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دادخواه



فاضالبهاآزمون باکتریولوژي آبهاي آلوده و



استانداردي براي فاضالبها وپسابها بویژه زمانیکه جهت آبیاري براي محصوالت      
کشاورزي ، تخلیه به چاه ویا تخلیه به آبهاي سطحی کاربرد دارند تعریف شده است 

بنابر این الزم است در جهت اجراي استاندارد، فاکتورهاي شاخص به دقت تعیین 
.  وشمارش شوند

گروه کلیفرمها از دسته باکتري هایی هستند که بعنوان شاخص آلودگی میکروبی     
اینگونه آبها پذیرفته شده اند وروشهاي متفاوتی براي شمارش آنها بعنوان روش اینگونه آبها پذیرفته شده اند وروشهاي متفاوتی براي شمارش آنها بعنوان روش 

.استاندارد در مراجع معتبر ارائه شده است 

. یکی از روشهاي رایج روش تخمیر چند لوله اي است      



.گردد می استفاده مایع محیط در نمونه دادن کشت طریق از روش این در    

 هاي لوله به آب نمونه از مشخصی حجم کردن اضافه معنی به دادن کشت    
 مواردي رعایت با و شعله کنار در عمل این که باشد می کشت محیط حاوي

   .شود می انجام نگردد خارجی و ثانویه آلودگی باعث که

:آبها براي اي لوله تخمیرچند معمول هاي روش     :آبها براي اي لوله تخمیرچند معمول هاي روش    

رقت یک با )معمولی برابرغلظت دو غلظت ( اي لوله 5 روش

رقت سه با ) معمولی و معمولی غلظت برابر دو غلظت ( اي لوله 9 روش   

رقت سه با ) معمولی و معمولی غلظت برابر دو غلظت( اي لوله 15 روش 

در که است قبول قابل آب نمونه کشت براي زمانی فوق روشهاي از هرکدام 
 داشته کشت ترین رقیق در منفی نتیجه یک حداقل احتمالی مرحله کشت
 . باشیم







لیتر میلی 100در  MPN)لولھ ای 9(مثبت تعداد لولھ ھای دارای واکنش 

نمونھ

10 ml ml0.1 ml 1 لولھ 3لولھ   3 3لولھ

0013

لوله اي 9براي سري  95 %نمونه با سطح اطمینان  100mlدر  MPNجدول مقدار 

22128

331150

3321100



 لوله کشت دهیم و   15اگر آب خام ،آب آلوده یا فاضالبی را به روش  لوله کشت دهیم و   15اگر آب خام ،آب آلوده یا فاضالبی را به روش
باشد یا   5- 5- 5ساعت از زمان کشت نتیجه آزمایش  48پس از 
باشد قادر نخواهیم بود عدد مشخصی را   3- 3-3لوله اي  9روش 
بدست آوریم بنابر این وقتی با سطح باالیی از آلودگی   MPNبراي 

سري رقت از نمونه را به  3مانند فاضالبها مواجه باشیم باید بیش از 
بطوریکه  10، 1،  0/1، 0/01، 0/001، 0/0001و.......صورت زیر کشت دهیم

.حد اقل یک نتیجه منفی در رقیق ترین کشت حاصل شود



  براي نماییم رقیق را نمونه ها رقت این به رسیدن براي است الزم    
 4207 ملی دراستاندارد که کننده رقیق ازمحلولهاي کردن رقیق

کنیم می استفاده زیر شرح به است شده اشاره آنها به

نمکی محلول نمکی محلول

پپتون محلول 

نمکی پپتون محلول

چهارم یک رینگر محلول

بافري فسفات محلول



محلول نمکی

ــرم  8/5 ــر  1000در  NaClگــ ــر آب مقطــ ــی لیتــ میلــ ــرم  8/5 ــر  1000در  NaClگــ ــر آب مقطــ ــی لیتــ میلــ



محلول پپتون

میلی لیتر آب مقطر 1000گرم پپتون در  1 میلی لیتر آب مقطر 1000گرم پپتون در  1



محلول پپتون نمکی

 NaClگرم  NaCl 8/5گرم  8/5
گرم پپتون 1
میلی لیتر آب مقطر 1000در  



محلول رینگر یک چهارم

NaCl            2/25 گرم
KCl               0/105 گرم

CaCl           0/12 گرم
گرم 0/105               

CaCl2             0/12 گرم
NaHCO3       0/05 گرم



محلول فسفات بافري

KH PO     34  میلی لیتر آب مقطر 1000گرم در KH2PO4     34  میلی لیتر آب مقطر 1000گرم در



محلول منیزیم کلراید

MgCl2          35  میلی لیتر  1000گرم در
یایا

MgSO4         99  میلی لیتر1000گرم در



محلول نهائی رقیق سازي

میلی لیتر 1/25فسفات بافري      

 +  + 
میلی لیتر 5کلرور منیزیم           

=
میلی لیتر1000حجم نهایی با آب مقطر  



استاندارد العمل دستور طبق کننده رقیق هاي محلول تهیه از پس    

 آب یا فاضالب نمونه از رقت، سه از بیشتر را نیاز مورد هاي رقت    
  و تایی 5 روش وطبق نموده تهیه آلوده باال آلودگی احتمال با خام

 آب یا فاضالب نمونه از رقت، سه از بیشتر را نیاز مورد هاي رقت    
  و تایی 5 روش وطبق نموده تهیه آلوده باال آلودگی احتمال با خام

  .دهیم می کشت را ها نمونه تایی 3 یا



 فرض کنید نمونه اي را با رقت هاي زیر کشت دادیم: مثال

       5           5           5        5       5       5

        0/0001     0/001       0/01     0/1    1       10

درجـه کشـت    37یا  35ساعت که نمونه در دماي  48یا  24بعداز         درجـه کشـت    37یا  35ساعت که نمونه در دماي  48یا  24بعداز        
مرحله .(داده شد نتیجه را قرائت می کنیم مثال بصورت زیر میباشد

)احتمالی

لوله هاي مثبت     5          5    5         4    3   1       

        0/0001          0/001     0/01       0/1     1    10  



  کلیفرمها شمارش راجهت مثبت هاي کشت آزمایش درادامه
 مرحله( . دهیم می کشت EC محیط روي گرماپاي وکلیفرمهاي

)تأییدي

.نتیجه آزمایش تأییدي به صورت زیر می باشد     .نتیجه آزمایش تأییدي به صورت زیر می باشد    

   

براث ECمحیط      5       5       5        4          1              

          0/001     0/01     0/1      1     10

 



آوردن بدست براي MPN این .کنیم می انتخاب را مورد 3 فقط 
 هاي لوله تمام که نمونه از حجمی کمترین با بایستی مورد سه

 .شوند انتخاب آن بعدي رقت سري دو و است مثبت آن به مربوط .شوند انتخاب آن بعدي رقت سري دو و است مثبت آن به مربوط



می  0/001و  0/01، 0/1که نماینده رقتهاي ) 5- 4- 1(که در اینجا می شود 
میشود ولی چون رقت   MPN= 172با مراجعه به جدول . باشد

عکس رقت وسط   100استفاده شده بود، عدد بدست آمده را در عدد 
ml   100در 17200یعنی تعداد کلیفرمها برابر  . ضرب می شود

 17200=172×100  



:واقعی MPN آوردن بدست اي بر

 اي نمونه حجم به جدول از آمده بدست MPN که است این روش 
 است شده مشخص رقمی سه کد در وسطی عدد بوسیله که است شده مشخص رقمی سه کد در وسطی عدد بوسیله که

  .شود تقسیم
  از0/01 حجم بیانگر 2کد که( 5- 2- 0 دیگر اي نمونه در مثال براي

.شود می 0/01 بر تقسیم که 49 برابر   MPN )است نمونه

.  میلی لیتر  100کلیفرم در  4900 



“کتاب استاندارد متد“ براي مطالعه بیشتر

Standard Methods For the Examination Of
Water and Wastewater

در   “کنترل کیفی آب آشامیدنی در اجتما عات کوچک” وکتاب  
بخش کتابخانه در پورتال مرکز سالمت محیط وکار ، اداره بهداشت اب  

.وفاضالب ، در بخش کتابخانه قابل دسترسی می باشد
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