

 فرمول: -

 خلوص: -

 شماره بهر: -
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