
 

 ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى استاًذاردبا هؤسسِ  آضٌايي

 هرجغ تٌْا قاًَى،صٌؼتي ايراى بِ هَجب  تحقيقات ٍ استاًذارد هؤسسِ

هلي  استاًذاردّاي ًطر تذٍيي ٍ ي،تؼيي ٍظيفِ ػْذُ دار كِ است كطَر رسوي

 .هيباضذ)رسوي( 

در رضتِ ّاي هختلف تَسظ كويسيَى ّاي فٌي هركب از  استاًذارد تذٍيي

هراكس ٍ هؤسسات ػلوي، پژٍّطي، تَليذي  صاحبٌظراىكارضٌاساى هؤسسِ، 

هيگيرد. سؼي بر ايي است كِ  صَرتٍاقتصادي آگاُ ٍهرتبظ با هَضَع 
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 خٍجه ٘بي قجؿ ته قٌٍٛي   ٚقيٍٗ
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تَجِ بِ ضرايظ  ٍباْت هغلَبيت ّا ٍ هصالح هلي استاًذاردّاي هلي، در ج

 حقتَليذي، فٌي ٍ في آٍري حاصل از هطاركت آگاّاًِ ٍ هٌصفاًِ صاحباى 

ٍ ًفغ ضاهل: تَليذكٌٌذگاى ،هصرف كٌٌذگاى، بازرگاًاى، هراكس ػلوي ٍ 

ٍ سازهاًْاي دٍلتي باضذ.پيص ًَيس استاًذاردّاي هلي  ًْادّاتخصصي ٍ 

ٍاػضاي كويسيَى ّاي فٌي هربـَط  ريٌفغراجغ جْت ًظرخَاّي براي ه

در كـويتِ هلـي هرتبـظ  ٍپيطٌْادّـاارسال هيطَد ٍ پس از دريـافت ًظـرات 

هلي )رسوي( چاپ  استاًذاردبـا آى رضتِ عرح ٍدر صَرت تصَيب بِ ػٌَاى 

 ٍ هٌتطر هي ضَد.

استاًذاردّايي كِ تَسظ هؤسسات ٍ سازهاًْاي ػالقوٌذ ٍ  ًَيس پيص

ضذُ تْيِ هي ضَد ًيس پس از عرح ٍ  تؼيييح ٍ با رػايت ضَابظ ريصال

بِ ػٌَاى استاًذارد هلي  تصَيب،بـررسي در كويتِ هلي هربَط ٍ در صَرت 

هي ضَد كِ بر  تلقيچاپ ٍهٌتطرهي گردد. بذيي ترتيب استاًذاردّايي هلي 

 هلي(( تذٍيي ٍ در كويتِ 5اساس هفاد هٌذرج در استاًذارد هلي ضوارُ ))

 ربَط كِ تَسظ هؤسسِ تطكيل هيگردد بِ تصَيب رسيذُ باضذ.ه

ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى از اػضاي اصلي سازهاى بيي  استاًذارد هؤسسِ

كِ در تذٍيي استاًذاردّاي هلي ضوي تـَجِ بِ  هيباضذالوللي استاًذارد 

از آخريي پيطرفتْاي ػلوي، فٌي ٍ  كطَر،ضرايظ كلي ًٍيازهٌذيْاي خاظ 

 هي ًوايذ. استفـادٍُ استاًذاردّـاي بيي الوـللي  صٌؼتي جْاى

ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى هي تَاًذ با رػايت هَازيي پيص  استاًذارد هؤسسِ

هٌظَر حوايت از هصرف كٌٌذگاى، حفظ سالهت ٍ  بِبيٌي ضذُ در قاًَى 

هحصَالت ٍ هالحظات زيست  كيفيتايوٌي فردي ٍػوَهي، حصَل اعويٌاى از 

ضَراي ػالي  تصَيب، اجراي بؼضي از استاًذاردّا را با هحيغي ٍ اقتصادي

الوللي  بيياستاًذارد اجباري ًوايذ. هؤسسِ هي تَاًذ بِ هٌظَر حفظ بازارّاي 

براي هحصَالت كطَر، اجراي استاًذارد كاالّاي صادراتي ٍ درجِ بٌذي آًرا 

 ًوايذ. اجباري
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ى از خـذهات اعـويٌاى بخـطيذى بِ استفادُ كٌٌذگـا بوٌظـَر ّوچـٌيي

زهيٌِ هطاٍرُ، آهَزش، بازرسي، هويسي ٍ  درسازهاًْا ٍ هؤسسات فؼال 

زيست هحيغي،  ٍهذيريتگَاّي كٌٌذكاى سيستن ّاي هذيريت كيفيت 

 ايٌگًَِآزهايطگاّْا ٍ كاليبرُ كٌٌذگاى ٍسايل سٌجص، هؤسسِ استاًذارد 

هَرد  سازهاًْا ٍ هؤسسات را بر اساس ضَابظ ًظام تأييذ صالحيت ايراى

دادُ ٍ در صَرت احراز ضرايظ الزم، گَاّيٌاهِ تأييذ صالحيت  قرارارزيابي 

بر ػولكرد آًْا ًظارت هي ًوايذ. ترٍيج سيستن بيي  ٍبِ آًْا اػغا ًوَدُ 

سٌجص تؼييي ػيار فلسات گراًبْا ٍ اًجام  ٍسايلالوللي يكاّا ، كاليبراسيَى 

هلي از ديگر ٍظايف ايي  اياستاًذاردّتحقيقات كاربردي براي ارتقاي سغح 

 هؤسسِ هي باضذ.

 
آصيٌٕ يٓاس  –كًيغيٌٕ اعتاَذاسد " كيفيت آب 

سؽذ جهثك آب ؽيشيٍ تّ ٔعيهّ جهثك ْاي عثض تك 

 عهٕني "
 قّت يب ّٔبيٕعگي     ؼئيف  

ايغؽ ؾاظٖ ، ازّع   

)ظوتؽاي ِيىؽٚثيٌٛٛژي ضبن 

  ) 

ِٛقكٗ تسميمبت ثيٌٛٛژي  

 ضبن ٚآة          

     بءاػُ

آؾِٛظٖ ، ِٙعي    ) 

 ٌيكبٔف ِٕٙعقي وهبٚؼؾي (    

اظاؼٖ وً اقتبٔعاؼظ ٚ 

تسميمبت يٕؼتي اقتبْ 

 وؽِبْ

اِيؽي ، زّيع       

 )ٌيكبٔف ِيىؽٚثيٌٛٛژي ( 

نؽوت يٕبيغ نيّيبيي وؽِبْ 

 ؾِيٓ

) پٛؼؼزيّي ، ِكؼٛظ       

   ٌيكبٔف ِٕٙعقي وهبٚؼؾي (

نؽوت ضعِبت زّبيتي 

 وهبٚؼؾي

زبفظي اؼظوبٔي ، پؽتٛ  ) 

 ٌيكبٔف نيّي وبؼثؽظي (   

اؼٖ وً اقتبٔعاؼظ ٚ اظ

تسميمبت يٕؼتي اقتبْ 

 وؽِبْ

ظ٘مبٔي ، فبّْٗ         ) 

 ٌيكبٔف نيّي ِسٍ (

اظاؼٖ وً اقتبٔعاؼظ ٚ 

تسميمبت يٕؼتي اقتبْ 

 وؽِبْ

  

قؽچهّٗ پٛؼ ، ِٙعي     ) 

ي ضبن فٛق ٌيكبٔف ِٕٙعق

  نٕبقي ( 

ِؽوؿ تسميمبت وهبٚؼؾي 

 وؽِبْ
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ػاليي ، آٔب٘يتب    ) فٛق 

 ٌيكبٔف نيّي وبؼثؽظي (  

اقتبٔعاؼظ ٚ  وً اظاؼٖ

تسميمبت يٕؼتي اقتبْ 

 وؽِبْ

وؽِي ، اوجؽ) فٛق ٌيكبٔف 

 ثٙعانت ِسيّ ( 

 نؽوت آة ٚ فبَالة وؽِبْ

ويبٔفؽ ، ِؽيُ) فٛق 

 دؿيٗ (    ٌيكبٔف نيّي ت

اقتبٔعاؼظ ٚ  وً اظاؼٖ

تسميمبت يٕؼتي اقتبْ 

 وؽِبْ

  ظثيؽ 

) فٛق ضبٌمي ، ِٛج      

 ٌيكبٔف ِيىؽٚثيٌٛٛژي (

اقتبٔعاؼظ ٚ  وً اظاؼٖ

تسميمبت يٕؼتي اقتبْ 

 وؽِبْ

 

فٓشعت يُذسجات 

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

 .....................صفذّ 

پيم 

.گفتبؼ...........................................

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

  ....................... ة

٘عف ٚ ظإِٗ وبؼثؽظ    1
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ؼٚل آؾِْٛ    7

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

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

   ......9   

ِسعٚظٖ ِٛؼظ لجٛي    8

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

...............   .............................14    

ِسبقجٗ ٔتبيح  ؼٚل  9

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

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

15  

ثيبْ ٔتبيح    11

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

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

  .........18  

تفكيؽ ٔتبيح   11

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

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

   ......19   

ظلت ؼٚل  12

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

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

   ........19 

گؿاؼل آؾِْٛ   13

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

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

   ..21 
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 پيؼ گفتاس 

آؾِْٛ ِٙبؼ ؼنع خٍجه آة  –ويفيت آة  " اقتبٔعاؼظ

وٗ تٛقّ  "نيؽيٓ ثٗ ٚقيٍٗ خٍجه ٘بي قجؿ ته قٌٍٛي 

نًت ٚ  وّيكيٛٔٙبي ِؽثِٛ تٙيٗ ٚ تعٚيٓ نعٖ ٚ ظؼ

ِيىؽٚثيٌٛٛژي ٚ ي اقتبٔعاؼظ خٍكٗ وّيتٗ ٍِقِٛيٓ 

ِٛؼظ تًٛيت لؽاؼ گؽفتٗ اقت،  25/7/1383ِٛؼش ثيٌٛٛژي 

لبْٔٛ ايالذ لٛأيٓ ٚ  3ايٕه ثٗ اقتٕبظ ثٕع يه ِبظٖ 

ِمؽؼات ِٛقكٗ اقتبٔعاؼظ ٚ تسميمبت يٕؼتي ايؽاْ ًِٛة 

ثؼٕٛاْ اقتبٔعاؼظ ٍِي ايؽاْ ِٕتهؽ ِي  1371ثّٙٓ ِبٖ 

 نٛظ.
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ي ثب تسٛالت ٚ پيهؽفت ٘بي ثؽاي زفظ ّ٘گبِي ٚ ّ٘بٕ٘گ

ٍِي ٚ خٙبٔي ظؼ ؾِيٕٗ يٕبيغ، ػٍَٛ ٚ ضعِبت، 

اقتبٔعاؼظ٘بي ٍِي ايؽاْ ظؼ ِٛالغ ٌؿَٚ تدعيع ٔظؽ 

ضٛا٘ع نع ٚ ٘ؽ گٛٔٗ پيهٕٙبظي وٗ ثؽاي ايالذ يب تىّيً 

ايٓ اقتبٔعاؼظ٘ب اؼائٗ نٛظ، ظؼ ٕ٘گبَ تدعيع ٔظؽ ظؼ 

ت . وّيكيْٛ فٕي ِؽثِٛ ِٛؼظ تٛخٗ لؽاؼ ضٛا٘ع گؽف

ثٕبثؽايٓ ثؽاي ِؽاخؼٗ ثٗ اقتبٔعاؼظ٘بي ايؽاْ ثبيع 

 ّ٘ٛاؼٖ اؾ آضؽيٓ تدعيع ٔظؽ آٔٙب اقتفبظٖ وؽظ.

ظؼ تٙيٗ ٚ تعٚيٓ ايٓ اقتبٔعاؼظ قؼي نعٖ اقت وٗ َّٓ 

ظؼ زع اِىبْ  ، تٛخٗ ثٗ نؽايّ ِٛخٛظ ٚ ٔيبؾ٘بي خبِؼٗ

ثيٓ ايٓ اقتبٔعاؼظ ٚ اقتبٔعاؼظ ٍِي وهٛؼ٘بي يٕؼتي ٚ 

 ٕ٘گي ايدبظ نٛظ.پيهؽفتٗ ّ٘ب

ِٕجغ ٚ ِبضػي وٗ ثؽاي تٙيٗ ايٓ اقتبٔعاؼظ ثٗ وبؼ 

 ؼفتٗ ثٗ نؽذ ؾيؽ اقت:

 
1- ISO 2004:8692 , Water quality – Freshwater algal growth inhibition test with 

unicellular green algae . 

 

آصيٌٕ يٓاس سؽذ جهثك آب ؽيشيٍ  -كيفيت آب 

ْاي عثض  تك عهٕني جهثك  تٕعيهّ  

ْذف ٔ دايُّ كاستشد         1  

اؼائٗ ؼٚل  تؼييٓ ٚ ٘عف اؾ تعٚيٓ ايٓ اقتبٔعاؼظ ،

ِٙبؼ ؼنع خٍجه قجؿ ته قٌٍٛي ، تٛقّ ِٛاظ ثؽاي تؼييٓ 

ٚ تؽويجبت ِٛخٛظ ظؼ آة يب پكآة ِي ثبنع .ايٓ ؼٚل 

ثؽاي ِٛاظي وٗ ثٗ آقبٔي ظؼ آة زً ِي نٛٔع ، وبؼثؽظ 

-2ٚ 1-2اتي ظؼ ايٓ ؼٚل )ثٗ ثٕع٘بي ظاؼظ . ثب تغييؽ

، ِؽاخؼٗ   ّٔبييع( ، ِي تٛاْ اثؽ َؼيف ثبؾظاؼٔعٖ 2

ِٛاظ ِؼعٔي ٚ ِٛاظ آٌي ِسٍٛي ، تؽويجبت فؽاؼ ، 

 فٍؿات قٕگيٓ ٚ پكآة ؼا ٔيؿ ثؽؼقي ّٔٛظ .

يك سٔػ آصيٌٕ يٓاس سؽذ جهثك عشيغ تشاي پغآب ، دس  -يادآٔسي

 پيٕعت انف آيذِ اعت .

انضايي  يشاجغ       2  

ِعاؼن اٌؿاِي ؾيؽ زبٚي ِمؽؼاتي اقت وٗ ظؼ ِتٓ ايٓ 

اقتبٔعاؼظ ثٗ آٔٙب اؼخبع ظاظٖ نعٖ اقت . ثعيٓ تؽتيت 

آْ ِمؽؼات خؿئي اؾ ايٓ اقتبٔعاؼظ ِسكٛة ِي نٛظ . ظؼ 
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ِٛؼظ ِؽاخغ ظاؼاي تبؼيص چبپ ٚ/ يب تدعيع ٔظؽ ، 

ايالزيٗ ٘ب ٚ تدعيع ٔظؽ٘بي ثؼعي ايٓ ِعاؼن ِٛؼظ ٔظؽ 

. ِؼٙػا ثٙتؽ اقت وبؼثؽاْ غيٕفغ ايٓ اقتبٔعاؼظ  ٔيكت

، اِىبْ وبؼثؽظ آضؽيٓ ايالزيٗ ٘ب ٚ تدعيع ٔظؽ٘بي 

ِعاؼن اٌؿاِي ؼا ِٛؼظ ثؽؼقي لؽاؼ ظٕ٘ع . ظؼ ِٛؼظ 

ِؽاخغ ثعْٚ تبؼيص چبپ ٚ/ يب تدعيع ٔظؽ ، آضؽيٓ چبپ 

ٚ/ يب تدعيع ٔظؽ آْ ِعاؼن اٌؿاِي اؼخبع ظاظٖ نعٖ 

 ِٛؼظ ٔظؽ اقت .

بظٖ اؾ ِؽاخغ ؾيؽ ثؽاي وبؼثؽظ ايٓ اقتبٔعاؼظ اقتف 

 اٌؿاِي اقت :

12  ISO 1998:165667  , Water – Sampling – Part 16 : Guidance on biotesting of 

samples .  

22 ISO 1999:14442 ,Water quality – Guidelines for algal growth inhibition tests 

with poorly soluble materials . 

 اصطالدات ٔ تؼاسيف      3

ظؼ ايٓ اقتبٔعاؼظ ايٓالزبت ٚ / يب ٚاژٖ ٘ب ثب تؼبؼيف 

 ؾيؽ ثٗ وبؼ ِي ؼٚظ :

 تشاكى عهٕني  3-1

X  

 تؼعاظ قٍٛي ٘ب ، ظؼ ٚازع زدُ ِسيّ وهت اقت  . 

هٕني تش دغة عهٕل دس ييهي نيتش ، تياٌ يي تشاكى ع –يادآٔسي 

 ؽٕد .

 

 عشػت سؽذ ٔيژِ   3-2

  

افؿايم قؽػت ٔكجي ثؽ زكت تؽاوُ قٌٍٛي ظؼ ٚازع ؾِبْ  

 اقت .

xdt

dx1
  

 وٗ ظؼ آْ : 

x، تؽاوُ قٌٍٛي ثؽزكت قٍٛي ظؼ ِيٍي ٌيتؽ = 

t  . ؾِبْ ثؽ زكت ؼٚؾ = 
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)  1عشػت سؽذ ٔيژِ تش دغة تش سٔص –يادآٔسي 
1day  ) تياٌ يي ،

 ؽٕد . 

 

 يذيط سؽذ    3-3

ِطٍِٛ آة ٚ ِٛاظ ِغػي اقت، وٗ ظؼ آْ قٍٛي ٘بي خٍجه 

، گؽِطبٔٗ گػاؼي نعٖ تب ثؽاي ّٔٛٔٗ ٘بي نب٘ع ٚ پيم 

 وهت ، اقتفبظٖ نٛٔع . 

 آصيايّ    3-4

ّٔٛٔٗ ٘بي ِبيغ ) ِبٕٔع پكآة ( ، تؽويجبت ِطٍِٛ ٚ 

يب نيّيبيي ٘كتٕع، وٗ ظؼ آٔٙب اثؽ ِٙبؼ ثؽ ؼٚي ؼنع 

 خٍجه ثؽؼقي ِي نٛظ . 

 يذيط آصيٌٕ  3-5

 ِطٍِٛ آة ، ِٛاظ ِغػي ٚ آؾِبيٗ اقت .

 تٓش آصيٌٕ    3-6

ِطٍِٛ آة ، ِٛاظ ِغػي ٚ آؾِبيٗ ) ِسيّ آؾِْٛ ، ْجك 

 ثٛظٖ ٚ ثعْٚ خٍجه اقت .  ( 5-3ثٕع 

 ؽاْذ     3-7

( ٚ  3-3ِطٍِٛ آة ، ِٛاظ ِغػي )ِسيّ ؼنع ، ْجك ثٕع  

 خٍجه ثٛظٖ ٚ ثعْٚ ِبظٖ آؾِْٛ اقت .

غهظت يٕثش   3-8
1
  (xrCE ) 

ظؼيعي قؽػت x غٍظتي اؾ آؾِبيٗ اقت ، وٗ ِٛخت وب٘م  

 ؼنع ٚيژٖ ، ٔكجت ثٗ نب٘ع       ِي نٛظ .

اص عشػت سؽذ ، تٓتش  ECتشاي َؾاٌ دادٌ َتيجّ يمذاس–ادآٔسي ي

 اعتفادِ ًَاييذ .  CErاعت اص َؾاَّ 

 اعاط سٔػ       4 

ى ثؽاي چٕعيٓ ٔكً ظؼ يه ِسيّ وهت ٌضب قٛيٗ ٘بي خٍجه

وٗ  ، ِستٛي ِسعٚظٖ اي اؾ غٍظت ٘بي ِبظٖ ِٛؼظ آؾِْٛ

ِطٍِٛ وؽظْ ِمبظيؽ ِٕبقت اؾ ِبظٖ ِغػي ، آة اؾ ْؽيك 

                                                 

1- Inverse days ( d
1
)  

1- Effective concentration  
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، ِسٍٛي ٘بي غضيؽٖ ِبظٖ آؾِْٛ ٚ ِبيٗ تٍمير اؾ قٍٛي 

٘بي خٍجىي وٗ ثٓٛؼ تًبػعي ؼنع     وؽظٖ أع ، وهت 

ؾِبٔي ِي نٛٔع . ِسٍٛي ٘بي آؾِْٛ ثؽاي يه ظٚؼٖ 

ٓ قبػتٗ ، گؽِطبٔٗ گػاؼي نعٖ ٚ ظؼ ضالي اي 272زعالً 

 22ظٚؼٖ تؽاوُ قٌٍٛي ظؼ ٘ؽ يه اؾ آٔٙب زعالً ٘ؽ 

يٛؼت ٗ أعاؾٖ گيؽي ِي نٛظ . ِٙبؼ ث ، قبػت يه ثبؼ

٘بي نب٘ع  ٔكجت ثٗ ؼنع وهت ، وب٘م ؼنع يب قؽػت ؼنع

 تست نؽايّ وبِال" يىكبْ ، أعاؾٖ گيؽي ِي نٛظ .

 يٕاد الصو       5

اسگاَيغى ْاي يٕسد آصيٌٕ    5-1  

پالٔىتٛٔي آة نيؽيٓ وٗ ظؼ ؾيؽ آِعٖ اؾ گٛٔٗ ٘بي خٍجه 

 أع ، اقتفبظٖ وٕيع .

( SAG ( اٌف  81.86  ( 
1Desmodesmus suspicatus ، 

Pseudokirchneriella subcapitata ( Korshikov) Hindak 2 ) ة 

. ( ATCC   22662  , CCAP 4/278 81.61 يب   SAG )  

 

 

ايٍ دٔ گَّٕ اص خإَادِ جهثك ْاي پالَكتَٕي عثض  –1يادآٔسي 

  Chlorococcalesيي تاؽُذ ، كّ يتؼهك تّ سدِ

(Chlorophyta , Chlorophyceae)   تٕدِ ، ٔ يؼًٕال" دس يذيط كؾت تّ صٕست تك

 عهٕني ْغتُذ . 

ٓيّ يي عٕيّ ْاي جهثك تك عهٕني اص كهكغيٌٕ ْاي صيش لاتم ت

 تاؽُذ :

- SAG :    Collection of Algal Cultures Inst . Plant Physiology Unniversity of 

Gottingen Nikolausberger Weg 18D- 37073  Gottingen Germany . 

- ATCC  :   American Type Culture Collection 12301 Parklane Drive Rockville 

Maryland 20852  USA .   

- CCAP:   Culture Centre of Algae and Protozoa Freshwater Biological 

Association The Ferry House Ambleside Cumbria LA 22  OLP , UK . 

                                                 
، نٕبضتٗ ِي   Scenedesmus subspicatusظؼ گػنتٗ ايٓ گٛٔٗ تست ػٕٛاْ  -1

 نعٖ اقت .

، نٕبضتٗ  Selenastrum capricornutum Printzظؼ گػنتٗ ايٓ گٛٔٗ تست ػٕٛاْ  -2

 ِي نعٖ اقت .
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 3-5ط ؽشح دادِ ؽذِ دس تُذ كؾت ْاي رخيشِ، دس يذي – 2يادآٔسي

، يي تٕاَُذ تالي تًاَُذ . تّ ْش دال ، تكشاس كؾت ْاي  7-1ٔ 

جٓت جهٕگيشي اص ػذو سؽذ ، ضشٔسي اعت ) يك تاس دس ْفتّ  1تؼذي

( . كؾت رخيشِ يي تٕاَذ تشاي دٔسِ ْاي طٕالَي تشي تش سٔي 

يذيط ْاي كؾت جهثك غُي تش ، يثم يذيط ْايي كّ تٕعط يجًٕػّ 

 ) كهكغيٌٕ كؾت ( تٕصيّ كشدِ اعت ، تالي تًاَذ .    كؾت

 آب      5-2

تّبَ آثي وٗ ظؼ آِبظٖ قبؾي ِسيّ وهت ٚ ِسٍٛي ٘بي 

ِبظٖ آؾِْٛ اقتفبظٖ ِي نٛظ ، ثبيع      يْٛ ؾظايي 

نعٖ ٚ يب ويفيتي ِؼبظي آْ ظانتٗ ثبنع ) ٘عايت وّتؽ 

اؾ ظٖ ِيىؽٚ ؾيّٕف ثؽ       قبٔتي ِتؽ ( . َّٓ 

قبؾي ٚ غضيؽٖ قبؾي آة اؾ آٌٛظگي آْ ثٗ ِٛاظ  آِبظٖ

آٌي ٚ ِؼعٔي ، خٍٛگيؽي ّٔبييع . اؾ ٘يچ ٚقيٍٗ ِكي ، 

 ٔجبيع اقتفبظٖ ّٔٛظ . 

 يٕاد يغزي     5-3

، چٙبؼ ِسٍٛي   1ِٓبثك ثب نؽايّ ٔٛنتٗ نعٖ ظؼ خعٚي 

 غضيؽٖ ؾيؽ ؼا ظؼ آة تٙيٗ ّٔبييع .

ثٗ غٍظت  ظؼ ٔٙبيت ، ايٓ ِسٍٛي ٘ب ؼا ثؽاي ظقت يبفتٓ

٘بي ٔٙبيي ِٛاظ ِغػي ظؼ ِسٍٛي ٘بي   آؾِْٛ ، ؼليك 

ِؽاخؼٗ ّٔبييع ( .  4-7ٚ  1-7ّٔبييع ) ثٗ ثٕع ٘بي 

ثب ايٓ ٚخٛظ ، ِّىٓ اقت ِٛاظ ِغػي ِبوؽٚ
1
ِكتميّب"  

 ثٗ آة اَبفٗ نٛٔع .

تّبَ ِٛاظ نيّيبيي اقتفبظٖ نعٖ ، اؾ ٔظؽ ويفيت ،   

 نٕع .  ثبيع ظاؼاي ظؼخٗ ضٍٛو آؾِبيهگب٘ي ثب

ِسٍٛي ٘بي غضيؽٖ ؼا ثٗ ٚقيٍٗ يبفي ٘بي غهبيي ) 

ِيىؽِٚتؽ    ثبنع ( يب  2/1ِتٛقّ لٓؽ ِٕبفػ ، ثبيع 

 15ظؼخٗ قٍكيٛـ ثٗ ِعت ؾِبْ  121اتٛوالٚ   ) ظؼ ظِبي 

                                                 

1-Sub- Culturing 

1- Macro – nutrient 
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ظليمٗ ( ، قتؽْٚ ّٔبييع . ِسٍٛي ٘ب ؼا ظؼ ِسً تبؼيه 

ٚ ظؼ ظِبي چٙبؼ ظؼخٗ قٍكيٛـ ، ٔگٙعاؼي وٕيع . ِسٍٛي 

( ؼا اتٛوالٚ ٔىٕيع ٚ تٕٙب ثب  3NaHCO) 4ؽٖ نّبؼٖ غضي

 يبفي غهبيي ، قتؽْٚ ّٔبييع .

 

 

 

 طشيمّ تٓيّ يذهٕل ْاي رخيشِ   – 1جذٔل 

 

غهظت دس يذهٕل  يٕاد يغزي 

 رخيشِ 

غهظت َٓايي دس 

 يذهٕل آصيٌٕ

 : يٕاد يغزي ياكشٔ  1يذهٕل رخيشِ ؽًاسِ 

NH 4 Cl 

MgCl 2  .6H 2 O 

CaCl 2  . 2H 2 O 

MgSO 4 . 7H 2 O 

 

KH 2 PO 4  

 ) گشو تش نيتش (  1/5

 ) گشو تش نيتش ( 1/2

 ) گشو تش نيتش (  1/8

 ) گشو تش نيتش ( 1/5

) گشو تش نيتش  0/16 

) 

 

) ييهي گشو تش  15

 (نيتش 

) ييهي گشو تش  12

 نيتش (

) ييهي گشو تش  18

 نيتش (

) ييهي گشو تش  15

 نيتش (

) ييهي گشو تش  1/6 

 نيتش (

 FE-EDTA:  2يذهٕل رخيشِ ؽًاسِ 

FeCl 3 . 6H 2 O 

Na 2 EDTA . 2H 2 O 

 

) ييهي گشو تش  88 

 نيتش (

) ييهي گشو تش  188

   نيتش (

) ييكشٔ گشو تش  88

 نيتش ( 

) ييكشٔ گشو تش  188

 نيتش (

 

 

 : ػُاصش كًياب   3يذهٕل رخيشِ ؽًاسِ 

H 3 BO 3


 

MnCl 2 .4H 2 O 

ZnCl 2  

 

CoCl 2 .6H 2 O 

CuCl 2 . 2H 2 O 

Na 2 MoO 4 . 2H 2 O 

) ييهي گشو تش  185

 نيتش (

) ييهي گشو  415   

   تش نيتش (

) ييهي گشو تش  3

 نيتش (

) ييهي گشو تش  5/1 

 نيتش (

) ييهي گشو تش  81/8

  تش (ني

) ييهي گشو تش  7

 نيتش (

) ييكشٔ گشو تش  185

 ش (نيت

) ييكشٔ گشو تش  415

 نيتش (

) ييكشٔ گشو تش  3

 نيتش (

) ييكشٔ گشو تش  5/1

 نيتش (

) ييكشٔ گشو تش  81/8

 نيتش (

) ييكشٔ گشو تش  7

 نيتش (

  3NaHCO:  4يذهٕل رخيشِ ؽًاسِ 

3NaHCO 58 ) گشو تش نيتش ( 

 

) ييهي گشو تش  58 

 نيتش (
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   33BOH  ( 1/8يي تٕاَذ تا افضٔدٌ عذيى ْيذسٔكغيذ  ) يٕالس

 دم ؽٕد .

 

 

 ٔعايم الصو       6

ٚقبيً ِؼّٛي آؾِبيهگب٘ي ٚ ٚقبيً نؽذ ظاظٖ نعٖ ظؼ 

 ؾيؽ : 

تًاو ٔعايهي كّ تا يذيط كؾت آصيٌٕ دس تًاط ْغتُذ  –يادآٔسي 

ٕدِ ٔ يا اص يٕادي عاختّ ؽذِ تاؽُذ ، ، تايذ اص جُظ ؽيؾّ ت

 كّ اص َظش ؽيًيايي تي اثش يي تاؽُذ .

كاتيُت يا اتاق تا دياي كُتشل ؽذِ تا     6-1

سٔؽُايي ثاتت ٔ يذأو تٕعيهّ َٕس فهٕسعُت عفيذ 

يُاعة ، تشاي تشآٔسدِ كشدٌ َياص سٔؽُايي كؾت دس طي 

 َٕؽتّ ؽذِ اعت . 6-7آصيٌٕ يطاتك تا آَچّ دس تُذ 

ٔعايم اَذاصِ گيشي تشاكى عهٕل جهثك ،     6-2

تؽخيسب" اؾ نّبؼل گؽ غؼات 
1

يب ِيىؽٚقىٛپ ثب ِسفظٗ  

نّبؼل وٕٕعٖ 
2

، اقتفبظٖ وٕيع . ؼاٖ ظيگؽ أعاؾٖ  

گيؽي تؽاوُ قٍٛي خٍجه ، يه ؼٚل غيؽ ِكتميُ ثب 

اقتفبظٖ اؾ فٍٛؼيّتؽ
3

اقت . ايٓ ؼٚل ٘ب ، ؾِبٔي  

ٗ ؼاثٓٗ ِٕبقجي ثب زكبقيت وبفي ضٛإ٘ع ظانت ، و

تؽاوُ قٌٍٛي ثٗ ظقت آِعٖ ثبنع . ٚقبيً ثٗ وبؼ ؼفتٗ 

، ثبيع لبظؼ ثٗ أعاؾٖ گيؽي ظليك تؽاوُ قٌٍٛي ، ظؼ 

قٍٛي ظؼ ِيٍي ٌيتؽ ثٛظٖ ٚ ّ٘چٕيٓ تٛأبيي  410زع

افتؽاق ثيٓ ؼنع خٍجه ٚ اثؽات ِطؽة ِثً زُٛؼ غؼات ٚ 

ِّىٓ اقت ْيف قٕح ٘ب ؼٔگ ّٔٛٔٗ، ظانتٗ ثبنٕع . 

قٍٛي ظؼ ِيٍي ٌيتؽ  410زكبقيت وبفي ثؽاي أعاؾٖ گيؽي 

وٗ ْٛي ِكيؽ ِٕبقت ) ثيهتؽ اؾ ظٖ قبٔتي ِتؽ ( ؼا 

فؽاُ٘ ِي ّٔبيٕع ، ظاؼا ثبنٕع . ايٓ ؼٚل ثٗ ضًٛو ثٗ 

                                                 

1- Particle counter  

2 - Counting chamber   

3  Fluorimeter 
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تعاضً ِٛاظ ِؼٍك ٚ قٛقپبٔكيْٛ ٘بي ؼٔگي ظؼ تؽاوُ 

 نع .قٌٍٛي وُ ، زكبـ ِي ثب

 251ثؽاي ِثبي : ظؽٚف ِطؽْٚي ظشٔف كؾت ،     6-3

 ِيٍي ٌيتؽي ثب ظؼپٛل ٘بيي ثب لبثٍيت ٔفٛغ ٘ٛا .

اؾ يبفي ٘بيي ثب ِتٛقّ  ٔعايم اعتشيم غؾايي ،    6-4

 ِيىؽِٚتؽ ، اقتفبظٖ گؽظظ . 2/1لٓؽ ِٕبفػ 

 اتٕكالٔ  .   6-5

6-6   pH      .  يتش 

 سٔػ آصيٌٕ       7

 ذيط سؽذ تٓيّ ي    7-1

ِسيّ ؼنع ؼا ثب افؿٚظْ زدُ ِٕبقجي اؾ ِسٍٛي ٘بي 

 ( ثٗ آة ، تٙيٗ ّٔبييع : 3-5غضيؽٖ ِغػي ) ْجك ثٕع 

 ِيٍي ٌيتؽ آة ، 511ثٗ زعٚظ 

(  3-5) ْجك ثٕع  1ِيٍي ٌيتؽ ِسٍٛي غضيؽٖ نّبؼٖ  11

  ، 

 ( ،   3-5)ْجك ثٕع  2ِيٍي ٌيتؽ ِسٍٛي غضيؽٖ نّبؼٖ  1

  ( ،     3-5)ْجك ثٕع  3ؽٖ نّبؼٖ ِيٍي ٌيتؽ ِسٍٛي غضي 1

(  3-5ثٕع  ْجك) 2ِيٍي ٌيتؽ ِسٍٛي غضيؽٖ نّبؼٖ  1ٚ 

ِيٍي ٌيتؽ  1111ٚ ثب آة ثٗ زدُ  ّبييعاَبفٗ ٔ ، ؼا

ظؼ يٛؼتيىٗ قتؽْٚ ّٔٛظْ تٛقّ اتٛوالٚ  ثؽقبٔيع .

ؼا ثؼع اؾ قتؽْٚ  4َؽٚؼي ثبنع ، ثبيع ِسٍٛي نّبؼٖ 

، اؾ آْ تفبظٖ اؾ اق پيم ّٔٛظْ ، اَبفٗ ّٔبييع .

ظؼ ِؼؽٌ ٘ٛا لؽاؼ ظ٘يع يب ، يه نت ِعت  آٔؽا ظؼ ْٛي

٘ٛاظ٘ي  ، ظليمٗ ثب ٘ٛاي اقتؽيً 31 ؾِبْ ثٗ ِعت

اؾ ثؽلؽاؼي تؼبظي پف ّٔبييع تب ثٗ زبي تؼبظي ثؽقع . 

ثب اقتفبظٖ اؾ ِسٍٛي ٘يعؼٚوٍؽيه  ، ، ظؼ يٛؼت ٌؿَٚ

يب ِسٍٛي قعيُ ٘يعؼٚوكيع ثب  ؼاقيع ثب غٍظت يه ِٛال

تٕظيُ ّٔبييع ،   1/8 2/1ؼا ؼٚي   pH ٍظت يه ِٛالؼ،غ

ايٓ ِسيّ ؼنع تٛقّ ثي وؽثٕبت ٚ ظي اوكيع وؽثٓ . 

 pHاتّكفؽ ، ثبفؽي ِي نٛظ . ِّىٓ اقت ِمبظيؽ ِطتٍف 
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ٚ/ يب غٍظت ظي اوكيع وؽثٓ  3HCOثٗ ٚقيٍٗ تغييؽ غٍظت 

( . ظؼ يٛؼتيىٗ  2-2ْجك ثٕع اتّكفؽ ثٗ ظقت آيع ) 

ٚيژٖ ،  pHثؽاي اخؽاي تغييؽي ظؼ آؾِْٛ ٚ يب ِمعاؼ 

ايالزبتي الؾَ ثبنع ، ثبيع ثٗ َٚٛذ ِهطى ٚ گؿاؼل نٛٔع 

  . 

 تٓيّ پيؼ كؾت ٔ  يايّ تهميخ  7-2

ظٚ تب چٙبؼ ؼٚؾ لجً اؾ نؽٚع آؾِْٛ ، پيم وهت ؼا 

تٙيٗ ّٔبييع . ثٗ ِٕظٛؼ زفظ ؼنع تًبػعي تب نؽٚع 

( ؼا ثب زعالً  1-7ؾِْٛ ، ِسيّ ؼنع ) ْجك ثٕع آ

قٍٛي  410تب  3105تؽاوُ قٌٍٛي ِٕبقت ) ثؽاي ِثبي : 

ظؼ ِيٍي ٌيتؽ اؾ پيم وهت قٗ ؼٚؾٖ ( ، تٍمير ّٔبييع 

. پيم وهت ؼا تست نؽايٓي يىكبْ ثب آؾِْٛ ، گؽِطبٔٗ 

( . اؾ ايٓ پيم وهت ثب  6-7گػاؼي ّٔبييع ) ْجك ثٕع 

ؼنع تًبػعي، ثٗ ػٕٛاْ يه ِبيٗ تٍمير ثؽاي آؾِْٛ ، 

اقتفبظٖ وٕيع . ثٗ ِٕظٛؼ ِسبقجٗ زدُ ِبيٗ تٍمير 

ِٛؼظ ٔيبؾ ، ثالفبيٍٗ پيم اؾ اقتفبظٖ ، تؽاوُ قٌٍٛي 

 ؼا ظؼ وهت اٌٚيٗ ، أعاؾٖ گيؽي ّٔبييع . 

 اَتخاب غهظت ْاي آصيٌٕ      7-3

ؽٌ غٍظت ٘بيي اؾ آؾِبيٗ ثب قؽي خٍجه ٘ب ثبيع ظؼ ِؼ

تدبٚؾ ٔىٕع ) ثؽاي  2/3٘بي ٕ٘عقي، وٗ ٔكجت آْ ٘ب اؾ 

ِيٍي  1/1،  8/1،  2/3،  6/5ٚ  11ِثبي : غٍظت ٘بي 

 گؽَ ثؽ ٌيتؽ ( ، لؽاؼ گيؽٔع.

غٍظت ٘ب ثبيع ثٗ گٛٔٗ اي أتطبة نٛٔع ثٗ ْٛؼيىٗ 

زعالً يه ِٙبؼ ؼنع ، ؾيؽ ٚ يه ِٙبؼ ؼنع ، ثبالي 

ِٛؼظ ٔظؽ ، ثٗ ظقت آيع . ؼٚي ُ٘ ؼفتٗ  xrCEپبؼاِتؽ 

خٙت ثٗ ظقت آٚؼظْ اْالػبت ثؽاي تدؿيٗ ؼگؽقيْٛ ، ثبيع 

زعالً ظٚ قٓر ِٙبؼ ؼنع ، ثيٓ ظٖ ٚ ٔٛظ ظؼيع ٚخٛظ 

ظانتٗ ثبنع . يه ِسعٚظٖ آؾِْٛ ثب تٕٙب يه غٍظت ، ِي 
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 تٛأع ثؽاي ٔهبْ ظاظْ ػعَ زُٛؼ قّيت  ثٗ وبؼ ؼٚظ .

 ثؽاي يه غٍظت ، تؼعاظ تىؽاؼ ٘ب ثبيع نم ػعظ ثبنع .

تٓتشيٍ ساِ تشاي يافتٍ گغتشِ غهظتي يُاعة ، اَجاو  –يادآٔسي 

دادٌ آصيٌٕ أنيّ گغتشِ ياتي اعت ، كّ چُذيٍ فاصهّ دس غهظت 

آصيٌٕ سا پٕؽؼ دْذ ) تكشاس غهظت ْاي آصيٌٕ دس آصيٌٕ يمذياتي 

 ضشٔسي   َيغت( .

 يّ ٔ يذهٕل ْاي رخيشِ تٓيّ آصيا     7-4

ظؼ يٛؼتي وٗ آؾِبيٗ ، ِبيغ ) ِثً : پكآة ( ثبنع ، 

ثكتٗ ثٗ ْجيؼت ّٔٛٔٗ ٚ تٛييٗ آؾِْٛ ، ثبيع پيم 

تًفيٗ ) ثؽاي ِثبي : يبف وؽظْ ، ضٕثي قبؾي ( أدبَ 

، ِسٍٛي ٘بي غضيؽٖ ِغػي ) ْجك  1-7نٛظ . ْجك ثٕع 

( ؼا ثٗ ّٔٛٔٗ ، اَبفٗ ّٔبييع . ثؽاي  3-5ثٕع 

ؾِبيٗ ٘بي غيؽ ِبيغ ، تٙيٗ ِسٍٛي غضيؽٖ ، ػّعتب" آ

َؽٚؼي اقت . ؼٚل تٙيٗ ِسٍٛي ٘بي غضيؽٖ ، ثبيع ثٗ 

ظلت ثؽ ْجك ضًٛييبت ّٔٛٔٗ ، أتطبة نٛظ . ِؼّٛال" 

ِسٍٛي ٘بي غضيؽٖ ، ثب زً نعْ آؾِبيٗ ظؼ ِسيّ ؼنع ، 

تٙيٗ ِي نٛٔع . ؾِبٔي وٗ آؾِبيٗ ثٗ آقبٔي ظؼ ِسيّ 

ٚ  1-2يالزبت َؽٚؼي اقت ) ْجك ثٕع آؾِْٛ زً ٔهٛظ ، ا

2-2 . ) 

أدبَ  pHثٗ ْٛؼ ِؼّٛي ، آؾِْٛ ثبيع ثعْٚ تٕظيُ 

گيؽظ . ٘ؽ چٕع وٗ ثؼُي اؾ ِٛاظِّىٓ اقت ظؼ نؽايّ 

اقيعي يب لٍيبيي نعيع ، اثؽات قّي ظانتٗ ثبنٕع . ثٗ 

 pHِٕظٛؼ ثؽؼقي قّيت يه ِبظٖ ثٗ ٚاقٓٗ ػبٍِي غيؽ اؾ 

 ،pH ٍٛي غضيؽٖ ) پيم اؾ تٙيٗ قؽي ّٔٛٔٗ ِبيغ يب ِس

ؼلت ( ؼا ، ثب اقتفبظٖ اؾ ٘يعؼٚ وٍؽيه اقيع ثب غٍظت 

يه ِٛالؼ يب ِسٍٛي قعيُ ٘يعؼٚوكيع ثب غٍظت يه ِٛالؼ، 

 ِؽاخؼٗ ّٔبييع ( .  1-2تٕظيُ ّٔبييع ) ثٗ ثٕع 

 تٓيّ تٓش ْاي آصيٌٕ ٔ ؽاْذ      7-5

ثٙؽ٘بي آؾِْٛ ٚ نب٘ع ؼا ثب ِطٍِٛ وؽظْ زدُ ٘بي 

قت آؾِبيٗ يب ِسيّ ؼنع ، ِسٍٛي ٘بي غضيؽٖ آؾِبيٗ ِٕب
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( ظؼ  2-7( ٚ ِبيٗ تٍمير ) ْجك ثٕع  1-7) ْجك ثٕع 

ظؽٚف آؾِْٛ ، تٙيٗ ّٔبييع .زدُ وً ظؼ تّبَ ظؽٚف 

ثبيع ثؽاثؽ ثبنع . ظؼ تّبَ ِعت آؾِْٛ ، ثعْٚ آٔىٗ 

pH  8ٚازع افؿايم يبثع ) ثٗ ثٕع  5/1ثٗ ثيم اؾ 

تؽاوُ قٌٍٛي اٌٚيٗ ، وُ تؽ  ِؽاخؼٗ ّٔبييع ( ، ثبيع

اؾ ؼنع تًبػعي ِدبؾ ثبنع . ظؼ ايٓ يٛؼت ، تؽاوُ 

قٍٛي ثؽ ِيٍي ٌيتؽ ، ّٔي  410قٌٍٛي اٌٚيٗ ثيهتؽ اؾ 

ثبنع . زعالً قٗ تىؽاؼ ثؽاي ٘ؽ غٍظت آؾِبيٗ تٙيٗ 

ّٔبييع . ثٗ نم ظؽف ظيگؽ تٕٙب ِسيّ وهت ٚ ِبيٗ 

َبفٗ ّٔبييع . ايٓ ظؽٚف ؼا تٍمير  ثعْٚ آؾِبيٗ ، ا

ثؼٕٛاْ نب٘ع ، ٔگٙعاؼي ّٔبييع . ظؼ نؽايّ ضبو ، يه 

قؽي ته غٍظتي اؾ آؾِبيٗ ثعْٚ خٍجه ، تٙيٗ ّٔبييع ٚ 

ثؼٕٛاْ قبثمٗ خٙت تؼييٓ تؽاوُ قٌٍٛي ، ٔگٙعاؼي وٕيع 

. ظؼ يٛؼت افؿايم تؼعاظ غٍظت ٘ب ٚ وب٘م فبيٍٗ گػاؼي 

ؼ غٍظت ثؽ اقبـ غٍظتي ، ِّىٓ اقت تؼعاظ تىؽاؼ٘ب ظ

ِؽاخؼٗ   4ثؽؼقي ٘بي آِبؼي ) ثٗ پيٛقت ة ، ِٕجغ 

 ّٔبييع ( ، وب٘م يبثٕع .

pH  ٖيه ّٔٛٔٗ اؾ ٘ؽ ثٙؽ آؾِْٛ ٚ ٘ؽ نب٘ع ؼا أعاؾ

 گيؽي وٕيع .  

 گشيخاَّ گزاسي     7-6

ثٗ ِٕظٛؼ خٍٛگيؽي اؾ آٌٛظگي تٛقّ ٘ٛا ٚ وب٘م تجطيؽ 

ٔٗ وبِال" آة ، ظؼ ظؽٚف آؾِْٛ ثبيع ثكتٗ ثبنع ٌٚي 

ويپ ، ؾيؽا ثبيع ظي اوكيع وؽثٓ وبفي ، ٚاؼظ ظؽٚف 

آؾِْٛ نٛظ ) يه قٛؼاش وٛچه وبفي اقت ( . ظؽٚف آؾِْٛ 

ظؼخٗ قٍكيٛـ ، تست ٔٛؼ  223ظؼ ثكتٗ ؼا ظؼ ظِبي 

قفيع ِّتع ، گؽِطبٔٗ گػاؼي ّٔبييع . نعت ٔٛؼ ظؼ قٓر 

ظؼيع ّ٘گٓ ٚ  11 ِتٛقّ ِسيّ آؾِْٛ ثبيع ظؼ زعٚظ  

ِيىؽِٚٛي ثؽ ِدػٚؼ ِتؽ ظؼ  61تب  121ظؼ ِسعٚظٖ 

ثبٔيٗ ثبنع ، وٗ ثب اقتفبظٖ اؾ يه گيؽٔعٖ ِٕبقت ظؼ 
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 711تب  411گكتؽٖ ْٛي ِٛج ِٛثؽ ظؼ فٛتٛقٕتؿ اؾ 

 ٔبِٔٛتؽ ، أعاؾٖ گيؽي نعٖ اقت . 

اعتفادِ اص  ؽذت َٕس يؾخص ؽذِ دس تاال يي تٕاَذ تا–يادآٔسي 

يؼُي ، يك  [چٓاس تا ؽؼ اليپ فهٕسعُت اص َٕع عفيذ ) يؼًٕني (

 4388سَگ اسصياتي ؽذِ اص دٔ سَگ اعتاَذاسد ) دسجّ دشاست سَگ 

يتش  35/8فاصهّ اپتيًى ، دس دذٔد  دعت آيذ .، ثٗ  ]كهٕيٍ ( 

 اص يذيط كؾت جهثكي ، يي تاؽذ . 

ت ٌٛوف ، ثؽاي ٚقبيً أعاؾٖ گيؽي وبٌيجؽٖ نعٖ ثؽ زك

ٌٛوف ثؽاي آؾِْٛ ، لبثً  11111تب  6111ِسعٚظٖ ِؼبظي 

لجٛي اقت . ثؽاي آؾِْٛ ِسٍٛي ٘بي آؾِْٛ ؼٔگي ، 

 ( ، ثبيع أدبَ نٛٔع .    2-2ايالزبت ٚيژٖ ) ْجك ثٕع 

ثؽاي تبِيٓ تجبظالت گبؾ ظي اوكيع وؽثٓ الؾَ ثٗ خٍجه 

ظؼ ِسٍٛي ٘بي  pH٘بي ظؼ زبي ؼنع ٚ وب٘م تغييؽات 

ْ ، ثٗ ٚقيٍٗ تىبْ ظاظْ ، ثٗ ُ٘ ؾظْ يب ٘ٛا آؾِٛ

 ظاظْ ، قٍٛي ٘بي خٍجىي ؼا ثٗ يٛؼت ِؼٍك ٔگٙعاؼيع .

 اَذاصِ گيشي ْا     7-7

تؽاوُ قٌٍٛي ؼا ظؼ ٘ؽ ظؽف آؾِْٛ ) ٚ ظؽف نب٘ع ( ، 

قبػت يىجبؼ ، أعاؾٖ گيؽي  24ثٗ ِعت زعالً ٘ؽ 

ّٔبييع . ايٓ أعاؾٖ گيؽي ٘ب ظؼ زدُ ٘بي وٛچه ) 

ِيٍي ٌيتؽ ( ثؽظانتٗ نعٖ اؾ ِسٍٛي  5ِثبي :  ثؽاي

آؾِْٛ ثب پي پت أدبَ گؽفتٗ ٚ ّٔٛٔٗ ثؽظانتٗ نعٖ ، 

ٔجبيع ثٗ ظؽٚف اٌٚيٗ ثؽگؽظأعٖ نٛظ . آؾِْٛ ثبيع 

قبػتٗ اظاِٗ يبثع . ظؼ  2 72ثؽاي يه ظٚؼٖ ؾِبٔي 

ع ّٔٛٔٗ ٘بي ٘ؽ ثٙؽ آؾِْٛ )ْجك ثٕ  pHپبيبْ آؾِْٛ ، 

( ؼا أعاؾٖ گيؽي  5-7( ٚ نب٘ع ٘ب ) ْجك ثٕع  7-5

ّٔبييع . ظٙٛؼ قٍٛي ٘ب ٚ ٘ٛيت اؼگبٔيكُ ِٛؼظ آؾِْٛ 

 ، ثبيع تٛقّ ِيىؽٚقىٛپ ِهطى نٛظ . 

 يذذٔدِ يٕسد لثٕل      8

ظؼ يٛؼت ػعَ ٚخٛظ نؽايّ نؽذ ظاظٖ نعٖ ظؼ ؾيؽ ، 

 آؾِْٛ غيؽ ِؼتجؽ اقت .
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لً ِيبٔگيٓ قؽػت ؼنع نب٘ع ، زعا –اٌف 
11d 4/1  ثبنع

. ايٓ قؽػت ؼنع ِتٕبقت ثب افؿايم تؽاوُ قٌٍٛي ثب 

 قبػت ِي ثبنع .  72، ظؼ ِعت ؾِبْ  67َؽيجي اؾ 

 5تغييؽ َؽيت قؽػت ؼنع نب٘ع ، ٔجبيع ثيهتؽ اؾ  -ة

 ظؼيع ثبنع .

ٚازع  5/1نب٘ع ظؼ ْي آؾِْٛ ، ٔجبيع ثيهتؽ اؾ   pH -ج

 م يبفتٗ ثبنع .، افؿاي pHٔكجت ثٗ 

دس طي آصيٌٕ ، يي تٕاَذ تاثيش لاتم   pHتغييشات  –يادآٔسي 

يالدظّ اي تش َتايج ، داؽتّ تاؽذ ٔ تُاتشايٍ دذ يجاص تغييشات 

pH   ،5/1  ٔادذ تؼييٍ يي ؽٕد . تّ ْش دال تغييشاتpH   تايذ

تا تكاٌ دادٌ يذأو يذهٕل ْا دس طي آصيٌٕ ، تّ دذالم يمذاس 

 يًكٍ تشعذ .

ظؼ يٛؼت ٌؿَٚ ، اگؽ ايٓ ِؼيبؼ٘ب ِهب٘عٖ ٔهع  ، اؾ 

ؼٚل ٘بي آؾِبيهگب٘ي ٚ ِبيٗ تٍمير ِٕجغ ظيگؽي ، 

 اقتفبظٖ ّٔبييع .

 سٔػ يذاعثّ َتايج       9

 تشعيى يُذُي ْاي سؽذ     9-1

أعاؾٖ گيؽي ٘بي تؽاوُ قٌٍٛي يب پبؼاِتؽ٘بي ظيگؽي 

ؾِْٛ وٗ ثب تؽاوُ قٌٍٛي ظؼ اؼتجبِ ٘كتٕع ، ظؼ ِسيّ آ

، ِتٕبقت ثب غٍظت آؾِبيٗ ٚ ؾِبْ أعاؾٖ گيؽي ، خعٚي 

ثٕعي ّٔبييع . يه ِٕسٕي ؼنع ثؽاي ٘ؽ غٍظت ٚ نب٘ع ، 

ثٗ يٛؼت ّٔٛظاؼي اؾ ٌگبؼيتُ ِيبٔگيٓ تؽاوُ قٌٍٛي ثؽ 

 زكت ؾِبْ ، ؼقُ وٕيع .

يه ِٕسٕي ؼنع ضٓي ، ؼنع تًبػعي ؼا ٔهبْ ِي ظ٘ع ظؼ 

ٚظ ِسيّ وهت ٘ب ثٗ زبٌيىٗ يه نيت وُ ، ٔهبْ ظٕ٘عٖ ٚؼ

فبؾ قىْٛ
1

ِي ثبنع . ظؼ يٛؼتيىٗ وهت ٘بي نب٘ع ، ظؼ  

زعٚظ پبيبْ ظٚؼٖ ظؼ ِؼؽٌ گػاؼي ، وب٘م قؽػت ؼنع ؼا 

ٔهبْ ظٕ٘ع ، ِّىٓ اقت وهت ٘بي زبٚي تؽويجبت ِٙبؼ 

                                                 

1- Inverse day  

1- Stationary phase  
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ؼنع ثٗ قّت وهت ٘بي نب٘ع ِتّبيً نٛٔع . ظؼ ايٓ يٛؼت 

بقجبت اثؽ وب٘م ِٙبؼ ؼنع  ثٗ يٛؼت وبغة ِي ثبنع ِٚس

قؽػت ؼنع ٚ ِٙبؼ ؼنع ، ثؽ اقبـ أعاؾٖ گيؽي ٔٙبيي 

ظؼ ظٚؼٖ ؼنع تًبػعي ظؼ ِسيّ ٘بي نب٘ع ، أدبَ ِي 

 نٛظ .

 يذاعثّ دسصذ يٓاس      9-2

ِيبٔگيٓ قؽػت ٘بي ؼنع ٚيژٖ    ِْٛؼا ثؽاي ٘ؽ وهت آؾ

ثٗ نؽذ ؾيؽ ِسبقجٗ ّٔبييع  1، ثب اقتفبظٖ اؾ فؽِٛي 

:  

0

0lnln

tt

xx

L

L




 (1فؽِٛي )                                          

 

 وٗ ظؼ آْ  :

0t ، ِْٛؾِبْ نؽٚع آؾ = 

Lt  ِْٛيب ؾِبْ آضؽيٓ أعاؾٖ گيؽي  [= ؾِبْ پبيبْ آؾ

ظؼ ظٚؼٖ ؼنع تًبػعي ظؼ وهت ٘بي نب٘ع     ) ْجك ثٕع 

9-1  )[ ، 

0x . تؽاوُ قٌٍٛي اٌٚيٗ اقّي =  

Lx ْتؽاوُ قٌٍٛي أعاؾٖ گيؽي نعٖ ظؼ ؾِب =Lt  . 

ؼٚل ظيگؽ ِسبقجٗ قؽػت ؼنع ثب اقتفبظٖ اؾ نيت ضّ 

ؼگؽقيْٛ ظؼ ِٕسٕي ٌگبؼيتُ تؽاوُ قٌٍٛي ثؽ زكت ؾِبْ 

 ، ِي ثبنع .

( ؼا ثؽاي ٘ؽ غٍظت آؾِْٛ ٚ نب٘ع  ؽ ِيبٔگيٓ )ِمبظي

ِسبقجٗ ّٔبييع . اؾ ايٓ ِمبظيؽ ، ظؼيع ِٙبؼ ثؽاي ٘ؽ 

ثٗ نؽذ ؾيؽ  2غٍظت آؾِْٛ ؼا ، ثب اقتفبظٖ اؾ فؽِٛي 

 ِسبقجٗ وٕيع :

(                 2فؽِٛي )   
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 وٗ ظؼ آْ  :

iI  قؽػت ؼنع ( ثؽاي غٍظت آؾِْٛ  = ظؼيع ِٙبؼ (i  . 

i  ِِْٛيبٔگيٓ قؽػت ؼنع ثؽاي غٍظت آؾ =i  . 

c  . ِيبٔگيٓ قؽػت ؼنع ثؽاي نب٘ع = 

 ( 10CEr  ٔ50CErتشاي يثال :    ) xrCEتؼييٍ     9-3

iIثؽاي ٘ؽ ظؽف ثٗ تٕٙبيي ، ِٙبؼ ِؼّٛي )   ؼا ٔكجت )

ثٗ غٍظت آؾِْٛ ثب ِميبـ ٌگبؼيتّي ، خعٚي ثٕعي ّٔٛظٖ 

ٚ ّٔٛظاؼ ِؽثْٛٗ ؼا ؼقُ ّٔبييع . ظؼ يٛؼتيىٗ 

ؼ٘بي پؽاوٕعگي ٔمبِ ؾيبظ ثبنع ، ّٔٛظاؼ ِيبٔگيٓ تىؽا

آؾِْٛ ؼا ثب أسؽاف اقتبٔعاؼظ ٘بي ِؽثْٛٗ ، ؼقُ 

، ٔمبِ آؾِبيم  xrCEّٔبييع . ثٗ ِٕظٛؼ تؼييٓ ِمعاؼ 

نعٖ ؼا ثب يه ِعي غيؽ ضٓي ِٕبقت ثٗ ٚقيٍٗ تدؿيٗ 

( تٓجيك ظ٘يع .ظؼ  2ٚ3، ِٕبثغ ؼگؽقيْٛ )ْجك پيٛقت ة 

يب ٔبِهطى يٛؼتيىٗ اْالػبت خٙت تدؿيٗ آِبؼي ضيٍي وُ ٚ

ثبنٕع ، يب ِٙبؼ ثٗ ظٔجبي يه لبػعٖ ِٕظّي ظؼ ؼاثٓٗ 

اثؽ غٍظت ) ِثً تسؽيه ( ظب٘ؽ ٔهٛظ ، ظؼ ٔتيدٗ ِّىٓ 

ثٗ وبؼ ؼٚظ . ظؼ ايٓ گؽافيىي ) ٕ٘عقي ( اقت يه ؼٚل 

زبٌت ، ثٗ ٚقيٍٗ چهُ ، ضٓي ِٕٓجك ثؽ ِٕسٕي ظؼ ؼاثٓٗ 

ؼا اؾ ايٓ  xrCEاثؽ غٍظت تؽقيُ ّٔبييع ٚ ِمعاؼ 

ّٔٛظاؼ ثطٛأيع . ظؼ يٛؼتيىٗ غٍظت ٘بي ِيبٔي ِبظٖ 

ِٛؼظ آؾِْٛ ، تسؽيه نعيع ِهب٘عٖ نٛظ ، اقتفبظٖ اؾ 

ِعي ٘ٛؼِكيف
1

( تٛييٗ ِي  1ِٕجغ  ) ْجك پيٛقت ة ، 

 نٛظ . 

 تياٌ َتايج     18

 يٛؼتٗ ، ثؼنع قؽػت ؼا ثؽ اقبـ  10EC  ٚ50ECِمبظيؽ 

10CEr   ٚ50CEr  ُ٘ . چٕيٓ ْٛي ؾِبْ  ، ٔهبْ ظ٘يع

                                                 
1- Hormesis model 
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قبػت  72) يفؽ تب  50CErاقتفبظٖ نعٖ ثؽاي تؼييٓ ِثال" 

 ؼٚنٕي ،  ( ؼا ثٗ

ثؽ زكت ، ِؼّٛال"  ؼا 10CEr  ٚ50CErثيبْ ّٔبييع . ِمبظيؽ

ٌيتؽ ٚ يب ِيٍي ٌيتؽ ثؽ ٌيتؽ ٚ فٛايً يٍي گؽَ ثؽِ

 اّْيٕبْ ِؽثْٛٗ ، غوؽ وٕيع .

ظؼ نؽايٓي وٗ آؾِْٛ پكآة ثٗ ٚقيٍٗ تٙيٗ قؽي ؼلت 

أدبَ نٛظ ، ثٗ ْٛؼيىٗ ِسيّ آؾِْٛ ثب ثبالتؽيٓ غٍظت 

، وّتؽ اؾ پٕح ظؼيع ِٙبؼ ؼا ٔهبْ ظ٘ع ، ايٓالزب" 

وّتؽيٓ ؼلت ثي اثؽ
2 (LID   ٔبِيعٖ ِي نٛظ . ايٓ ؼلت ،)

 [ؼاثٓٗ ِؼىٛقي ثب خؿء زدّي پكآة ظؼ ِسيّ آؾِْٛ ظاؼظ

ثؽاي ِثبي : ظؼ يٛؼتيىٗ ِمعاؼ پكآة ، يه لكّت اؾ 

ظؼيع ثبنع ( ، َؽيت  25چٙبؼ لكّت ثبنع )خؿء زدّي 

 1-2، ) ثٗ پيٛقت اٌف ، ثٕع  ] D=4ؼلت چٙبؼ اقت 

 ِؽاخؼٗ ّٔبييع ( . 

                                                 

2 - Lowest Ineffective Dilution  
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 ايج تفغيش َت     11

، ظاظٖ ٘بي قُ نٕبقي ٘كتٕع ، وٗ  10EC ٚ 50ECِمبظيؽ 

اؾ أدبَ آؾِبيم ٘بي آؾِبيهگب٘ي تست نؽايّ 

اقتبٔعاؼظ ِهطى ، ثٗ ظقت آِعٖ أع . آْ ٘ب اؾ ضٓؽ 

ثبٌمٖٛ ضجؽ ِي ظٕ٘ع ، ٌٚي ثٗ ْٛؼ ِكتميُ ثؽاي پيم 

ّٔي تٛإٔع ثٗ وبؼ ؼٚٔع  ثيٕي اثؽات ظؼ ِسيّ ْجيؼي ،

، ثٗ نىً ِٕسٕي  10EC  ٚ50EC. ظؼ ؾِبْ تفكيؽ ِمبظيؽ 

٘بي ؼنع ، تٛخٗ ظانتٗ ثبنيع . نىً ٘بي ضبيي اؾ ايٓ 

ِٕسٕي ٘ب ) ثؽاي ِثبي : نؽٚع تأضيؽي ؼنع ، ؼنع 

اٌٚيٗ ضٛة اِب غيؽ ِكتّؽ ( ، ِّىٓ اقت ثٗ ٔهبْ ظاظْ 

 ٔسٖٛ ػًّ ِبظٖ قّي ِٓؽذ نعٖ ، وّه ّٔبيع .

  دلت سٔػ      12

ٔتبيح آؾِْٛ ثيٓ آؾِبيهگب٘ي ، ثؽ اقبـ آؾِْٛ نؽذ 

 2ظاظٖ نعٖ ظؼ ايٓ اقتبٔعاؼظ ٍِي ايؽاْ ، ظؼ خعٚي 

ثؽاي پتبقيُ ظي وؽِٚبت  722 OCrK  ٚ3 ،5 –  ٚظي وٍؽ

 فًٕ ٔٛنتٗ نعٖ اقت.

 

 50CErتيٍ آصيايؾگاْي تشاي  َتايج آصيٌٕ – 2جذٔل 

 
اسگاَيغى ْاي 

يٕسد آصيٌٕ ٔ 

 يادِ آصيٌٕ

تؼذاد 

آصيايؾگاِ 

 ْا

َتايج 

 پشت

يمذاس 

يياَگيٍ    
) ييهي گشو 

 تش نيتش (

اَذشاف 

اعتاَذاسد        
) ييهي گشو 

 تش نيتش (

ضشية 

تغييشات 
 )دسصذ(

Desmodesmus subspicatus 
پتاعيى دي 

 كشٔيات
20 4 0/84 0/12 14 

دي  – 5، 3

 كهشٔ فُم

18 2 6/42 2/38 37 

Pseudokirchneriella subcapitata 
پتاعيى دي 

 كشٔيات
9


 4 19/1 27/8 23 

دي  – 5، 3

 كهشٔ فُم
9


 4 38/3 38/1 38 

  ت دس آصيايؼ تا : تؼذاد صياد َتايج پشPseudokirchneriella subcapitata 

(  pH، تّ دنيم اعتفادِ اص يذيط ْاي سؽذ يختهف ) تا يمذاس يتفأت 

، يي تاؽذ . ايٍ اعتاَذاسد ؽايم َتايج داصم اص آصيٌٕ ْا تٕعط 

 اص يذيط سؽذ ٔيژِ ًَي ؽٕد .  pHيذيط ْايي تا اَذشاف 
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ظٖ اؾ زعالً يه ثؽاي ثؽؼقي يست قيكتُ آؾِْٛ ، اقتفب

ِبظٖ ِؽخغ ) ثؽاي ِثبي : ؾِبْ اقتفبظٖ اؾ يه قٛيٗ 

يب ثؼع اؾ تغييؽ نؽايّ آؾِْٛ ( ، تٛييٗ ِي نٛظ . 

، ِمبيكٗ نٛٔع  2ثبيع ٔتبيح ثب ِٛاؼظ آِعٖ ظؼ خعٚي 

 . 

دس آصيٌٕ تيٍ آصيايؾگاْي ، يياَگيٍ عشػت سؽذ تشاي  –يادآٔسي 

Desmodesmus subspicatus     ،
1d 47/1 ] تغييشات ضشية

1  ( CV ) 27  دسصذ

،  Pseudokirchneriella subcapitataٔ تشاي  ]اعت 
1d 91/1 ]  ضشية

يي تاؽذ . ايٍ عشػت ْاي سؽذ   ] دسصذ اعت 23(  CVتغييشات ) 

عهٕل تش نيتش ، دالنت  158تش افضايؼ تشاكى عهٕني تا كًتش اص 

 ُُذ .يي ك

 گضاسػ آصيٌٕ     13

 گؿاؼل آؾِْٛ ثبيع ظؼ ثؽگيؽٔعٖ آگب٘ي ٘بي ؾيؽ ثبنع : 

نّبؼٖ اقتبٔعاؼظ ٍِي ايؽاْ وٗ آؾِْٛ ثؽ اقبـ    13-1

 آْ أدبَ گؽفتٗ اقت .

 تّبَ اْالػبت الؾَ ثؽاي نٕبقبيي آؾِبيٗ .    13-2

اؼگبٔيكُ ِٛؼظ آؾِْٛ : گٛٔٗ ، ِٕهب ، تؼعاظ   13-3

 ٚل وهت .قٛيٗ ِؽخغ ، ؼ

 خؿئيبت آؾِْٛ :  13-4

 تبؼيص آغبؾ ٚ ِعت ؾِبْ آؾِْٛ .   13-4-1

 ؼٚل تٙيٗ ّٔٛٔٗ ٚ ثٙؽ آؾِْٛ .   13-4-2

 غٍظت ٘بي آؾِبيم نعٖ .   13-4-3

 تؽويت ِسيّ وهت .   13-4-4

 ٚقبيً وهت ٚ ؼٚل گؽِطبٔٗ گػاؼي .   13-4-5

 نعت ٔٛؼ ٚ ويفيت آْ .   13-4-6

 ظِب .   13-4-7

13-4-8  pH آؾِْٛ ظؼ آغبؾ ٚ پبيبْ آؾِْٛ .  ِسٍٛي ٘بي 

 ؼٚل أعاؾٖ گيؽي تؽاوُ قٌٍٛي .  13-4-9

                                                 

1- Coefficient of Variation  
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 ٔتبيح آؾِْٛ نبًِ :       13-5

تؽاوُ قٌٍٛي ظؼ ٘ؽ ظؽف ظؼ ٘ؽ ٔمٓٗ أعاؾٖ    13-5-1

 گيؽي . 

ِيبٔگيٓ تؽاوُ قٌٍٛي ثؽاي ٘ؽ غٍظت آؾِْٛ )   13-5-2

 ٚ نب٘ع ( ظؼ ٘ؽ ٔمٓٗ أعاؾٖ گيؽي . 

ِٕسٕي ٘بي ؼنع ) ٌگبؼيتُ تؽاوُ قٌٍٛي ، ثؽ  13-5-3

 زكت ؾِبْ ( .

اؼتجبِ ثيٓ غٍظت ٚ تأثيؽ ) ظؼيع ِٙبؼ   13-5-4

ِمبظيؽ ظؼ ثؽاثؽ غٍظت ( ثٗ يٛؼت خعٚي يب ّٔبيم 

ّٔٛظاؼي ِثً ظؼيع ِٙبؼ ، ثؽ ؼٚي ْٛي ، ِميبـ ثٕعي 

 نعٖ  ٚ غٍظت ، ثؽ ؼٚي ػؽٌ ، ثب ِميبـ ٌگبؼيتّي . 

، وٗ نبًِ  10CEr  ٚ50CErاؾ خٍّٗ  xrCEظيؽ ِمب  13-5-5

 ؼٚل تؼييٓ ِي ثبنع .  

قبيؽ اثؽات ِهب٘عٖ نعٖ اؾ خٍّٗ ، ثي ؼٔگ   13-5-6

 وؽظْ قٍٛي ٘بي خٍجه . 

خؿئيبت ظيگؽي وٗ ظؼ ايٓ اقتبٔعاؼظ ثٗ آْ  13-5-7

ِّىٓ اقت ثؽ ٔتبيح زبيٍٗ انبؼٖ ٔهعٖ اقت ، ٌٚيىٓ 

 تأثيؽگػاؼ ثبنع . 

 ٔبَ ٚ ٔبَ ضبٔٛاظگي ٚ اُِبء آؾِبيم وٕٕعٖ .  13-5-8

 پيٕعت انف 

 جذاعاصي عشيغ يٓاس كُُذِ سؽذ جهثك آب ؽيشيٍ

 ) اطالػاتي (

 كهيات      1انف. 

ؼٚني وٗ ظؼ ايٓ اقتبٔعاؼظ ٍِي نؽذ ظاظٖ نعٖ اقت ، 

پكآة ٘ب ٚ ّٔٛٔٗ   ِي تٛأع ثؽاي آؾِْٛ فبَالة ٘ب ، 

٘بي ِبيغ ِسيٓي ظيگؽ ، ثٗ وبؼ ؼٚظ . تغييؽات آِعٖ 

ظؼ ؾيؽ اقبقب" ثٗ اٌؿاِبت ، ثؽاي أدبَ آؾِْٛ 

خعاقبؾي ظؼ أٛاع ِطتٍف آؾِْٛ  ِثً : ظؽٚف 

 ِيىؽٚپٍيت ، ِي پؽظاؾظ .
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  ًَِٕ تشداسي ٔ رخيشِ عاصي    2انف. 

ثؼع  تب خبيي وٗ ِّىٓ اقت ، ّٔٛٔٗ ٘ب ثبيع ثالفبيٍٗ 

اؾ خّغ آٚؼي يب ازيبٔب" ثؼع اؾ يص ؾظْ ٚ غٚة نعْ ، 

يبف نعْ يب قبٔتؽيفيٛژ نعْ ، ِٛؼظ آؾِْٛ ، لؽاؼ 

گيؽٔع . لجً اؾ ْؽذ آؾِْٛ پكآة ، ثبيع ثٗ اٌؿاِبت 

 ، تٛخٗ ّٔٛظ . 1-2ٚ  2-2ظؼ ثٕع 

 ظشٔف كؾت    3انف. 

اؾ اؼٌٓ ٘ب ، نيهٗ ٘بي وٛچه
1

يب ِيىؽٚپٍيت ٘ب ثب  

ّ وهت ِٕبقت ، اقتفبظٖ ّٔبييع . ِٛاظ ٚ زدُ ٘بي ِسي

نىً ٕ٘عقي ِسفظٗ ٘بي آؾِْٛ ثبيع ْٛؼي أتطبة نٛٔع 

 وٗ اؾ ِٛاؼظ ؾيؽ ، خٍٛگيؽي ثٗ ػًّ آيع .

 آؾاظ قبؾي ثبٌمٖٛ ِٛاظ قّي ،     1-3انف. 

 خػة ػٕبيؽ اؾ ِسيّ آؾِْٛ ،    2-3انف. 

تٍفبت تجطيؽي اخؿاء ُِٙ تهىيً ظٕ٘عٖ    3-3انف. 

  پكآة ،

ِمعاؼ ٔبّ٘گٓ خؿئي ، ظؼ تىؽاؼ٘ب ٚ ؼٚل    4-3انف. 

 وبؼ .

 اَتخاب غهظت ْاي آصيٌٕ       4انف. 

تٙيٗ  5قؽي ٘بي ؼلت ّٔٛٔٗ آة ؼا ْجك ثٕع اٌف . 

ّٔبييع . قؽي ٘بي ؼلت ، ثبيع اؾ يه تًبػع ٕ٘عقي وٗ 

نبًِ گكتؽٖ ِٛؼظ ٔظؽ ٚاوٕم ِي ثبنٕع ، پيؽٚي ّٔبييع 

پٍيت يب قيكتُ ٘بي ضٛظوبؼ ، . ظؼ يٛؼتيىٗ اؾ ِيىؽٚ

اقتفبظٖ نٛظ ، خٙت اّْيٕبْ اؾ ِٓبثمت ثب ايٓ اٌؿاَ 

، تٛييٗ ِي نٛظ وٗ تؼعاظ ؼلت ٘بي آؾِْٛ ، افؿايم 

يبثع . ِّىٓ اقت آؾِْٛ تهطيى گكتؽٖ ثؽاي تؼييٓ قؽي 

٘بي ؼلت أدبَ نٛظ . زعالً اؾ قٗ تىؽاؼ ظؼ ٘ؽ ؼٚل ) 

فبظٖ ّٔبييع . اؾ خٍّٗ يه نب٘ع ( ٚ پٕح غٍظت ، اقت

ِگؽ ايٕىٗ تٛخيٗ فٕي ِٕبقجي ثؽاي ْؽذ آؾِْٛ ِتفبٚتي 

                                                 

1- Vial 
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ٚخٛظ ظانتٗ ثبنع . ثب افؿايم تؼعاظ   غٍظت ٘ب ٚ 

وب٘م فبيٍٗ غٍظتي ، تؼعاظ تىؽاؼ٘ب ظؼ غٍظت ثؽ ْجك 

 ثؽؼقي ٘بي آِبؼي ، ِيتٛإٔع وب٘م يبثٕع . 

 تٓيّ تٓشْاي آصيٌٕ      5انف. 

ؼٚني تٙيٗ ّٔبييع وٗ قؽي ٘بي ثٙؽ٘بي آؾِْٛ ؼا ثٗ 

ِّٓئٓ ثبنيع ، تّبَ ثٙؽ٘ب ، غٍظت يىكبٔي اؾ ِبظٖ 

ِغػي ٚ ِبيٗ خٍجه تٍميسي ؼا ظؼيبفت ِي وٕٕع . ايٓ 

اِؽ ِي تٛأع ثب ؼيطتٓ ّٔٛٔٗ آة ِٛؼظ آؾِْٛ ظؼ 

( ، ّ٘بْ  3-5ِسٍٛي ٘بي غضيؽٖ ِبظٖ ِغػي ) ْجك ثٕع 

ْ نؽذ ظاظٖ نعٖ اقت ٚ ِطٍِٛ وؽظ 1-7گٛٔٗ وٗ ظؼ ثٕع 

ّٔٛٔٗ آة ثب زدُ ٘بي ِٕبقجي اؾ ِسيّ ؼنع ٚ وهت 

 تٍميسي ، ثٗ ظقت آيع .

 كُتشل صييُّ    6انف. 

ثؽاي ِٕظٛؼ وؽظْ ايالزبت ؾِيٕٗ ٚ يب أتطبة يه ؼٚل 

أعاؾٖ گيؽي ِٕبقت ، خٙت تؼييٓ تعاضً ٘بي ِّىٓ ثؽاي 

( ، ؼلت  9أعاؾٖ گيؽي تؽاوُ خٍجه ) ْجك ثٕع اٌف . 

 خٍجه ، تٙيٗ ّٔبييع .  ٘بيي اؾ پكآة ثعْٚ

تب پبيبْ آؾِْٛ ، ٘يچ تعاضً ؼنع خٍجه ظؼ وٕتؽي 

 ؾِيٕٗ ٔجبيع ثبنع . 

 يادِ يشجغ     7انف. 

ثؽاي اّْيٕبْ وبًِ ٚ ثؽؼقي زكبقيت خٍجه ، ظؼ فٛايً 

( آؾِبيم ّٔبييع .  12ِٕظّي ثب ِبظٖ ِؽخغ ) ْجك ثٕع 

 ظؼ يٛؼتيىٗ آؾِْٛ ِٙبؼ ؼنع تٕٙب ثب ظٚ أعاؾٖ گيؽي

) ظؼ نؽٚع ٚ پبيبْ آؾِْٛ ( ٚ يب ظؼ آؾِْٛ تؽاوُ 

قٌٍٛي اقّي ، تٕٙب يه أعاؾٖ گيؽي ظؼ پبيبْ آؾِبيم 

، يٛؼت گيؽظ . آؾِْٛ ِؽخغ ِّىٓ اقت ثب ايٓ ؼٚل قبظٖ 

 نعٖ ، أدبَ نٛظ .
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 اسگاَيغى ْاي يٕسد آصيٌٕ    8انف. 

 Pseudokirchneriella ٚ يب   Desmodesmus subspicatus  اؾ خٍجه ٘بي ،

subcapitata   ( اقتفبظٖ ّٔبييع . 1-5) ْجك ثٕع 

 اَذاصِ گيشي تشاكى عهٕل جهثك    9انف. 

ؼٚل ِؽخغ ، نّبؼل ِيىؽٚقىٛپي يب اٌىتؽٚٔي ِي ثبنع . 

ؼٚل غيؽ ِكتميُ ظيگؽ نبًِ ، وعٚؼت قٕدي
1

، ٔٛؼ قٕدي 
2
 

يب فٍٛؼيّتؽي
3

ِي ثبنع . ايٓ ؼٚل ٘ب ، ؾِبٔي زكبقيت  

انت وٗ ؼاثٓٗ ِٕبقجي ثب تؽاوُ قٌٍٛي وبفي ضٛإ٘ع ظ

ثٗ ظقت آِعٖ ثبنع . ظؼ يٛؼتيىٗ آؾِبيٗ وعؼ ثبنع ، 

 ؼٚل فٍٛؼيّتؽي تٛييٗ ِي نٛظ .

 يذت صياٌ آصيٌٕ     18انف. 

قبػت اقت ٌٚي ِي تٛأع  48ِعت ؾِبْ آؾِْٛ ، زعالً 

 قبػت ٔيؿ اظاِٗ يبثع .  72تب 

 فشأاَي اَذاصِ گيشي     11انف. 

ٍي ، أعاؾٖ گيؽي تؽاوُ قٍٛي خٍجه ثبيع ثٗ ثٗ ْٛؼ و

 ْٛؼ ؼٚؾأٗ ، أدبَ نٛظ . 

ظؼ ّٔٛٔٗ ٘بي پكآة ، تؽاوُ قٍٛي ِّىٓ اقت تٕٙب ظؼ 

نؽٚع ٚ پبيبْ آؾِْٛ أعاؾٖ گيؽي نٛٔع . ؼٚل ظيگؽ ، 

اقتفبظٖ اؾ تؽاوُ قٍٛي اقّي ثؼٕٛاْ تؽاوُ قٍٛي 

ظؼ اٌٚيٗ اقت . ظؼ ايٓ زبٌت     أعاؾٖ گيؽي ، تٕٙب 

  پبيبْ آؾِْٛ تٛييٗ ِي نٛظ .  

  pHاَذاصِ گيشي    12انف. 

ظؼ پبيبْ آؾِْٛ ،  pHظؼ يه ظؽف نب٘ع ، ِّىٓ اقت 

أعاؾٖ گيؽي نٛظ . ظؼ يه آؾِْٛ ِيىؽٚپٍيت ، ِّىٓ 

                                                 

1- Turbidimetry 

2 - Photometry 

3 - Fluorimetry 
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الؾَ ثبنع تب تىؽاؼ ٘بي   pHاقت ثؽاي أعاؾٖ گيؽي 

 نب٘ع ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ گيؽٔع . 

 اس يذاعثّ دسصذ يٓ   13انف. 

اؾ آٔدبيىٗ ظؼيع ِٙبؼ ثٗ قٓٛذ ؾي تٛظٖ
1

، نؽايّ ؼنع  

ٚ ِعت ؾِبْ آؾِْٛ ثكتگي ظاؼظ ، ثؽاي ايٓ آؾِْٛ ، 

( ، ٔمٓٗ  2-9خعاقبؾي ِٙبؼ قؽػت ؼنع ) ْجك ثٕع 

 پبيبْ ِسكٛة ِي نٛظ . 

 xrCE ٔ LIDتؼييٍ يماديش    14انف. 

، تؼييٓ ّٔبييع .  3-9ٓبثك ثب ثٕع ؼا ِ xrCEِمبظيؽ 

ؼا ِي تٛاْ اؾ ْؽيك ؼقُ ضّ ِكتميُ ظؼ  xrCEّ٘چٕيٓ 

ِّىٓ اقت ثؽاي  xrCEِٕسٕي ٔيؿ تؼييٓ ّٔٛظ . ِمبظيؽ 

ِثبي ثؽزكت ِيٍي ٌيتؽ ثؽ ٌيتؽ يب ظؼيع پكآة ظؼ ِسيّ 

ت ثٗ يٛؼت آؾِْٛ ثيبْ نٛٔع . ٔتبيح ّ٘چٕيٓ ِّىٓ اق

LID  . ( وّتؽيٓ ؼلت ثب اثؽي وّتؽ  1-2) ْجك  ثٕع اٌف

 اؾ پٕح ظؼيع اقت ، ثيبْ نٛٔع . 

 

 يذذٔدِ يٕسد لثٕل   15انف. 

، ظؼ ايٓ پيٛقت ٔيؿ  8ِسعٚظٖ ِٛؼظ لجٛي آِعٖ ظؼ ثٕع 

وبؼثؽظ ظاؼظ . ِؼيبؼ اَبفي آِعٖ ظؼ ؾيؽ ) ثٗ ثٕع 

 .  ِؽاخؼٗ ّٔبييع ( ، ثبيع ؼػبيت نٛظ 6اٌف. 

ٔجبيع ٘يچ تعاضً ؼنع خٍجه ظؼ وٕتؽي ؾِيٕٗ تب پبيبْ 

 آؾِْٛ ، ٚخٛظ ظانتٗ ثبنع . 

 گضاسػ آصيٌٕ     16انف. 

، گؿاؼل آؾِْٛ ثبيع  13ػالٖٚ ثؽ اٌؿاِبت آِعٖ ظؼ ثٕع 

 نبًِ ِٛاؼظ ؾيؽ ٔيؿ ثبنع :

ِب٘يت ّٔٛٔٗ ِٛؼظ آؾِْٛ ) ثؽاي ِثبي :    1-16انف. 

 پكآة ، فبَالة ( ، 

                                                 

1- Biomass 
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 ِٕهبء ّٔٛٔٗ ِٛؼظ آؾِْٛ ،    2-16انف. 

 ٔهبٔٗ گػاؼي ،    3-16انف. 

 ؼٚل ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ،  4-16انف. 

 تبؼيص ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ٚ خّغ آٚؼي ّٔٛٔٗ  ،  5-16انف. 

 ٔسٖٛ ٔگٙعاؼي ّٔٛٔٗ ،  6-16انف. 

 ِعت ؾِبْ ظؼ ِؼؽٌ گػاؼي ،   7-16انف. 

 ظٙٛؼ اثؽ ثبؾظاؼٔعٖ ،  8-16انف. 

فيٗ ) ثؽاي ِثبي : تٗ ٔهيٓ وؽظْ ، پيم تً  9-16انف. 

  (  pHيبف وؽظْ ، قبٔتؽيفيٛژ ، تٕظيُ 

 ٔمٓٗ پبيبْ آؾِْٛ ،   10-16انف. 

 ؼٚل ِسبقجٗ ٔتبيح .  11-16انف. 
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