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 »بسمه تعالي «

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 

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

هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز        تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون         
سعي بر اين است كه      . و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد              

استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از                       
توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و        : فانه صاحبان حق و نفع شامل     مشاركت آگاهانه و منص   

پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع          .تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد       
لي مرتبط با آن    واعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات وپيشنهادها در كميته م                

 .چاپ و منتشر مي شود) رسمي( رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي 

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين شده                    
ه عنوان استاندارد ملي    تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، ب                     

بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي                . چاپ ومنتشرمي گردد  
 .تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد)) ٥((شماره 

صلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين           مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي ا          
استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و                    

 .صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد

يت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت           مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعا          
از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات                    
. زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد                     

ظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي            مؤسسه مي تواند به منظور حف     
 .و درجه بندي آنرا اجباري نمايد

همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره،                     
كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و      كنندگان سيستم هاي مديريت     آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي    

كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد                     
صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا                      

ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين            . آنها نظارت مي نمايد   نموده و بر عملكرد      
عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه                   

 .مي باشد
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د  تعیین میزان سمیت حاد کشنده مواد موجو-کیفیت آب"کمیسیون استاندارد 
 "روش آزمون ثابت:  قسمت اول -در آب برای ماهیان آب شیرین 

 
 سمت یا نمایندگی                                         رئیس

 نیک پور قنواتی ، یداله                       دانشگاه علوم دریائی خرمشهر  

 )دکترای شیمی(

 

 سازمانسمت و                                  اعضاء   
 زارعی ، ماندانا                              دانشگاه علوم دریایی خرمشهر

 )فوق لیسانس بیولوژی (
 

 کیوان شکوه،سعید                          دانشگاه علوم دریایی خرمشهر

 )فوق لیسانس شیالت(
 

 قیقات صنعتی خوزستانفالح، مهین                                 اداره کل استاندارد و تح

 )لیسانس میکروبیولوژی(
 

 محبی نوذر،سیده لیلی                     پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریایی بندر عمان

 )فوق لیسانس بیولوژی ماهیان دریا(
 

 مرادی ، نادر                              اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی شهرستان خرمشهر

 ) لیسانس شیمیفوق(
 

     دانشگاه علوم دریایی خرمشهر                        یاوری ،وحید                         

 )دکترای بیولوژی ماهیان دریا (
 

 دبیر 
    اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی شهرستان خرمشهر      حسین زاده ، فرشته                   

 ) صنایع غذایی-لیسانس مهندسی شیمی( 
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فهرست اعضاء شرکت کننده در پانصدوچهل وچهارمین اجالسیه کمیته ملی 
  20/10/84استانداردخوراک و فرآوردهای کشاورزی    مورخ 

  

  سمت و سازمان                               رئیس
 نعتی پژوهشکده بیوتکنولوژیکیانی راد ، مهران                              سازمان پژوهش های علمی و ص

 )فوق لیسانس مهندسی کشاورزی (
 

                                                    اعضاء   
 ابوعلی ، رحیم                            موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 )فوق لیسانس صنایع غذایی (
 

  تغذیه آبزیان                                  –        سازمان شیالت ایران اسدزاده ، علی                     

 )دکترای دامپزشکی(
 

  توسعه صنعت آبزیان-پهلوان یلی ، مرتضی                       سازمان شیالت ایران 

 )فوق لیسانس شیالت (
 

 تحقیقات صنعتی شهرستان خرمشهرحسین زاده ، فرشته                        اداره استاندارد  و 

 ) صنایع غذایی -لیسانس مهندسی شیمی( 
 

 زارعی ، ماندانا                             دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 )فوق لیسانس بیولوژی دریا (
 
 

 صفویان ، سید عیسی                       سازمان توسعه تجارت ایران

 )فوق لیسانس (
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 ی نوذر ، سیده لیلی                         پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس دریای عمانمحب

 )فوق لیسانس شیمی (
 

 نوربخش ، رویا                                 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 )فوق لیسانس سم شناسی (
 

 دانشگاه علوم و فنون دریائی خرمشهر  نیک پور قنواتی ، یداله                         

 )دکترای شیمی (
 

 نوروزی ، سعید                                کارشناس استاندارد

 )دکترای دامپزشکی ( 
 

 دبیر
 شریعتی ، منیژه                                موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 )لیسانس علوم تغذایه ( 
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 صفحه                                                                             فهرست مندرجات

                         ب                                                                                                           گفتار پیش

 پ                                                                                                                 مقدمه

 1                                                                                                  هدف ودامنه کاربرد

       1                                                                  آزمایش                                       اساس

 2                                                                       ها         واکنش گرموجودات آزمایشی و

                           4                                                                                                                 وسایل

                          4                                                                  محیط آزمایش                                      

                5                                         روش کار                                                                     

              7                                               بیان نتایج                                                               

               9                                           زارش آزمایش                                                          گ

 10   شاخص های محیطی برای حفظ و تولید مثل ماهی مخطط– اطالعاتی -پیوست الف

 12  فرم پیشنهاری برای ثبت اطالعات                    -اطالعاتی       -پیوست ب      
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 پیش گفتار
 قسمت - آب شیرین مواد موجوددرآب برای ماهیانسمیت حاد کشندهتعییـن میزان   -اسـتانداردکیفیت آب 

پانصدو چهل و    ودر وتدوین شده  توسـط کمیسـیون هـای فنـی مربوطه تهیه          کـه  ثابـت آزمـون    روش:لوا
موردتصویب قرارگرفته اینک به استنادبندیک ماده     20/10/84اجالسـیه کمیته ملی استاندارد مورخ      چهارمیـن 

به عنوان  1371مصوب بهمن ماه  ومقررات موسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران        قـانون اصالح قوانین    3
 .استاندارد ملی ایران منتشر می شود

و  علوم،بــرای حفــظ همگامــی وهماهنگــی بــاتحوالت وپیشــرفت هــای ملــی وجهانــی درزمیــنه صــنایع 
اسـتاندارد هـای ملـی ایران درمواقع لزوم تجدیدنظرخواهدشدوهرگونه پیشنهادی که برای اصالح              ،خدمات

درهنگام تجدیدنظردرکمیســـیون فنـــی مـــربوطه موردتوجـــه ،شـــوداســـتانداردهاارائه  یاتکمـــیل ایـــن
 .ازآخرین تجدید نظرآنهااستفاده کرد برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره.قرارخواهدگرفت

درتهـیه وتدویـن ایـن استانداردسـعی شـده اسـت کـه ضـمن توجـه بـه شـرایط موجودونیازهای جامعه                        
 .انداردهای ملی کشورهای صنعتی وپیشرفته همامنگی ایجاد شوددرحدامکان بین این استانداردواست،

 :منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است
1-DIN ISO 7346-1 : 1998 water quality- Determination of the acute lethal 

toxicity of substances in water to a freshwater fish part1(static method). 
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 مقدمه
ــتاندارملی ،روش   ــن اس ــش ای ــه بخ ــمیت    س ــیزان س ــنجش م ــای س ــی  حاده ــرای ماه ــنده موادراب کش

گونه های   استفاده از  که پیشنهاداین ماهی دلیل برعدم    ،بایدتاًکیدگردد اما.شرح داده است  1)مخطط(گورخـری 
تغییر کیفیت آب وتغییر شرایط     :ت مناسب،برای مثال  های ارائه شده می تواندباتغییرا     روش.دیگـر نمی باشد   

 ..لب شورمورداستفاده قرار گیردوشور،دمایی آزمایش،برای دیگرگونه های ماهی آب شیرین
نیمه جریان  (، نیمه ثابت  2)ماندابی(ربیـن سـه بخش این استاندارد، می توان از این سه روش، یعنی روش ثابت               د

 این استاندارد شرح داده     بخش اول  ثابت که در    آزمون آزمایش . کرد انتخاب را یکـی ر،  4)جـاری ( وگردشـی  )دار
  ودرآن محلـول تغییرنمی کند دارای این امتیازاست،که نیاز به ابزارآالت ساده داردونیازی به معرف                اسـت  شـده 

هـای زیـادی نـدارد، هـر چـند که موادی که درظرف آزمایش هستند ممکن است درطول مدت زمان آزمایش                      
استفاده ازروش گردشی شرح داده شده دربخش سوم این         .همچنین کیفیت کلی آب کاهش یابد     کـاهش یافـته و    
 پیچــیده  تجهــیزاتمــی گردد،احتــیاج بــهتعویــض  کــه درآن محلــول آزمایشــی مرتــباً   ایــراناســتاندارد ملــی

 . مشکالت مطرح شده رابرطرف می کندنیکارد،ولدتر

 48 ساعت یا    24های آزمایش هر   ستاندارد محلول درروش نـیمه ثابـت شرح داده شده درقسمت دوم این ا           
 ).های دیگراست  این روش حد واسط روش( ساعت یکبار عوض می شود 

روش گردشـی رامـی تـوان بـرای اکـثر انـواع مـواد، شـامل مـواد ناپـایدار درآب اسـتفاده کرد،اما غلظت                          
است که غلظت آزمایش روش ثابت،محدودبه مطالعۀ موادی .موادآزمایشـی راتـا حدامکان بایدمشخص کرد    

روش نیمه ثابت برای مطالعۀ موادی است که می توان       .شـدۀ آنهـا طـی دورۀ آزمایش نسبتا ثابت باقی بماند           
ثابــت نگهداشــت،برای یکــبار    ســاعت48یــا24هــا هــر تجدید محلــولبــاغلظــت آنهــا راطــی آزمــایش 

هیل آماده سازی و حفظ غلظت برای تس . است   موادبسـیارناپایداریافراردرنظرگرفتن ترتیـبات ویژه ضروری     
هـای مـوادی کـه ممکـن است در غلظت های نزدیک به غلظت حاللیت طبیعی آنها در آب کشنده باشد ،          
مـی توان طبق موارد ذکر شده در روش های سه گانه این استاندارد ،مقدار اندکی نیز ماده حالل به محلول                     

 .آزمایشی افزود
 

1- Brachydanio ririo Hamiltin Buchanan ( Teleostei, Cyprinidae ). 
2-Static method 
3-Semi-static method 
4-Flow-through method 
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 آب برای ماهیانکشنده مواد موجود درآب حاد تعیین میزان سمیت  -کیفیت آب
  ثابت آزمونروش: قسمت اول - شیرین

 
 

  کاربرد ه هدف و دامن- 1 
 ادهمهرکشنده  حاد و   ثابـت بـرای سنجش سمیت        روش یـک    ارائـه  و تعییـن ، ایـن اسـتاندارد    ازتدویـن    هـدف 
)مخطط ( ماهی گورخری  مجزاومحلول درآب تحت شرایط ویژه برای یک گونه ماهی آب شیرین          ،غیرفرار،پـایدار 

، )مخطط( گورخری برای ماهی هرماده  کشنده  حادسمیت  سـطوح مختلف    بـرای بررسـی      روش   ایـن .باشـد  مـی 1
 .های دیگرنیزکاربرددارد ازگونه استفاده برای.فاده استقابل است آزمایش،این شرایطدر

ـ نـتایج    -1یـادآوری  به تنهایی برای مشخص کردن استاندارد های کیفی آب وبرای حمایت های            دسـت آمـده     ه  ب
 آب شیرین نیزبه عنوان     انگونه های ماهی  سایرتوان از  روش مـی   همچنیـن درایـن   .زیسـت محیطـی کافـی نیسـت       

 . ده کردموردآزمایش،استفاات موجود

ایـن روش را مـی تـوان بااعمـال اصـالحاتی درشـرایط آزمـایش بویژه با تغییرکمیت وکیفیت آب                      -2یـاد آوری  
آب شیرین،دریایی  ان  ماهیمورداسـتفاده بـرای رقـیق کـردن غلظت هاودمای محیط آزمایشی،برای سایرگونه های                 

 . قرارداداستفادهموردولب شور،

   اساس آزمایش  2 
که )مخطط( گورخری  درصدازکل جمعیت موردآزمایش ازماهی    50که برای  معین   تحت شرایط ،هماد غلظت تعییـن 

این .بوده اند،کشنده باشدباکیفیت ثابت درمعرض آن ماده وآب   ساعت،96 و72وبرای آب جاری ،24،48بـه مـدت   
، مشخص شده   250h-LC 24،50 LC-h48 ، 50h-LC72،50h-LC96های هـای کشـنده متوسط بانام      غلظـت 

 :انجام می گیرد به شرح زیر روش،دردومرحله این.اند
 
 
 
 

 
 

1- Brachydanio ririo Hamiltin Buchanan ( Teleostei, Cyprinidae ). 
2- Lethal Concentration 
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برای تعیین دامنۀ  این امرشود،که  درآزمـایش مقدماتی حدودتقریبی متوسط غلظت کشندۀ موادمشخص می -الـف 
 .ک می کند ها درآزمایش نهایی کم غلظت

  .می باشد گزارش دادن   آزمایش نهایی که نتایج آن قابل-ب

یعنی غلظت  غلظت اسمی باشد    درصدبا 20معادل هنگامـی کـه غلظـت انـدازه گـیری شده دارای اختالف کمتریا             
میتوان هرکدام ازآن   بیشترنباشدا  درصـدغلظت اسـمی بـه ترتیـب کمـتر یـ           120درصـدو 80انـدازه گـیری شـده از      

 .     گزارش نمودLC 50غلظت رابه عنوان)اسمی ویاغلظت اندازه گیری شدهغلظت (غلظتها

وقتـی کـه شواهدکافی دردسترس نباشدکه غلظت مادۀ موردآزمایش درهر مرحله ازآزمون در سطح قبول ذکرشده                 
ثابـت باقـی مـانده اسـت یا وقتی که فرض می شود غلظت مادۀ شیمیایی مورد آزمایش به میزان قابل مالحظه ای             

نداشته باشد،نمی  اهش یافـته اسـت،درچنین حالتـی بدون توجه به اینکه تحلیل شیمیایی داده ها وجود داشته یا    کـ 
این مواردارزش واعتبارآزمایش ونتایج آن ضرورتا      در. ازاین روش آزمایش استفاده کرد     LC 50تـوان بـرای تعریف    

نیزباتوجه به x وان نمودکه مقدارعن  mg/l  ≤x رابصورتLC 50نقـض نمـی شودبلکه تنهامیتوان مقدارشاخص  
 .غلظت های اسمی مورداستفاده درآزمایش تعیین می شود

  موجودات آزمایشی و واکنش گرها 3

یاآب یون  مقطر  واکـنش گـرهابایدخلوص باالیی داشته باشندوآب مورداستفاده برای آماده سازی محلول،آب            3-1
 .باشد معادل آن صلو خی با یاآب،زدایی شده

 جود مورد آزمایش   مو2 –3
معروف 1)مخطط( گورخری عنوان ماهی ه  ماهیان استخوانی که ب    ازرده   گونـۀ موردآزمایش بایدازخانواده کپورماهیان    

 مطابقت gr1/0± gr3/0وزندراصل با باشد،که طول داشتهmm5±mm30هرماهی موردآزمایش باید.است،باشـد 
 آزمایشانجام  ازپیشروز7مدترای بت حداقل انـتخاب شده باشندودرهرحال  جمعیـت  آنهابایدهمـه ازیـک  .دارد

  نگهداری شده تحت شرایط کیفی آب ورژیم نوری مشابه باشرایط آزمایشآزمـایش  اسـتفاده بـرای   درآب مـورد 
 .)2– 3بند طبق( هوادهی شوند طورمداومه وبباشند

 .یم غذایی معمولی تغذیه شوندژر ساعت قبل ازآغازآزمایش با24ماهیان بایدتا

مدت  نبایددرطول   انمناًاین ماهی ض.دنآشکارباش بیماری  هرنوع عیب ویا   بدونو کامالًسالمد بای ایشدآزم مور انماهـی 
  آزمایش،ماهی انجام از پس.درمان بیماری قرارگرفته باشند    گونه  ازآن تحت هیچ    پیش  دوهفته بـه مـدت   آزمـایش یا  

گور خری   وتولید مثل ماهی     دارینگهشرایط محیطی برای    .دبه روش مناسب،معدوم شون   دباقیمانده بای  زنده   هـای 
 .شده است رائهستاندارد اااین  پیوست الفدر)مخطط(
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  آزمایشآب مورد تهیه   روش استاندارد جهت 3-2
pHباشدبرحسب کربنات کلسیم )میلی گرم بر لیتر (250 آن تقریباوسختی8/7 ±2/0 آب آزمایش،باید .  

 : شندزیر بابصورت های حل شده دراین آب،باید  غلظت نمک

 فرمول شیمیایی نمک )میلی گرم بر لیتربه (غلظت 

294 CaCl .H O 

3/123 MgSO. 7H O 

63 NaHCO 

5/5 KCl 

   
 . درصدمقداراشباعی برسد90ای باشد که غلظت اکسیژن محلول حداقل به هوادهی آب مقطر باید به اندازه

pH لـزوم  نگهداشـته شود،ودرصـورت   8/7±2/0 بایددرحدثابـت pH کردن محلول هیدروکسید  بااضافه محلول
ـ       .سـدیم یااسـید هیدروکلریک،تنظـیم شـود        پیش یـن طـریق آمـاده شده است،نباید       ه ا بنابرایـن،آب مقطـری کـه ب

 .هوادهی بیشتری روی آن انجام شود،آزمایشآغازاز

  مورد آزمایش  مواد1های ذخیره   محلول3 – 3
 زدایی   آب مقطر یاآب یون    عینی درحجم م   ازآن دارمشخصی آزمایش،بایدباحل کردن مق    مورد محلـول ذخـیره ماده    

و برای  ال آنها به ظروف آزمایشگاهی      اوراحتی انتق ذخیره  های    بـرای تهـیۀ وآماده سازی محلول       .شـده،تهیه شـود   
سمیت کم برای     آلی با  یها سایل فراصوتی وحالل  ها می توان ازو    موادباحاللیـت کـم و همگـن نمـودن محلول         

یاgr/l1/0های آلی،غلظت آنها درمحلول آزمایشی نبایداز      ورت اسـتفاده ازچنین حالل    درصـ .گرفـت  کمکماهـی، 
ml/l1/02   برای کنترل الزم است،یک ظرف شامل حالل  دوشاهد وقتـی ازحـالل اسـتفاده مـی شود،       .بیشـتر باشـد

 .باحداکثر غلظت استفاده شده ودیگری بدون حالل یا مادۀ آزمایشی

   محلول های  آزمایش4 -3
 آزمایشموجوددرمحیط   آزمایشی به آب     ذخیرهکـردن مقدارمناسـبی ازمحلو ل        هـای آزمـایش بااضـافه     محلـو ل    

آب   باآزمایش محلو ل هنگام تهیه نمودنی شود،که درتوصیه م .دست آید ه  درسـت مـی شـود،تاغلظت مناسـب ب        
 .کار برده  ب کننده رقیقرابرای ده لیترازآب ذخیره محلول میلی لیتراز100 شده،نبایدبیش از زدایی آب یون مقطریا

  
1- Stock Solutions 

  حالل هر کدام که بیشتر است باید مبنا قرار گیرد چگالی بر حسب-2
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    وسایل4
 وبرای  بی اثربوده دسازندۀوسـایل آزمایشـگاهی نسـبت بـه تمـام مایعاتـی کـه درتمـاس باماهـی هسـتندبای                    مـواد 

  می مواردذیلو معمولی    آزمایشگاهی ،تجهیزاتایلوسازمنظور( قابلیـت جـذب مؤثـری نداشـته باشد         موادآزمـایش 
  .)باشد

   ظروف آزمایش 1 - 4
می بایست  و)داشته باشند  لیترگنجایش10از که ممکن است برحسب نیازبیش    (مناسب باگنجایش آزمـایش  ظـروف 

 10برای  سانتیمترمربع 800درحدود(آزمـایش بـه آن     ومحلـول  امکـان تـبادل هـوا      زیـادی باشـندکه    دارای سـطح  
 که طوریه  کافی باشد،ب  حجم ظروف آزمایشگاهی باید   .ومجهـزبه درپوشـی محکـم باشند      )زمحـیط آزمـایش   لیترا

پیش .آزمایش افزایش یابد   انجام  مدت درطولدواین نسبت نبای  ،لیتر آب مورداستفاده قرارگیرد    1بـرای هرگرم ماهی   
زی موادی که انتظارمی رودجذب     برای پاک سا  (این ظروف بایدبادقت باموادشویندۀ غیر یونی تمیزشوند      ،ازاسـتفاده 

 ). دیواره های مخزن شده اند،بایدعملیات شستشوبامواداسیدی رحالل هم انجام شود

   وسیلۀ کنترل دما 2 – 4
درجه C˚1± C˚23راتـا  وآب مخـازن   حـرارت محلـول آزمـایش      درجـه  مناسـبی  بایدبـتواندباروش  وسـیله  ایـن 

  .تنظیم کندسلسیوس 

   مالقه ای  تور3 - 4
1-4داده شده دربند   ودیگرظروف شرح  ظروف شاهد استفاده در ورازنـایلون یادیگرموادبـی اثرشیمیایی برای       ایـن ت  

 . ساخته شده است،

   محیط آزمایش5
 انجام شوند،که هوای    ییفضاا بایددر  ه هاوآزمایش ها،نگهداری ماهی وتمام فعالیت    وذخـیره محلول   سـازی  آمـاده 

 که نشده ضـمناًبایدازهرگونه مزاحمـت ناخواسـته یاپـیش بینـی         .باشـد مقادیرمضـرموادآالینده موجود  آن عـاری از   
 16تا12ینور دوره    طبیعی آزمایشگاه با    روشناییدرا باید  ه تمـام آزمایش  .راتغییردهد،جلوگـیری کـرد   ان  رفتارماهـی 

 .ساعت درروز،انجام گیرد

اهیان را تغییر دهد،    بـرای جلوگـیری از هـر نـوع اخـتالل و آسیب ناخواسته که ممکن است رفتار م                  -1یـادآوری   
 .احتیاط به عمل آید
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   روش کار6

   شرایط ماهی6-1
 با وایران دراین استاندارد ملی  بایدبـه روش مشـخص شده   مشـاهده نمودیـد  ،اندرجمعیـت ماهی ی   تغیـیر  هـرگاه 

 انجامآزمایش تعیین سمیت  )  2O7 K2 Cr(دی کرومات پتاسیم:مناسب مانندمرجع  شیمیایی اسـتفاده ازیک ماده 
 با نتایج آزمایشاتی که پیش تردر همان آزمایشگاه انجام شده است ،همخوانی              باید  ها  آزمایش  قبیل نتایج این .شـود 

 دمای در آزمایش قرارگرفته باشد،ودمای آب مخازن باید موردپیش ازآن نمونه نباید ماهی .داشته باشد

C˚1± C˚23نگهداشته شودثابت،درجه سلسیوس . 

  دود تعیین ح  آزمایش2 -6
 ساعت 96در LC 50 برای مشخص کردن اینکه ، ایرانبااسـتفاده ازروش کارشـرح داده شده دراین استاندارد ملی   

،بیشـترازغلظت مـاده موردنظردرحالـت انحـالل طبیعـی اسـت،می توان یک مرحله آزمایش تعیین حد سمیت را                    
درصورتی که ماهیان در    .م داد   انجاmg/l 100درشـرایط آزمایشـگاه ودرغلظت های حاللیت طبیعی درآب وحتی           

 وهمچنین   تعیین حداکثر غلظت   برای انجام آزمایش  .آزمـون سمیت نمیرند،انجام آزمایش های دیگرضرورت ندارد       
 . ماهی استفاده کنید10تعدادبرای شاهد،از

ماهی استفاده می شود،بدون هیچ گونه مرگ       10نشـان می دهد،که وقتی ازتعداد     2نظـریه دوجملـه ای    –1 یـادآوری 
درصورت .است سـاعت بـیش ازغلظـت حدآزمایش      96 زمـان  مـدت  در 50LCدرصـد  9/99اطمیـنان   مـیری با  و

ودرصـورت مشـاهده اثرات مادۀ       ضـروری اسـت   ،4 – 6 و 3 –6 هایبـند  ،مطالعه کـامل  درماهـی بروزمـرگ ومیر  
 . وگزارش نمود باید ثبت راسمی،مشاهدات

 ) اولیه (  آزمایش مقدماتی 3 – 6
 لیترآب به هرکدام ازشش ظرف آزمایش اضافه کرده ولزوماً برای تنظیم غلظت اکسیژن              5 لیتروترجیحاً 5/2حداقـل   

 محلول های آزمایش مقدارمناسبی    برای تهیه  هوا داده شوند   اشـباعی آن،   رصـد  د90حـل شـده بـه مقدارحداقـل       
به  3اریتمی لگ ی ها غلظتاز رابطه بازه    که    اضافه کنید   ظرف آزمایش  5 بهطوری   را مادۀآزمایش ذخـیره    محلـول از

 .بدست آید، /mg/l1000،mg /l 100،mg /l10،mg /l ، l/mg  1:عنوان مثال 
 
 
 

1- Limit test 
 2 -Binominal theory    
3-Geometric rang e                                                                                       

1
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ول ها بایددر محدوده لدرجه حرارت محکاربرده شود هعنوان ظرف شاهدبه بـه ظـرف ششم چیزی اضافه نشودتاب   
ــای ــیوس ت C˚1±C˚23 دم ــه سلس ــیمدرج ــیش  و نظ ــایش نبایدب ــی آزم ــده وط ــظ ش ــی  حف ازحدمجازهواده
وغلظت اکسیژن حل شده    .باردرروز،تعدادماهـی مـرده   2حداقـل .ماهـی قـرارداده شـود     3تعـداد درهرظـرف   .شـوند 

کافـی برای تخمین دامنۀغلظت های       اگـرداده هـای   .ده برداشـته شـود    درهرظـرف رایاداشـت کـرده وماهـیان مـر         
 .،تکرارشودی جایگزینغلظت ها گروه با)اولیه(مقدماتی باشد،آزمایش نهایی،وجودنداشته موردنیازبرای آزمایش

 مـنظور از بـازه غلظت های لگاریتمی وجود رابطه لگاریتمی یا تصاعد هندسی در بین غلظت های                   -2یـادآوری   
 . استیک ماده

   آزمایش نهایی4 – 6
اما این مجموعه mg /l8، mg /l4، mg /l2، mg/l1، l /mg  5/0 :برای مثال،حداقـل پـنج غلظـت انتخاب شده   

مدت بـاید شـامل پایین ترین مقدارغلظت کشندۀ تمام ماهی هادرآزمایش مقدماتی وباالترین غلظت غیر کشنده در      
 هیامدست آمدن درصد مرگ ومیر    ه  ال ب الظت ها بایداحتم  ایـن مجموعـه منتخب غ     . سـاعت نـیز باشـد      96 زمـان 

 بااستفاده ازروش صحیح الزم     50LCبرای تخمین  کهکند، فراهمدوغلظت    درصـدرادرحداقل  100صفردرصـدتا از
کردن  برای فراهم ها یا دامـنه وسـیعتری ازغلظت     ،ممکـن اسـت نـیاز بـه دامـنۀ محدودتـر           ی موارد دربعضـ .اسـت 

 استانداردریخته  آزمایش لیترآب   10:عنوان مثال ه  ایش رابرداشته ودرهرکدام ب   باشدشـش ظـرف آزم     الزم،اطالعـات 
  تهیه  موردنیازبرای  ذخیره محلولی از  مقادیرمختلف به ترتیب شـود،درظرف شـاهد چـیزی اضافه نشود،امادربقیۀ آنها        

ی حل  درصورت استفاده ازحالل آلی برا    .، اضافه شود  برای آزمایش شده   مـادۀ انـتخاب      هـای موردنظـراز    غلظـت 
کاررفته است،تهیه   به حداکثرغلظت حالل     محـتوی   اسـتانداردکه  آزمـایش  ماده،ظـرف کنـترل دوم رابـاآب         کـردن 
 ماهی  7تعدادباشدوحداقل  درجه سلسیوس    C˚1± C˚23درزمـان تنظـیم محلـول آزمـایش بایددردمـای           .نمایـید 

شده طورتصادفی ازمخزن انتخاب    ه  ب انماهی،با استفاده از یک تور ریزازجنس ماده بی اثر        .درهرظـرف قرارداده شود   
 به  انتقالوهرماهی که درزمان    )3 – 4بند  طبق  (بالفاصـله درظروف آزمایشی قرارداده شوند،     بـه طـور تصـادفی و      و

دقیقه به ظروف اضافه شوند،محلول   30مدت زمان  طی   انتمام ماهی .ظروف،افـتاده یاآسـیب دیـده کنارگذاشته شود       
هرچه . آزمایش تعداد ماهی های مرده درظرف ثبت شودهباردرروزطی دور  حداقل یک ،دون شـ  یهانبایدزیادهوادهـ 

حد متوسط دورۀ زندگی ماهی     :برای مثال .ترماهـی مـرده ازظـرف برداشته شودودفعات مشاهده بیشترگردد          سـریع 
درصورت ثابت بودن ماده درطول     .رفتارغیرطبیعـی ماهی زیرنظرگرفته شود     درهرغلظـت محاسـبه شـود،وهرگونه     

غلظت .گیری شود  درابتداوانتهای آزمایش،اندازه  حداقل امکان غلظت مادۀ آزمایشی درظروف آزمایش     دوره،تـاحد   
تغییرات .وپایان آزمایش ،اندازه گرفته شود    آغاز درروزودر رودمای هرظرف حداقل یکبا   pHاکسـیژن محلول،مقـدار   
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ب برای ثبت اطالعات    فرم پیشنهادی مناس  .  ،باشند ±2/0 یـا  C˚1± محلـول هـای آزمایش،نبایدبـیش از       pHدمـا و  
 .شده استارائه این استاندارد درپیوست ب 

   بیان نتایج7

   صحت1 -7

 : وتاییدمواردذیل،می توان نتایج راصحیح قلمداد کرددرصورت انجام

 .درصدمقداراشباعی باشد60درمحلولهای آزمایش  اکسیژن حل شده آزمایش حداقل غلظت دوره درطول  7-1-1

 .ش درطی آزمایش کاهش نیافته باشدغلظت مادۀآزمای  7-1-2

 .درصدیایک ماهی درهرمخزن باشد10 از نباید بیشترتحت کنترلان درصد مرگ ومیرماهی  7-1-3

 .درصد،یایک ماهی درهرمخزن باشد10زانباید بیشتررف شاهدان ظماهی درنسبت رفتارغیرطبیعی  7-1-4

 دی کرومات پتاسیم ،برای     : مثال عنوانه   ب  شیمیایی برای یک ماده  ساعت  24مـدت زمـان    در LC 50مـیزان  7-1-5
 .داشته باشده همخوانی شگای،درهمان آزما قبلیدست آمدهه ماهی مخزن بانتایج ب

 LC 50  برآورد 2 – 7
نظرمیرســد،این کاررامــی تــوان باترســیم نموداروقــراردادن  بــه مناســب50LCاز کــه بــرآوردنموداری ازآنجائــی

 به صورت درصد بیان     ماهیدراین نمودار مرگ ومیر   . آزمایش نشان داد    دربرابر غلظت مادۀ   ماهـی درصـدمرگ ومیر  
 .می شود

است که با استفاده ازاین     گموئیدی   وغلظـت به صورت یک نمودارسی      ماهـی رابطـۀ بیـن مـیزان درصـدمرگ ومیر        
 .) راببینیدوبه آن مراجعه کنید1شکل( دست می یابیمLC 50 به غلظتماهیدرصد مرگ ومیر50نمودارازروی

اطالعات رسم  . رسم شود   ودرمقیاسهای مناسب  بامحورهـای لگاریتمی   ت اطالعـات روی کاغذشـطرنجی     بهتراسـ 
2شکل.(دست آورد   ه   راازآن ب  50LCشـده بـه ایـن شکل،بایدیک رابطۀ خطی رانشان دهندکه بتوان به روش باال              

 .)راببینیدوبه آن مراجعه کنید

 برای کافی  وجوداطالعات  عدم درصورت.م گیرد وتحلیل صحیح تری می تواندانجا     تجزیه وجودرایانه درصـورت 
 ساعت،حداقل غلظتی که درآن     96 و 72 سـاعت ودرصـورت امکـان      48 و 24زمـان  مـدت  در 50LCبرآوردکـردن 

ساعت هیچ مرگ   96و72، 48 ، 24مـدت زمـان   وحداکثرعلظتی کـه در    باشـد  رخ داده ماهـی   صددرصـدمرگ و میر   
ـ      ومـیری   درآن قرار دارد،نشان  50LCای راکه احتماالً   دهایـن غلظت هامحدو   .،ثبت شـود   باشـد  بوده درماهـی هـا ن

 .خواهندداد
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 گزارش آزمایش 8       
 :  گزارش آزمایش باید دارای آگاهی های زیر باشد         

 1385 سال 8696  ایراناستانداردملی طبق روش آزمایش 8-1

  در حاللیت:مانند( باآن دررابطـه ی   اطالعـات موجوداضـاف    هـرگونه  و   آزمـایش  مـاده مورد   خـواص شـیمیایی    8-2
 .)تجزیهوسرعت  آب برحسب اکتان قسیم،ضریب تفرار بودنآب،

 . ومحلول آزمایشذخیره،محلول  سازیازی آب رقیقروش آماده س 8-3

 که در این قسمت از استاندارد ملی مشخص         زیستی مربوط به آزمایش    و تمـام داده هـای فیزیکی، شیمیایی       8-4
 .   بر حسب گرم درلیتران ماهی وزن،شامل جزئیات شرایط سازگاری ماهی ونشده

  :مایش بایددرنظر گرفته شود به صحت آز  در ارزیابیکهبه شرح زیراطالعاتی   8-5

  . غلظت اکسیژن8-5-1

 .شاهدان  مرگ ومیرمشاهده شده درماهی8-5-2

  . ماهی شاهد در نسبت رفتارغیر طبیعی8-5-3

8-5-4 50LC ماده شیمیایی مورداستفاده( ماده(. 

های  باارزیابی( آزمایش شده     اسمی ماده  فهرسـت جـدول بـندی شـده کـه نشـان دهـندۀ غلظت               8-6
 .باشدآزمایش آغازازپس  ساعت 72 ،48 ،24 درهرماهیوکل درصدمرگ ومیر)ی شیمیایی موجودتحلیل

 ازمادۀ آزمایشی وروش محاسبه وروش      ساعت96،  24،48،72ومحـدوده هـای اطمینان آن در      50LCمقـدار  8-7
 .  شودنیزنوشته کار برده شده،ه آنالیز شیمیایی ب

 .مینان آندرصداط95شیب منحنی ودرصورت امکان محدودۀ  8-8

 . آزمایش وهرنوع تأثیر خارجی تولیدشده توسط مادۀ آزمایشی در طولهرگونه واکنش غیرمعمولی ماه 8-9

 .) غلظت–پاسخ(نموداری رابطه نمایش  8-10

  .ودلیل آن استانداردملی این هرگونه عدول ازشیوۀ عمل مشخص شده در 8-11
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 پیوست الف

 گور خریثل ماهی شاخصهای محیطی برای حفظ وتولید م

 )اطالعاتی(

  کلیات1-الف
این .ایـن گونـه ماهـی بومی ساحل کورومندل در هندوستان است که با جریان های آبی درآنجاسازش یافته است                   

 بنابرین اطالعات مربوط به روشهای مراقبت و پروش این گونه را می .گونـه ماهـی آکواریومـی شناخته شده است        
اخیرازیست شناسی این گونه ماهی     . ماهی گرمسیری یافت   پرورشارددرموردتـوان درکـتاب هـای مـرجع اسـتاند         

خط افقی 9تا7بابدنی استوانه ایی با.میلیمتربیشترمیشود45طول این ماهی به ندرت از.توسـط اللی بررسی شده است    
ونی این خطوط به باله های دمی ومخرجی برخورد میکنندوپشت ماهی سبز زیت           .آبـی تیره بر روی پوستی نقره ایی       

ماده ها نقره ایی تروشکمی متورم بویژه قبل        .نرها چسبیده ترازماده هاهستندورنگشان طالیی درخشنده است      .اسـت 
 .ازتخم ریزی دارند

   شاخصهای محیطی2-الف
/5اکسلراد گفته است که دامنه  دمایی بین       .ایـن ماهـی قادربه تحمل دماهای مختلف وپ هاش و سختی آب است             

میلیگرم برلیتربرحسب کربنات کلسیم    300این ماهی درآب باسختی باالی      . اسـت  6/6تـا 2/7وپ هـاش    3/43تـا 15
حفظ شده وبرای تر    C˚1± C ˚26درجه حرارت در  .تولـید مـثل کردهوپرورش داده میشود      7/7تـا 2/8وپ هـاش    

 .شود افزایش دادهC ˚1 C±˚27غیب  به تخم ریزی تا

 موادو روشها 3-الف
بعد بچه ماهیها به مخزنی با گنجایش       .لیترتخم ریزی میکند  70 گنجایش   ایـن ماهـی براحتی درمخازن شیشه ایی با        

. روش حفظ تخم ها وبچه ماهیها ضروری است       ،ازآنجایی که ماهیهای بالغ تخم خوارند     .لیترمنـتقل مـی شوند    200
این است که ماهیهای بالغ رادرقفسهای شبکه ایی محبوس کرده وبه هنگام            ،یـک روش کـه باموفقیـت انجـام شده         

قفسه های  . ریـزی ماده ها،تخم ها از شبکه به ته مخزن سرازیر شده وازدسترس ماهیهای بالغ دور می مانند                 تخـم   
 میلی متر 250میلی متر در 250 میلی متر و به ابعاد تقریبی 3شـبکه ای از پالستی، که اندازه شبکه هر یک به اندازه           

زن متصل شده به طوری که تمام لبه باالیی قفس          این شبکه ها به لبه های مخ      .  میلـی مـتر سـاخته مـی شود         80در  
تصفیه  میلی متر در آب فرو می رود برای تمیز کردن آب نباید از سیستم 60بـاالی آب اسـت و قسمت شبکه ای        

 . ساعت در روز نوردهی شود8استفاده کرد چون باعث از بین رفتن تخم ها می شود، مخزن باید شنی 
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   شرایط پرورش4-الف
نرها و ماده ها جدا شده و به آنها غذای زنده داده می شود که       .  تقریـبا دو هفـته بـه طـول می انجامد           ایـن مـرحله   

 لیتری قرار داده می     70 ماهی در یک مخزن      30برای پرورش، هر    . شـامل کـرم هـای سـفید، دافینیا و آرتمیا است           
ماده ها باشکمی پرازتخم،متورم به     (. تنددر پایان هفته دوم، نرها رنگ طالیی درخشنده و ماده ها باردار هس            . شـوند 

 )نظرمی رسند

  مرحله تولید مثل5 -الف
 :آماده کرد زیرمخزن تخم ریزی را می توان به روش 

پالستیکی  درجه سانتی گراد پر کرده و به قفس          27 به دمای      تازه شیر    ساعت با آب   48یـک مخزن خالی را برای       
ه فاصـله داشـته باشـد وفضایی حدود یک لیتربرای شنای ماهیان             درداخـل تـانک آب قـرارداده بـه طوریکـه تالـب            

. خورانده می شود  ی خشک ومنجمد   مـاده را صبح هنگام در سبد قرار داده و به آنها آرتمیا               6 .درنظرگرفـته شـود   
 نـر را اول شـب بـه آ نهـا اضافه کرده و یک بار دیگر قبل از خاموش کردن چراغها به آنها غذا داده می                            9سـپس   
 ساعت این کار تمام می      4شده و بعد از روشن شدن چراغها پس از          القا  خـم ریـزی در نـور صـبحگاهی          شـود ت  
به هنگام تمام شدن . تخمهـا که چسبنده نیستند از شبکه پایین افتاده و از دسترس ماهیهای بالغ دور می ماند     . شـود 

 . می شود که از تخم بیرون آیندکار تخم ریزی، ماهیهای بالغ برداشته شده و به بچه ماهیها اجازه داده 

  رشد بچه ماهی ها 6-الف
 ساعت به دیواره های مخزن چسبیده باقی می         48 تا   24 روز از تخم خارج شده و برای         5 تا   4بچـه ماهـی ها در       

 هفته به آنها آرتمیا داده شده و 3بعد از . بعـد از شروع شنا کردن با تکه های کوچک ماهی تغذیه می شوند         . مانـند 
 لیتری منتقل داده شده و به آنها مخلوطی از جگر و            200د آ نهـا سـریع تر می شود، بعد از یک ماه به مخازن                رشـ 

باید .  سانتی متر می رسد3,5 طی سه ماه از نظر جنسی بالغ شده و طول آنها به         نماهیا. غـذای آمـاده داده می شود      
.  قابل مالحظه ای مشاهده شده است      گفـت کـه در برخـی گونـه هـای معیـن در مـرحله رشد اختالالت رشدی                  

به ویژه به این عامل گورخری مطالعـات بعـدی نشـان مـی دهد که رژیم غذایی عامل این نقص ها است و ماهی        
 .دیگر گونه ها به هنگام تغذیه با همان خوراک به طور طبیعی تولید مثل می کنند( حساس است 
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وست بپی  

اترم پیشنهادی برای ثبت اطالعف  

)اطالعاتی(  

:اربرک :زمایشگاه آ   

:اریخ شروع آزمایشت :ماره نمونهش   

:اده آزمایشیم  

لوصخ  

اصافین  

ر صورت فرمول شیمیایی ترکیبات تشکیل دهنده جهت آزمایش مشخص شودد  

)میلی گرم بر لیتر(لظت محلول ذخیرهغ  

)میلی لیتر بر لیتر( حسب داکثر غلظت حالل در ظرف آزمایش برح  

 

وش آماده سازی محلول ذخیرهر  

 

وش تجزیه و تحلیل شیمیاییر  

)فقط حاوی آب رقیق شده(روف شاهدظ  

)ساعت(مان از شروع آزمایشز  

        

وامل موثرع  

 

          ASV غلظت اکسیژن محلول بر حسب درصد   

PH 
ماد  

عداد ماهی مردهت  

                                                 حاللآب رقیق شده                                        

  

میلی لیتر بر لیتر           

)ساعت(مان از شروع آزمایشز  

        

وامل موثرع  

 

        ASV لظت اکسیژن محلول بر حسب درصدغ  

PH 
ماد  

عداد ماهی مردهت  

                                   حالل        شماره ظرف آزمایش                                          
     

ا ندازه گیری یا محاسبه اولیه غلظت ماده آزمایشی   

میلی لیتر بر لیتر               

)ساعت(مان از شروع آزمایشز  

        

وامل موثرع  

 
        ASV لظت اکسیزن محلول بر حسب درصدغ  

PH 
ماد  

عداد ماهی مردهت  
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