
 

 ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى استاًذاردبا هؤسسِ  آضٌايي

 

رسوي  هرجغ هَجب قاًَى، تٌْا بِصٌؼتي ايراى  تحقيقات ٍ استاًذارد هؤسسِ

هلي )رسوي(  استاًذاردّاي ًطر تؼييي، تذٍيي ٍ ٍظيفِ كِ ػْذُ دار است كطَر

 هيباضذ.

تَسظ كويسيَى ّاي فٌي هركب از  هختلفاستاًذارد در رضتِ ّاي  تذٍيي

پژٍّطي، تَليذي  ػلوي،كارضٌاساى هؤسسِ، صاحبٌظراى هراكس ٍ هؤسسات 

 كِت ٍاقتصادي آگاُ ٍهرتبظ با هَضَع صَرت هيگيرد. سؼي بر ايي اس
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استاًذاردّاي هلي، در جْت هغلَبيت ّا ٍ هصالح هلي ٍبا تَجِ بِ ضرايظ تَليذي، 

ٍ في آٍري حاصل از هطاركت آگاّاًِ ٍ هٌصفاًِ صاحباى حق ٍ ًفغ ضاهل:  فٌي

،هصرف كٌٌذگاى، بازرگاًاى، هراكس ػلوي ٍ تخصصي ٍ ًْادّا ٍ  تَليذكٌٌذگاى

ّاي هلي جْت ًظرخَاّي براي هراجغ باضذ.پيص ًَيس استاًذارد دٍلتيسازهاًْاي 

ّاي فٌي هربـَط ارسال هيطَد ٍ پس از دريـافت ًظـرات  كويسيَىريٌفغ ٍاػضاي 

هرتبـظ بـا آى رضتِ عرح ٍدر صَرت تصَيب بِ ػٌَاى  هلـيٍپيطٌْادّـا در كـويتِ 

 هي ضَد. هٌتطراستاًذارد هلي )رسوي( چاپ ٍ 

ٍ سازهاًْاي ػالقوٌذ ٍ ريصالح ٍ با  هؤسساتًَيس استاًذاردّايي كِ تَسظ  پيص

از عرح ٍ بـررسي در كويتِ هلي  پسرػايت ضَابظ تؼييي ضذُ تْيِ هي ضَد ًيس 

ٍهٌتطرهي گردد. بذيي  چاپهربَط ٍ در صَرت تصَيب، بِ ػٌَاى استاًذارد هلي 

در استاًذارد هلي  هٌذرجترتيب استاًذاردّايي هلي تلقي هي ضَد كِ بر اساس هفاد 

هيگردد بِ  تطكيل(( تذٍيي ٍ در كويتِ هلي هربَط كِ تَسظ هؤسسِ 5)ضوارُ )

 تصَيب رسيذُ باضذ.

از اػضاي اصلي سازهاى بيي الوللي  ايراىاستاًذارد ٍ تحقيقات صٌؼتي  هؤسسِ

ضوي تـَجِ بِ ضرايظ كلي  هلياستاًذارد هيباضذ كِ در تذٍيي استاًذاردّاي 

صٌؼتي جْاى ٍ  ٍتْاي ػلوي، فٌي ًٍيازهٌذيْاي خاظ كطَر، از آخريي پيطرف

 استاًذاردّـاي بيي الوـللي استفـادُ هي ًوايذ.

هي تَاًذ با رػايت هَازيي پيص بيٌي  ايراىاستاًذارد ٍ تحقيقات صٌؼتي  هؤسسِ

حفظ سالهت ٍ ايوٌي فردي  كٌٌذگاى،ضذُ در قاًَى بِ هٌظَر حوايت از هصرف 

هحيغي ٍ  زيستالحظات ٍػوَهي، حصَل اعويٌاى از كيفيت هحصَالت ٍ ه

اجباري  استاًذارداقتصادي، اجراي بؼضي از استاًذاردّا را با تصَيب ضَراي ػالي 

كطَر،  هحصَالتًوايذ. هؤسسِ هي تَاًذ بِ هٌظَر حفظ بازارّاي بيي الوللي براي 

 اجراي استاًذارد كاالّاي صادراتي ٍ درجِ بٌذي آًرا اجباري ًوايذ.

استفادُ كٌٌذگـاى از خـذهات سازهاًْا ٍ  بِبخـطيذى  بوٌظـَر اعـويٌاى ّوچـٌيي

هويسي ٍ گَاّي كٌٌذكاى  بازرسي،هؤسسات فؼال در زهيٌِ هطاٍرُ، آهَزش، 

ٍ كاليبرُ كٌٌذگاى  آزهايطگاّْاسيستن ّاي هذيريت كيفيت ٍهذيريت زيست هحيغي، 
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را بر اساس  هؤسساتٍسايل سٌجص، هؤسسِ استاًذارد ايٌگًَِ سازهاًْا ٍ 

احراز  صَرتابظ ًظام تأييذ صالحيت ايراى هَرد ارزيابي قرار دادُ ٍ در ضَ

ًظارت  آًْاضرايظ الزم، گَاّيٌاهِ تأييذ صالحيت بِ آًْا اػغا ًوَدُ ٍ بر ػولكرد 

ػيار  تؼيييهي ًوايذ. ترٍيج سيستن بيي الوللي يكاّا ، كاليبراسيَى ٍسايل سٌجص 

از  هليبراي ارتقاي سغح استاًذاردّاي  فلسات گراًبْا ٍ اًجام تحقيقات كاربردي

 ديگر ٍظايف ايي هؤسسِ هي باضذ.
 

اسصياتي اثش هْاسكٌٌذگي تشكيثات هَخَد دس آب تش سٍي سضذ هيكشٍاسگاًيضهْاي   ـ كيفيت آب كويسيَى استاًذاسد

 هَخَد دس لدي فعال

     سوت يا ًوايٌذگي سئيس         

م زًاكگب ) زكتطاي قيوي (    ًبنط  لبئوي ـ ُ ػَل ُ قيوي زًاككس طاىضئيؽ گطٍ  ُ ْت

 اعضاء       
 

 زاًكگبُ تْطاى )فَق ليؿبًؽ هيكطٍثيَلَغي( ظّطُ       -پطٍض

 آة ٍ فبضالة تْطاىؾبظهبى  ) فَق ليؿبًؽ هيكطٍثيَلَغي (    خْبًتبة ـ ؾْيال

 زاًكگبُ تْطاى قمبيك    )فَق ليؿبًؽ هيكطٍثيَلَغي( -قطيؼت پٌبّي
 تحميمبت ًيطٍهطكع  نسيك اثطاّين ًيبـپطٍيٌسذت) فَق ليؿبًؽ قيوي (

 ؾبظهبى حفبظت اظهحيظ ظيؿت هبًساًب) فَق ليؿبًؽ قيوي (   – ػغبضاى
 زاًكگبُ قْيس ثْكتي ) فَق ليؿبًؽ هيكطٍثيَلَغي (     فيطٍظُ –فيطٍظي 
 ؾبظهبى حفبظت اظ هحيظ ظيؿت ًؿطيي  )فَق ليؿبًؽ تغصيِ(ـ  لبئوي

 ي ػلوي ٍنٌؼتي ايطاىى پػٍّكْبؾبظهب ) فَق ليؿبًؽ قيوي ( وَز حه -لبّطي   
 كف -قطكت زاضٍگط  هيتطا) فَق ليؿبًؽ هيكطٍثيَلَغي ( –ّبتفي 

  دتيش   

َلَغي (لجبزي زاًب ـ هطين  تحميمبت نٌؼتي ايطاى هَؾؿِ اؾتبًساضز ٍ  ) ليؿبًؽ هيكطٍثي
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 طگفتـاسپي

يكطٍاضگبًيؿـن ّـبي هَخـَز زض لدـي     هاضظيبثي اثط هْبض كٌٌسگي تطكيجبت هَخَز زض آة ثط ضٍي ضقس  -يفيت آةك اؾتبًساضز

 فؼبل تَؾظ كويؿيَى ّبي فٌي هطثَعِ تْيِ ٍ تسٍيي قسُ ٍ زض چْل ٍ يكويي 

لبًَى  3هبزُ  1ز ثٌس هَضز تهَيت لطاض گطفتِ اؾت , ايٌك ثِ اؾتٌب 10/12/81خلؿِ كويتِ هلي اؾتبًساضز هيكطٍثيَلَغي هَضخ 

ثـِ ػٌـَاى اؾـتبًساضز هلـي ايـطاى       1371انالح لَاًيي ٍ همطضات هَؾؿِ اؾتبًساضز ٍ تحميمبت نٌؼتي ايطاى ههَة ثْوي هبُ 

 هٌتكط هي قَز .

وگبهي ٍ ّوبٌّگي ثب تحَالت ٍ پيكطفتْبي هلي ٍ خْبًي زض ظهيٌِ نٌبيغ ، ػلَم ٍ ذسهبت اؾـتبًساضزّبي هلـي   ثطاي حفظ ّ

ٌّگبم زض , اضائِ قَز  ّبتكويل ايي اؾتبًساضزيب زض هَالغ لعٍم تدسيسًظط ذَاّس قس ٍ ّطگًَِ پيكٌْبزي كِ ثطاي انالح  ايطاى

ّوـَاضُ   ذَاّس گطفت . ثٌبثطايي ثطاي هطاخؼِ ثِ اؾتبًساضزّبي ايطاى ثبيسزض كويؿيَى فٌي , هطثَط هَضز تَخِ لطاض تدسيسًظط 

 كطز . آًْب اؾتفبزُ اظ آذطيي تدسيسًظط

زض تْيِ ٍ تدسيسًظط ايي اؾتبًساضز ؾؼي قسُ اؾت كِ ضوي تَخِ ثِ قطايظ هَخَز ٍ ًيبظّبي خبهؼِ ، زض حس اهكبى ثيي ايي 

 اؾتبًساضز ٍ اؾتبًساضز هلي ككَضّبي نٌؼتي ٍ پيكطفتِ ّوبٌّگي ايدبز قَز . 

 هٌجغ ٍ هآذصي كِ ثطاي تْيِ ايي اؾتبًساضز ثكبض ضفتِ ثِ قطح ظيط اؾت :

ISO   15522-1999   Water quality -Determination of the inhibitory effect of water constituents 

on the growth of activated sludge microorganisms    1999 
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 هقذهِ

 ،ثبكتطيـبيي  ّـبي  تَاًس زض ترويي اثـط هـبزُ هـَضز آظهـَى ، زض خوؼيـت      هي ثسؾت آهسُ اظ ايي ضٍـ، اعـالػبت

هٌبؾت ثـطاي   اٍليِ غلظت ّبي اًتربةَط هَخَز زض ؾيؿتن ّبي تهفيِ ثيَلَغيك َّاظي پؿبة ، يب زض هرل

قَز . ًتبيح ايي آظهَى ثبيس فمظ ثِ ػٌَاى ضاٌّوبيي  ثكبضگطفتِآظهًَْبي تدعيِ پصيطزض قطايظ َّاظي هَاز ،  

هٌبثغ هرتلف ثطزاقت قسُ يب حتي زض ًظط گطفتِ قَز ، ظيطا لدي فؼبلي كِ اظ  آظهَىثطاي ؾويت هَاز هَضز 

قسُ هوكي اؾت اظ ًظط تطكيت ٍ تطاكن ثبكتطيبيي  ثطزاقتكِ زض ظهبًْب ي هرتلف اظ يك هٌجغ   فؼبليلدي 

ّبي آظهبيكگبّي ًوي تَاًٌس ٍالؼبً هكبثِ ثب قطايظ هحيغي ثبقـٌس   ثؼٌـَاى    آظهَىهتفبٍت ثبقٌس . ّوچٌيي 

زضًتيدـِ   اؾتٍاضگبًيعهْب ثِ هَاز هَضز آظهَى يب هَازي كِ هوكي اظ ؾبظـ عَالًي هست هيكط تبكٌَىهثبل 

فؼبل قَز ٍ زض زٍضُ ظهبًي عَالًي، غلظت ؾوي ايدـبز كٌـس    لدييب  ظيؿتي 1تهفيِ فبضالة خصة غكبي

 گعاضقي زض زؾت ًيؿت .

 

اسصياتي اثش هْاسكٌٌذگي تشكيثات هَخَد دس آب تش سٍي سضذ هيكشٍاسگاًيسن ّا ي ـ  كيفيت آب 

 َخَد دس لدي فعاله

 ّذف  1

ّسف اظ تسٍيي ايي اؾتبًساضز تؼييي ضٍقي ثطاي اضظيبثي ؾويت ثبلمَُ هبزُ هَضز آظهَى ثطاي ضقس ثبكتطيْبي 

َّاظي هَخَز زض لدي فؼبل هي ثبقس. ايي اثط هْبضي هٌحهط ثِ هيكطٍاضگبًيعهْبيي اؾت كِ لبثليت ضقس زض 

ػبتي ضا زض هَضز اثـطات هْـبضي ثـط هيكطٍاضگبًيعهْـب زض     هحيظ ككت آلي هكرهي ضا زاضًس .ايي ضٍـ اعال

 ؾبػت زض اذتيبض هب لطاض هي زّس . 6زٍضُ گطهربًِ گصاضي تب 

 

 داهٌِ كاستشد  2

                                                 
1- Biofilm 

ا

ل

 ف
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زض هـَضز   پؿبة ٍ هَا ز قيويبيي كِ زض قطايظ آظهَى هحلَل ّؿتٌس ثكـبض هـي ضٍز .   ايي ضٍـ ثطاي آة ،

هي ًوبيٌـس زلـت ثيكـتطي الظم     2يب پبقيسگي 1َضت تؼليكهـَاز فطاض يب ضًگي ٍ هَازي كِ ايدبز كسٍضت ثه

 اؾت .

 

در هَرد هَاد فرار تعلت هطكالت حفظ غلظت اٍليِ در ظرٍف آزهايص ، ًتاايح آزهاَى تاياا تاا      - 1يـادآٍسي  

 احتياط تفسير ضَد .

 

كااٍرت   هَاد رًگي ٍ هَادي كِ حالليت كوي در آب دارًا ٍ تصَرت تعليق يا پاضياگي ايدااد  - 2 يادآٍسي

 هااي كٌٌااا را هااي تااَاى در تعاااااي هااَارد تااا الااتفادُ از كٌتاارن ّاااي رً /كاااٍرت تعٌااَاى ضاااّا   

 ( هَرد آزهَى قرار داد . 2-8)تٌا 

ٍ    اثرات، در هَاردي كِ ايي آزهَى عولي ًيست  - 3يادآٍسي  رگاًيسهْااي  اهْاري هَاد هاَرد آزهاَى تار هيكر

آزهَى هْاري كِ ترپايِ اًاازُ گيري ّاي تٌفس لاٌدي الات تعيايي    تا التفادُ از يك  ، لدي فعان را هي تَاى

 ًوَد .

 

 اصغالحات ٍ تعاسيف  3

  زض ايي اؾتبًساضز انغالحبت ٍ/ يب ٍاغُ ّب ثب تؼبضيف ظيط ثكبض هي ضٍز :

 سضذ 3-1

يـك ككـت    1افعايــف تـؼساز ؾلَلْبي هيكطثي زض عَل زٍضُ آظهَى كِ ثَؾيلِ اًساظُ گيطي تـَزُ ظيؿـتي  

 قَز . تؼييي هي

 

                                                 
1- Suspention 

2 - Dispersion 
1
 Biomass 
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ـ  ًااًَهتر   030در طَن هَج  1تَدُ زيستي تا رٍضْاي هٌالة ديگري هثل كاٍرت لٌدي تا تيٌاب لٌح يادآٍسي 

 ٍ ترحسة ٍاحا كاٍرت ًسثي تياى هي ضَد .

  

 هٌحٌي سضذ  3-2

 هٌحٌي حبنل اظ اًساظُ گيطي ضقس تَزُ ظيؿتي ثطحؿـت ظهــبى گــطهــربًـِ گصاضي اؾت .

 

  ( μ )سشعت سضذ هخصَظ  3-3

 (  t( زض ٍاحس ظهبى)x  زٍثطاثطقسى تَزُ ظيؿتي )

 μ=1/х . dx/dt 

 -1لرعت رضا هعوَالً تر لاعت ) يادآٍسي ـ
h . تياى هي ضَد ) 

 

 هْاس سضذ 3-4

ٍ زض اذتالف ضقس زض پبيبى ظهبى گطهربًِ گصاضي زض حضَض هحيظ آلي هَضز آظهـَى ٍ هـَاز هـَضز آظهـَى     

 ثــب ّن هَضز همبيؿِ لطاض هي گيطًس . َى ) قبّــس (هرلَط هكبثْي ثسٍى هــَاز هــَضز آظهــ

 

 هْار رضا ترحسة درصا تياى هي ضَد . يادآٍسي ـ

 

 هٌحٌي هْاس 3-5

 هٌحٌي هْبض ضقس ثط حؿت زضنس كِ زض همبثل غلظت لگبضيتوي هَا ز هَضز آظهَى ضؾن هي قَز. 

 2غلظت هؤثش 3-6

هحبؾـجِ   هـْـبض ضقـــس ضا هـي تـَاى   . هيعاى  بض هي كٌسغلظـتي اظ هَاز هَضز آظهَى كِ ضقـس هيكطٍاضگبًيعهْب ضا هْ

 % زض همبيؿِ ثب قبّس ثسؾت آٍضز.80%  يب 20% يب 50ًوَزُ يب اظ عطيك هٌحٌي هْبض 

                                                 
1
 Spectrophotometer 

2
- Effective concentration 
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 اسـاس آصهَى   4

ؾبػتـِ هيكطٍاضگبًيعهْبي لــدي فؼـبل ، تلــمي      24ظـطٍف حبٍي هـحيظ آلـي هَضز آظهَى ٍهَاز هَضزآظهَى ثب يـك ككت 

 6گطهربًِ گصاضي هي قًَس .ثغـَض هؼوـَل ظهـبى كـل آظهـَى       ثْوعىزضخــِ ؾلؿيــَؼ ثط ضٍي  22 ± 2زهـبي قـسُ ٍ زض 

هي ثبقس. تَزُ ظيؿتي ايي ككتْب ٍ كٌتطل ّبي قبّس كِ فبلس هَاز هَضز  1ؾبػت ظهبى توبؼ 5/4ؾبػت اؾت كِ قبهل حسٍز 

س آظهَى اؾت ، ثب اؾتفبزُ اظ يك ضٍـ هٌبؾت تؼييي هي قَز . ؾظ ثيٌبة ؾٌحًا ًبًَهتط ٍ ثيبى  530زض عَل هَج  اظُ گيطي كسٍضت َت

اًدبم هي پصيطز . زضنــس هــْبض ضقــس زض پـــبيبى گـطهرــبًِ گـصاضي     ( OD 530 )تَزُ ظيؿتي ثطحؿت ٍاحسّبي ًؿجي

ثـبل ثـِ قـكل يـك     زضهمبيؿِ ثب كٌتطل ّبي قبّس هحبؾجِ قسُ ٍ ؾپؽ هٌحٌي آى زض ثطاثطغلظت هَاز هَضز آظهَى ، ) ثغَض ه

ٍاضگبًيعهْبي لدي فؼـبل  . تؼييي هي گطزز EC  valueضؾن هي قَز ٍ ثب اؾــتفبزُ اظآى لگبضيتوي( هٌحٌي ًيوِ  ضا هـي   حؿبؾيت هيكط

 . تَاى زض ثطاثط يك هبزُ هطخغ ثطضؾي ًوَز

 

 ضشايظ هحيغي آصهَى  5

كبًي كِ ًَض ثغـَض غيطهؿـتمين   زضخِ ؾلؿيَؼ ٍ زض تبضيكي يب زض ه 22 ± 2گطهربًِ گصاضي ثبيس زض زهبي 

 اًدبم گيطز .، ثتبثس ٍ ػبضي اظ ثربضات ؾوي ثطاي هيكطٍاضگبًيعهْب ثبقس

 

 هَاد الصم   6

 آب تذٍى يَى ) ديًَيضُ ( يا آب هقغش 6-1

 هحيظ كطت آلي  6-2

 هقذاس        تشكيثات 
 هيلي ليتط 10    هحلَل الف

 يتطهيلي ل 1                هحلَل ة تبث                 

 هيلي ليتط 1000               آة همغط                         

 هحلَل الف  6-2-1

                                                 
1
 - Exposure 
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 گطم  5/8                               (KH2PO4 )پتبؾين زي ّيسضٍغى فؿفبت ثسٍى آة 

 گطم  75/21                               (K2HPO4 )زي پتبؾين ّيسضٍغى فؿفبت ثسٍى آة 

 گطم  4/33   (Na2HPO4, 2H2O )فؿفبت ثب زٍ هلكَل آة  زي ؾسين ّيسضٍغى

 گطم  NH4Cl                                                                  5/0)آهًَين كلطيس)

 هيلي ليتط  1000        آة همغط 

. زض غيط ايي نَضت هحلَل خسيـسي   ثبقس 4/7ثبيس حسٍز  pH ضا اًساظُ گيطي كٌيس . pH  ثِ هٌظَض كٌتطل ايي هحلَل ثبفط ،

 تْيِ ًوبييس .

 «ب » هحلَل  6-2-2

َلفبت ثب ّفت هلكَل آة  5/22  ضا زض ّعاض هيلي ليتطآة حل ًوبييس . ( MgSO4  , 7H2O )    )گطم هٌيعين ؾ

 «ج » هحلَل  6-2-3

 هيلي ليتط آة حل ًوبييس. 1000ضا زض  ( CaCl2 . H2O)گطم كلؿين كلطيس ثب يك هلكَل آة  4/36

 «ت » ل هحلَ 6-2-4

ايـي   .هيلـي ليتـط آة حـل كٌيـس     1000ضا زض ( FeCl3 .6H2O ) هلكـَل آة  6گطم فطيك كلطيس ثب  25/0

 هحلَل ضا زضؾت لجل اظ اؾتفبزُ تْيِ ًوبئيس .

 

ـ  اگر يك قطرُ اليا ّيارٍكلريك غليظ تِ ايي هحلَن اضافِ كٌيا ،الزم ًيست كِ آًرا درلت قثال از   يادآٍسي 

 .التفادُ تْيِ ًواييا 

 

 «ث » هحلَل  6-2-5

 تَنيِ هي قَز ثطاي تؿطيغ ضقس َّاظي ،تطكيجبت ظيط ضا اضبفِ كٌيس.

 هيلي گطم  50                                                        ( H3BO 3 )اؾيس ثَضيك

 هيلي گطم  50         ( CoCl2 , 6H2O )هَلكَل آة   6كجبلت كلطيس ، ثب 

 هيلي گطم  15        ( Na2MoO4 ,2H2O )هَلكَل آة 2زي ؾسين هَليجسات ثب 

 هيلي گطم 10                        ( NiCl2 ,6H2O )هَلكَل آة 6ًيكل كلطيس ثب 

 هيلي گطم  50               ( ZnSO4 ,7H2O )ضٍي ؾَلفبت ثب ّفت هَلكَل آة
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 هيلي ليتط آة حل ًوبييس . 1000تطكيجبت هصكَض ضا زض 

 ستشاي آلي (هحلَل ج ) سَت 6-2-6

گـطم   60ٍ پپتي ثهَضت تدبضتي زض زؾـتطؼ اؾـت ( ٍ    2) هرلَط ػهبضُ گَقت 1گطم پَزض آثگَقت 80

هيلي ليتط آة حل كٌيسٍ يب ثدبي آى هي تَاى اظ تطكيجبت آلـي هكـبثِ هَخـَز زض     1000ؾسين اؾتبت ضا زض 

 فبضالة اؾتفبزُ ًوَز .

 

 هحلَل سذين آصايذ ) اختياسي (  3 -6

هيلي ليتط آة همغط يب آة ثسٍى يَى حل كٌيس . ايي هحلَل  ثِ ػٌَاى ًگْساضًـسُ   1000ضا زض  ( NaN3 )سين آظايسگطم ؾ 100

 اؾتفبزُ هي قَز .

 

 هحلَل سذين ّيذسٍكسيذ    6-4

اؾـتفبزُ هـي    pHهيلي ليتط آة همغط حل كٌيس . ايي هحلَل ثطاي تٌظـين   1000ضا زض  ( NaOH )گطم ؾسين ّيسضٍكؿيس 40

 .قَز 

 

 

 ( H2SO4 ) هحلَل اسيذ سَلفَسيك 6-5

 اؾتفبزُ هي قَز. pHهيلي ليتط آة همغط حل كٌيس .ايي هحلَل ثطاي تٌظين  1000گطم اؾيس ؾَلفَضيك ضا زض 98

 هحلَل هَسد آصهَى   6-6

لـَل شذيـطُ همـساض    ًوًَِ ّبي آة ٍ پؿبة ضا يب هؿتميوبً اؾتفبزُ كٌيس ٍ يب زض نَضت لعٍم آًْب ضا ضليك كٌيس .ثـطاي تْيـِ هح  

 هيلي ليتط آة همغط حل كٌيـس .زض نـَضت لـعٍم    1000هيلي گطم ضا زض  1000هٌبؾجي اظ هَاز هَضز آظهَى هحلَل زض آة هثالً 

pH   س هحلَل شذيطُ ٍ پؿبة ضا ثب اؾتفبزُ اظ ْبي ٌث َل ـيسي     = 7pH± 0/ 2 ضٍي  5 – 6 ٍ   4 –6هحل ٌيس . اگط اثط تطكيجبت اؾ ظين ك ٌت

 .ضا تٌظين ًكٌيس .زضًوًَِ ّبيي كِ كسٍضت ظيبزي زاضًس تؼييي هيعاى كسٍضت ًيعالظم هيجبقس  pHاؾت ًظطَضز ه يب ثبظي

 تْيِ هحلَل رخيشُ خْت هادُ هشخع  6-7

                                                 
1- Nutrient broth 

2- Beef extract 
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ـس       1000زي كلطٍفٌل ضا زض  5،  3هيلي گطم  1000 ـبي ٌث َْل ٍثـب هحل  2/0 ضا ضٍي   pH، 5-6 ، 4-6هيلي ليتط آة همغط ، حـل كـطزُ 

ظين ً  ±7   وبييس .ٌت

 هادُ تلقيحي 6-8

تطخيحبً اظ حَضچِ ّبي َّازّي فبضالثْبي ذبًگي اؾتفبزُ هيگطزز .  , ثطاي تْيِ هبزُ تلميحي اظ لدي فؼبل

 . زليمِ تِ ًكيي قسُ اؾـتفبزُ ًوبييـس   15كِ حسالل ثوست  ,اظ هبيغ ضٍيي لدي فؼبل هَضزًظط , ثسيي هٌظَض

هبيغ تلميحي كِ ثوـست  ,  بض ثجطيس ، ٍلي زض نَضت لعٍم هي تَاىثِ ك , تطخيحبً هبيغ تلمي  تبظُ تْيِ قسُ ضا

 زضخِ ؾلؿيَؼ ًگْساضي قسُ ضا ثكبض ثطز . 4ؾبػت زض حطاضت  24

 

 

 

 

 

 ٍسايل الصم  7

ّوِ ظطٍف قيكِ اي هَضز اؾتفبزُ ثبيس كبهالً تويع ثَزُ ٍهرهَنبً ػبضي اظ ّطگًَِ هَاز آلي ٍ ؾوي ثبقٌس 

 ٍؾبيل ظيط هَضزًيبظ اؾت :لَاظم آظهبيكگبّي هؼوَل ٍ  .

   آزمايش ظروف 7-1
  هيلي ليتط 1000ٍ  100اضلي هبيط زض پَـ زاض ثِ گٌدبيف 

  1ّوضى 7-2

 زٍض زض زليمِ . 150ثطاي ظطٍف اضلي هبيط ثب ؾطػت حسٍز

 شهخاًِگ 7-3

 . زضخِ ؾلؿيَؼ 22 ± 2يب اعبلي ثب زهبي ثبثت  گطهربًِ

 تيٌاب سٌح 7-4

                                                 
1- Shaker 
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ؾبًتيوتط ٍ يب ّط زؾتگبُ زيگطي كِ تَزُ  4ثب ضربهت ػجَض يك يب تطخيحبً ، هٌبؾت ”  2ؾل” ثيٌبة ؾٌح ثب 

 ظيؿتي ضا تؼييي كٌس .

7-5 pH  هتش  

 

 سٍش اخشاي آصهَى   8

 عشاحي آصهَى  8-1

اظ عطحْبي آظهبيكگبّي هتٌَػي هي تَاى اؾتفبزُ ًوَز .) پيَؾت الف ( هثالً زض هـَضز هـَاز هـَضز آظهـَى     

 :هحلَل زض آة عطحْبي ظيط لبثل اؾتفبزُ اؾت 

 

  آصهَى اٍليِ الف ( 

ٍليِ ثب اؾـتفبزُ اظغلظـت ّـبي     100ٍ 10، 1 ثطاي تؼييي هحسٍزُ غلظت هَضزًيبظ خْت آظهَى ًْبئي ، يك آظهَى ا

 هيلي گطم زض ليتط هبزُ هَضز آظهَى ٍ قبّسّب تطتيت زّيس ..

 آصهَى ًْائي  ب (

ػس ٌّسؾي زضهحـسٍزُ ؾـويت پـيف    اًدبم يك آظهَى ًْبئي ثب اؾتفبزُ اظ حسالل پٌح غلظت ثب ضػبيت تهب

هيلـي   10,000هيلي گطم زض ليتط ،  1,000هيلي گطم زض ليتط ،  100هيلي گطم زضليتط ،  1ثيٌي قسُ ) ثطاي هثبل 

 گطم زض ليتط ( ٍ تْيِ قبّسّب ثب اؾتفبزُ اظ اعالػبت ثسؾت آهسُ اظ آظهَى اٍليِ . 

ّسّب كِ تب آى غلظت ّيچگًَِ اثط ؾوي پيف ثيٌي ًوـي  اًدبم آظهَى زض غلظتي اظ ًوًَِ ّوطاُ ثب قب      (ج 

 هيلي گطم زض ليتط ثؼٌَاى يك غلظت هٌبؾت (. 100قَز ) هثالً 

 

 آصهَى ٍ ظشٍف ضاّذ  8-2

 هيلي ليتط ضا ثطچؿت ظزُ ٍ ثطاي هَاضز ظيط آهبزُ كٌيس : 100تؼساز كبفي ظطٍف اضلي هبيط ثب گٌدبيف 

FT - ثطاي آظهَى , حسالل زٍ ظطف  FT ( 6-6ي ّط غلظتي اظ هَاز هَضز آظهَى ) ثطا 

                                                 
2- Cell 
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FR -  حسالل زٍ ظطفFR  ( 7-6 ثطاي ّط غلظت هٌبؾت اظ هَاز هطخغ ) 

FB -  حسالل زٍ ظطفFB ( ثؼٌَاى قبّس ثسٍى هَاز هَضز آظهَى ) ًوًَِ تْي 

FC -  حسالل يك ظطفFC ز آظهَى ثؼٌَاى قبّس ضًگ / كسٍضت زض ّط غلظت آظهَى ، حبٍي هحيظ آلي ٍ هَاز هَض

 ثؼٌَاى كٌتطل اؾتفبزُ ًوبييس . FCٍ ثسٍى تلمي  فمظ ٍلتــي كــِ هــَاز ضًگي يب هَاز كسض ، هَضز آظهَى لطاض هي گيطًس اظ 

 

اگر دادُ ّاي اًاازُ گيري ضاُ تصَرت آهاري تياى هي ضَد ظرٍف ٍ ضااّاّاي تيطاتري هَردًيااز    يادآٍسي ـ  

 الت .

 پيص كطت  8-3

تب هغوئي ثبقيس كِ زض آى هيعاى كـبفي تـَزُ    , آغبظ آظهَى ، پيف ككتي ثب حدن كبفي تْيِ ًوبئيس ؾبػت لجل اظ 16-20حسٍز 

 ظيؿتي ثطاي قطٍع ككت انلي ٍخَز زاضز .

( زض ظطٍف اضلـي هــبيـط )ثٌــس  2-5هيلي ليتط هحيظ ككت آلي ) ثٌس  20هيلي ليتط زض  5/0(  8-6غلظتي اظ هبزُ تلميحي ) ثٌس 

 ( ًساضيس ، ثْتط اؾت كِ زض ثؼضـي اظ ظـطٍف ،   8-6وـبئيـس. اگط تدطثِ اي زض هَضز كيفيت هبزُ تلميحي ) ثٌس ( اؾتـفبزُ 7-1ً

ثب حدن ّبي ثيكتط اًدبم زّيس . زضة ظطٍف ضا ثب زضپَـ پٌجـِ اي ثجٌسيـس ٍ   , تلمي  ضا ثب حدن ّبي كوتط ٍ ثؼضي ظطٍف ضا 

زٍض زض  150ؾطػت ثْـن ذـَضزى    ؾبػت گطهربًِ گصاضي كٌيس .) 16 – 20زض حبليكِ آًْب ضا ضٍي ّوعى گصاقتِ ايس ، ثوست 

 زليمِ ثبقس ( .

( . ككـتْبيي   4-8ثـؼس اظ زٍضُ پيـف ككت،يـك ًـوًَِ اظ ّـط ظطف ضا ثطزاقـتِ ٍ تــَزُ ظيؿـتي آًطا اًساظُ ثگيطيس . ) ثٌـس  

زض ؾـل ّـبيي ثـب ضـربهت      5/1سٍضت ثيف اظ زض ؾل ّبي ثب ضربهت ػجَض يك ؾبًتيوتط ٍ يب ك 6/0كِ كسٍضت آًْب ثيف اظ 

ضقس زض هطحلِ ضقس لگبضيتوي هي ثبقس كِ هـي تـَاى اظ آى ثؼٌـَاى هٌجـغ     س خوؼيت اًجَُ هيكطثي زض حبل حؾبًتيوتط ثبقس ، ٍا 4ػجَض 

 تلمي  زض آظهَى ًْبئي اؾتفبزُ ًوَز.

 اًذاصُ گيشي تَدُ صيستي  8-4

ِ  ّط ضٍـ تؼييي كٌٌسُ ت , ثطاي اًساظُ گيطي ضقس َز كـِ اظ ضٍـ اًـساظُ گيـطي    كـ هي َزُ ظيؿتي ضا هي تَاى ثكبض ثـطز .تَنـي

ًبًَهتط يب زض عَل هَج ّبي هٌبؾت زيگط اؾـتفبزُ قـَز . ًتـبيح ضا ثطحــؿت      530ثب يك ثيٌبة ؾٌح زض عَل هَج  , كسٍضت

اظ ؾل ّبي ثب ضربهت ػجـَض   ثـيبى كٌيس . ثغَض هثبل زض هَضز اًساظُ گيطي كسٍضت ، هي تـــَاى ,  ٍاحـسّبي كسٍضت ًؿـجي

هيكطٍليتط هحلَل ؾسين آظايس اضبفِ ًوـَزُ   20,  ؾبًتي هتط اؾتفبزُ ًوَز ٍ ثِ اظاي ّط يك هيلي ليتط اظ ًوًَِ 4ؾبًتي هتط ٍ  1

ـ      24ٍ كبهالً هرلَط كٌيس . ايي ًوًَِ ّب ضا هي تَاى تب ظهبى اًساظُ گيطي ، زض زهبي اعبق تب  ِ ؾـبػت ًگْـساضي ًوـَز . ثبيـس ث

ٌّگبم اًساظُ گيطي آًطا كبهالً هرلَط كٌيس .كسٍضت ضا زض ؾل ٍاخس هحيظ ككت آلي فبلـس هـبزُ تلميحـي كـسٍضت ضا اًـساظُ      
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 20( حـــبٍي   8-2)FC   هَاز هَضز آظهَى ضًگي يب كسض ، كـسٍضت ؾــل ّـــب ضا ًؿـجت ثـِ كٌتـطل      , گيطي كٌيس . زض هَضز 

 هيـكطٍليـتطهحـلَل ؾسين آظايس

 ًساظُ گيطي ًوبييس .، ا ( 6-3 ) 

 

ّوچاٌيي كاٍرت را هي تَاى تا التفادُ از رٍش ًفلَهتري ) هحلَن فَرهازيي ( تر حساة ٍاحاا   ـ   1يـادآٍسي  

FNU   تعييي ًوَد . تحقيقات ًطاى دادُ الت كِ تيي كاٍرت ٍ تَدُ زيستي كِ تعٌَاى تراكن للَن تاكترياايي

 تياى هي ضَد ارتثاط هستقين ٍخَد دارد .

 

ٍقتي كِ اًاازُ گيري تَدُ زيستي ، فَراً تعا از ًوًَِ ترداري اًدام ضَد هي تَاى از هحلَن لااين   ـ  2سي يادآٍ

آزايا التفادُ ًكرد .ٍلي در هَاردي كِ فاصلِ زهاًي تيي ًوًَِ ترداري ٍ اًاازگيري تَدُ زيستي ٍخاَد داضاتِ   

 تاضا حتواً تايا لاين آزايا اضافِ ضَد.

 

 تْيِ كطت اصلي 8-5

 400( ) تدطثِ ًكبى زازُ اؾت كـِ زض ثيكـتط هـَاضز     2-6 تْيِ ككت انلي اثتسا ثبيس همساض هٌبؾجي اظ هحيظ ككت آلي )ثطاي 

هيلـي ليتـط اظ پـيف     3هيلي ليتط هحيظ ككت ،  100هيلي ليتطي ضيرتِ ٍ ثِ اظاي ّط  1000هيلي ليتط هٌبؾت اؾت ( ضا زض اضلي 

بفِ كٌيس ٍ زض ّوبى قطايغي كِ ثطاي پيف ككت ّب هؼيي قسُ گطهربًِ گصاضي ( ضا ثِ آى اض3-8ككت كِ ذَة ضقس كطزُ ) 

( هؼوَالً ثؼـس   4-8 ًوبييس . ًوـًَـِ ّـب ضا زض فَانل ظهبًي هٌظن اظ گطهربًِ ذبضج كطزُ ٍ تَزُ ظيؿتي آًْب ضا اًساظُ ثگيطيس )

,   15/0تب  1/0هـيطؾس ) ثغَض هثبل كسٍضت ؾبػت گطهربًِ گصاضي ، ككـت انلي ثِ قطٍع فبظ ؾطيغ ضقس لگبضيتوي  1-3اظ 

530OD   6-8زضؾل ّبي ثب ضربهت ػجَضيك ؾبًتيوتط( زض ايي ظهبى ككت انلي ضا تمؿين كٌيس ٍ ثِ ّوبى تطتيت كِ زضثٌـس 

 آهسُ اؾت آظهَى ضا ازاهِ زّيس . 

 

 هشاحل آصهَى  8-6

ّبي هغلَة اظ هَاز هَضز آظهَى ٍ هـَاز هطخـغ ضا   ( ٍ غلظت  5– 8 هيلي ليتط ككت انلي كِ لجالً گطهربًِ گصاضي قسُ ) 20

هيلي ليتـط ثطؾـبًيس . ًوًَـِ اي اظ آًـطا ثـطاي تؼيـيي تـَزُ ظيؿـتي          25ثِ ظطٍف تْيِ قسُ اضبفِ ًوبييس ٍ ثب آة آًطا ثِ حدن 

ثطيـس   ؾـبًتيوتطي ، حدـن هٌبؾـجي ضا ثكـبض     4( . ثطاي اًساظُ گيطي كسٍضت زض ؾل ّبي ثب ضربهت ػجـَض   4– 8 ثكبضگيطيس )
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ًوًَِ ّب ضا زض فَانل ظهبًي هٌظن)ثـطاي هثـبل    .گطهربًِ گصاضي هيكطٍاضگبًيعهْب ضا زض هـدبٍضت هَاز هَضز آظهَى ازاهِ زّيس.

 ّط ؾبػت( يب حسالل زض پبيبى زٍضُ گطهربًِ گصاضي اظ گطهربًِ ذبضج ًوَزُ ٍ تَزُ ظيؿتي آًْب ضا اًساظُ ثگيطيس.

ؾبػت ثبقس تب ايٌكِ ٍخَز هطحلِ ضقـس لگـبضيتوي ثبكتطيْـب زض عـَل زٍضُ ظهـبًي       6تط اظ كل زٍضُ گطهربًِ گصاضي ًجبيس ثيك

زض پبيـبى زٍضُ گطهربًـِ    ؾبػت اؾت . 4-5ؾبػت ٍ حسٍز  6آظهَى ضػبيت قَز .ظهبى هدبٍضت ثب هَاز هَضز آظهَى كوتط اظ 

 گصاضي تَزُ ظيؿتي ضا اًساظُ گيطي ًوَزُ ٍ هْبض ضقس ضا تؼييي ًوبييس .

 ضؾن هٌحٌي ضقـس الظم اؾت زض  فَانل ظهبًي هٌظن ثغَض هثبل ّط ؾبػت تَزُ ظيؿتي اًساظُ گيطي قَز . ثطاي

قكل هٌحٌي ضقس اعالػبت هفيسي ضا زضثبضُ ثي ًظوي ّب زض ضقس ٍ هكرهبت فطآيٌسّبي هْبضي فطاّن هي ًوبيس . زض هـَضز  

اٍليِ ضا ًكبى هي زّس ٍ ثـسًجبل آى افـعايف زض   ي ثؼضي اظ هَاز قيويبيي ؾوي ، هٌحٌي ّبي ضقس ، يك هطحلِ تأذيط

اضگبًيعهْبي هَضز آظهـَى   هيعاى ؾطػت ضقس زيسُ هي قَز كِ ًكبًِ ؾبظـ ؾطيغ يب لسضت تحول ثؼضي اظ

تَنيِ هي قَز كِ زض آظهَى ّبي اٍليِ ، ضقس هيكطٍاضگبًيعهْب ضا زضكٌتطل . زض همبثل هَاز هَضز آظهَى اؾت

عالػبت ثسؾت آهسُ ثطاي هكرم ًوَزى ظهبى توبؼ هٌبؾت ٍ ّوچٌيي كل ظهبى قبّس تؼييي ًوَزُ ٍ اظ ا

 آظهَى ثطاي ضؾيسى ثِ فبظ ضقس لگبضيتوي اؾتفبزُ ًوبييس .

 

 هٌحٌي ّاي سضذ  9

ًتبيح آظهَى زض پبيبى زٍضُ ضقس لگبضيتوي هحبؾجِ هي قَز . ثطاي ثسؾت آٍضزى اعالػبت زض هـَضز ضقــس   

( ثطحــؿت ظهـــبى ضا ثـطاي    4-8اًساظُ گيطي ّبي لگبضيتوي تَزُ ؾلَلي ) عجيؼي هيكطٍاضگبًيعهْب هٌحٌي 

( ضؾن ًوبييـس . ثـب اؾـتفبزُ اظ هيـبًگيي ّـبي       2-8ّط غلظتي اظ هَاز هَضز آظهَى ، قبّسّب ٍ هَاز هطخغ ) 

 ثسؾت آهسُ ، هٌحٌي ضقس ضا ضؾن كٌيس . هثبلي اظ هٌحٌي ّبي ضقس زض پيَؾت ة آهسُ اؾت .

 

 سضذ  هحاسثِ هْاس 9-1

 ( ضا زض ّط غلظت اظ فطهَل ظيط هحبؾجِ كٌيس : Iزضنس هْبض ضقس ) 

     I = [( Bc – Bt ) / (Bc – Ba )] 111 ×  

 كِ زض ايي فطهَل  
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 Bc :  ( 530هيبًگيي كسٍضت اًساظُ گيطي ضقس OD      زض اًتْبي ظهبى گطهربًـِ گـصاضي زض ظـطٍف كٌتـطل )

 اؾت . FBقبّس 

Bt  ًهيبًگيي كسٍضت ا: ( ُ530ساظُ گيطي قس OD زض اًتْبي ظهبى گطهربًِ گصاضي زض ظطٍف هطثَط ثِ آظهَى ) Ft  . اؾت 

Ba  ( ُ530: هيبًگيي كسٍضت اًساظُ گيطي قس OD    ٍلتي كِ ككت انلي تمؿين قسُ ٍ هَاز هَضز آظهـَى ثـِ ظـطٍف ، ) Ft 

 اضبفِ قسُ اؾت .

اي ضؾن هٌحٌي زضنس هْبض ، ثط لگبضيتن غلظـت هـبزُ   اظ اعالػبت ثسؾت آهسُ اظ آظهًَْبي اٍليِ ٍ ًْبئي ثط

هَضز آظهَى اؾتفبزُ كٌيس تب يك هٌحٌي هْبض ثسؾت آٍضيس .ثب هحبؾجِ يـب زضٍى يـبثي اظ ضٍي ايـي ًوـَزاض،     

 زضنس ضقسضا هْبض هي كٌس ، تؼييي ًوبييس . 50ضا ثؼٌَاى غلظتي كِ زضهمبيؿِ ثب كٌتطل قبّس  EC 50هيعاى 

 ّـــبي اضـــبفيEC ٍ هـمبزيــــط EC 50زضنـــس حـــس اعويٌـــبى،  95ض زؾـــتطؼ ثبقـــس ثـــب اگـــط اعالػـــبت كـــبفي ز

(60 EC ،70EC  ،80EC  . ضا هي تَاى تؼييي ًوَز )20EC ٍ 80ًكبًِ آغبظ هحسٍزُ هْبضEC  ًكبًِ پبيبى هحسٍزُ هْبض هي ثبقس

. 

 ضا تؼييي ًوبييس . ECيطثِ ّوبى ضٍـ ، هْبض ضقس تَؾظ هَاز هطخغ ضا اًساظُ گيطي كٌيس ٍ همبز  R F زض ظطٍف

ثب تَخِ ثِ تغييط پصيطي كِ اغلت زض ًتبيح هكبّسُ هي قَز هوكي اؾت زض ثؿيبضي هَاضز كبفي ثبقـس كـِ ًتـبيح زض ضاثغـِ ثـب      

 حدن ، ثيبى قَز .

 تطَر هثان :

 هيلي گطم زض ليتط 1كوتط اظ 

 هيلي گطم زض ليتط  10هيلي گطم زض ليتط تب  1ثيي 

 هيلي گطم زض ليتط  100يتط تب هيلي گطم زض ل 10ثيي 

           هيلي گطم زض ليتط 100ثيكتط اظ 

 ( 20ECكوتط اظ زض ثميِ هَاضز كبفي اؾت كِ ًكبى زّين كِ ّيچ اثط ؾوي هكبّسُ ًكسُ اؾت )
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 تفسيش ًتايح  11

. غلظـت هٌبؾـت    ؾتفبزُ ًوَزاظ ًتبيح ايي آظهَى هي تَاى ثطاي اًتربة غلظت هبزُ هَضز آظهَى زض آظهبيكْبي تدعيِ ظيؿتي ا

  غلظتي اؾت كِ زض آى ّيچ هْبض ضقسي نَضت ًگيطز .

( ًتبيح آظهَى ، هؼطف اثط يكؿبى هبزُ هَضز آظهَى ثط هطاحل تهـفيِ ثيَلَغيـك فبضـالة هـي ثبقـس . ض ي       20ECكوتط اظ)

لي ٍ ٍاكـٌف ّـبي هوكـي ثـب     ًـْبيي زض هـَضز اثــطات هــَاز قيويبيي ثطتهفيِ فبضالة ضا ثؼلـت اثطخـصة ؾـغحي احتوـب    

تطكيجبت قيويبيي هَخَز زض فبضالة ٍ ًيع تؼَيك زض تدعيِ ظيؿتي پؽ اظ يك زٍضُ ؾبظـ ،  ثبيس ثؼس اظ اخطاي آظهَى قـجيِ  

 ؾبظي ثيبى قَز .

 زي كلطٍفٌل ) ثؼٌَاى 5ٍ  3زض هَضز هبزُ  EC50حؿبؾيت هيكطٍاضگبًيعهْبي لدي فؼبل ثَؾيلِ هَاز هطخغ ثطضؾي هي قَز .

هيلي گطم ثط ليتط ثبقس . تَزُ ظيؿتي كـبفي ثبيـس زض زؾـتطؼ ثبقـس . اگـط تـَزُ ظيؿـتي زض         12تب  4هبزُ هطخغ ( ، ثبيس حسٍز 

( تَؾظ اًساظُ گيطي كسٍضت زض ؾل ّبئي ثب ضربهت ػجَض يك ؾبًتيوتط تؼييي قـَز ،   2-8( ) ثٌس  FB ظطٍف كٌتطل قبّس )

 ثبقس . 8/0ُ گطهربًِ گصاضي ثبيس حسالل زض پبيبى زٍض 530خصة ًْبيي زض عَل هَج 

 زض غيط ايٌهَضت ثبيس آظهَى ثب تلميحي اظ هٌجغ زيگط تكطاض قَز .

 

 تدذيذ پزيشي  11

آظهبيكگبُ ثط اؾبؼ آظهَى تَنيف قسُ  23آظهَى ثيي آظهبيكگبّي ثيي الوللي ثبقطكت  1995زض ؾبلْبي 

 1زي كلطٍفٌل ٍ پتبؾين ؾيبًيس زض خسٍل  5ٍ  3ت زض ايي اؾتبًساضز اخطا قس . ًتبيح ثسؾت آهسُ ثب تطكيجب

ًكبى زازُ قسُ اؾت توبم اعالػبت حبنل اظ ضٍـ آظهَى ثيي آظهبيكگبّي ثط اؾبؼ ايي اؾتبًساضز اػتجبض ٍ 

 نحت ضٍـ ضا تأييس هي ًوبيس .

 

 

 ًتايح آصهَى تيي آصهايطگاّي ـسشعت سضذ هخصَظ  ـ 1خذٍل 

 تهياًگيي سشع اًحشاف هعياس پشاكٌذگي

 سضذ هخصَظ

 تعذاد

 ًتايح

 هَاد هَسد آصهَى پاساهتش
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36% 

29% 

33% 

5/1 

4/2 

2/5 

2/4 

1/8 

9/15 

29 

33 

29 

mg/l ) )20EC 

mg/l ) )50EC 
mg/l ) )80EC 

 زي كلطٍفٌل 5ٍ  3

 

 

62% 

43% 

49% 

4/3 

3/5 

6/13 

5/5 

3/12 

7/27 

18 

17 

13 

mg/l ) )20EC 
mg/l ) )50EC 

mg/l ) )80EC 

 پتبؾين ؾيب ًيس

 

34% 

45% 

19. / 

47. / 

56. / 

04/1 

69 

69 

ؾطػت ضقس 

 هرهَل

 كسٍضت ًْبيي

 پبضا هتطّبي ضقس

 قبّسّب

 گضاسش آصهَى  12

 گعاضـ آظهَى ثبيس حسالل ٍاخس اعالػبت ظيط ثبقس .

 ( اضخبع ثِ ايي اؾتبًساضز  الف

 ( توبم اعالػبت الظم زض هَضز هكرهبت هَاز هَضز آظهَى  ة 

 بزُ ؾبظي هيكطٍاضگبًيعهْبي لدي فؼبل( هٌجغ ٍّطگًَِ آه  ج

 اًساظُ گيطي قسُ pH( زهبي آظهَى ٍ   ز

 ( تَزُ ظيؿتي زض پبيبى زٍضُ گطهربًِ گصاضي كٌتطل قبّس   ّـ

 50EC( ًبم هَاز هطخغ ٍ   ٍ

ٍ زض نَضت اهكبى  50EC ( اعالػبت اًساظُ گيطي قسُ زض هَضز تَزُ ظيؿتي ، هٌحٌي ّبي ضقس ، هٌحٌي هْبض ،   ظ

20EC  ٍ80EC  زض نَضت ًيبظ اعالػبت آهبضي ٍ 

 ح  ( ّطگًَِ هالحظبت ٍاًحطافبت اظ ضٍـ آظهَى اؾتبًساضز كِ هي تَاًس ضٍي ًتيدِ آظهَى هؤثطثبقس.

 ط ( تبضيد اًدبم آظهَى

 پيَست الف 

 ) اعالعاتي (

 ٍ آظهَىاًدبم زّيس. هثبلْبيي اظ هحتَيبت ظطٍف كٌتطل  1آظهَى اٍليِ ضا هغبثك خسٍل الف ـ 

 : هثالْايي اص هحتَيات ظشٍف كٌتشل ٍ آصهَى  1خذٍل الف ـ 
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ضواسُ 
 ظشف

 هحتَيات ًطاًِ

غلظت : هيلي 
گشم تش ليتش ) 
هَاد هَسد 

هَاد   –آصهَى 
 هشخع (

حدن : هيلي 
 ليتش  هَاد
هَسد آصهَى 

/هَاد هشخع / 
1هحلَل رخيشُ

 

هحيظ كطت 
تلقيح ضذُ 
 هيلي ليتش

هحيظ 
كطت 

تلقيح ًطذُ 
ليتش هيلي  

 آب
هيلي 

 ليتش

حدن 
كل 
هيلي 
 ليتش

1 
2 

FT 
FT 

هَاز هَضز 
 آظهَى

025/0 025/0 20 0 5 25 

3 
4 

FT 
FT 

هَاز هَضز 
 آظهَى

10 25/0 20 0 75/4 25 

5 
6 

FT 
FT 

هَاز هَضز 
 آظهَى

100 5/2 20 0 5/2 25 

7 
8 

FR 
FR 

هَاز 
 هطخغ

5 125/0 20 0 5 25 

9 
10 

FB 
FB 

كٌتطل 
 قبّس

0 0 20 0 5 25 

11 FC 

كٌتطل 
ضًگ/كسٍ
 ضت

1 025/0 0 20 5 25 

12 FC 

كٌتطل 
ضًگ/كسٍ
 ضت

10 025/0 0 20 75/4 25 

13 FC 

كٌتطل 
ضًگ/كسٍ
 ضت

100 5/2 0 20 5/2 25 

 

 آصهَى ًْايي

 ّبي ظيط ضا اؾتفبزُ ًوبييس . غلظت FT  ٍFCآظهَى ًْبئي ثطاي زض هَضز 

هيلي گطم زض ليتط  32هيلي گطم زض ليتط ٍ  16ي گطم زض ليتط ، هيل 8هيلي گطم زض ليتط ،  4هيلي گطم زض ليتط ،  2

 ٍ ثِ اًضوبم ظطٍف يب اعالػبت آظهَى اٍليِ 

 

 پيَست ب
                                                 

غلظت هحلَل شذيطُ هَاز هَضز آظهَى ٍ هَاز هطخغ زض ايي هثبل يك گطم زض ليتط هي ثبقس . -1  

www.abpsoil.com

www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com


 دي كلشٍفٌل تعٌَاى هادُ هَسد آصهَى 5ٍ  3ًوًَِ اي اص هٌحٌي سضذ تا استفادُ اص 

 ) اعالعاتي (
 

 

 

 

 

 ى هَاد هَسد آصهَىدي كلشٍفٌل تعٌَا 5ٍ  3هٌحٌي سضذ تا استفادُ اص  -1ضكل 

 

 پيَست ج ) اعالعاتي (

 تعييي كوتشيي سقت غيش هؤثش فاضالب
% 20زض هَاضزي كِ آظهَى فبضالة ثَؾيلِ ضلت زضخِ ثٌسي قسُ اًدبم هي قَز ، غليظ تطيي ؾطي آظهَى كِ زض آى كوتـط اظ  

ب ،  ًبه  ( LID )هؤثطهْبض ضقس هيكطٍاضگبًيعهْـب هكبّــسُ قـسُ ، كوـتطيي ضلـت غـيط  ــطْي يسُ هي قَز . زض آظهَى هْبض ضقس ثبكـت

ـي ) تْيِ قسُ ٍ هرلَط ًوَزُ ٍ هـي تَاًـس ثـطاي ضليـك      5-2-6تب  1-2-6هحلَل ّبي ثٌس هؼسًي ( اظ  هحــيظ كـكت غـيط آـل

اظ  ( ضا ثـِ ّطكـسام   2-2-6هغـبثك ثـب    6-1-2-6كطزى فبضالة هَضز اؾتفبزُ لطاضگيطز همبزيطي اظ ؾَثؿتطاي آلـي ) هحلـَل   

ظطٍف آظهَى ٍ كٌتطل قبّس )تْي ( اضبفِ كٌيس ٍ تلمي  ضا اًدبم زّيس . ثطاي تْيِ همساض كبفي فبضالة ، زض هرلَط ًْبيي ثـب  

ضا هالحظِ ًوبييـس (   9-6هيلي ليتط اظ ككت انلي ضا ثطاي پيف گطهربًِ گصاضي اؾتفبزُ ًوبييس ) ثٌس  10، فمظ  2ضطيت ضلت 

ؿبى فبضالة ٍ تطكيجبت ثبليوبًسُ هرلَط ٍ هَاز هَضز آظهَى ثؼٌَاى ضلت هيٌيون اؾـتفبزُ هـي   . ثغَض هؼوَل اظ حدن ّبي يك

ــت   ــطيت ضلــــــــــــــــــــــ ــبثطايي ضــــــــــــــــــــــ ــَز . ثٌــــــــــــــــــــــ   2قــــــــــــــــــــــ

D ≥ .  ثؼٌَاى يك انل هي تَاى پصيطفت 

هيلي ليتط تطكيجي اظ فبضالة ٍ تطكيجبت ثبليوبًسُ هرلَط هـَضز آظهـَى    25ثغَض هثبل ثطاي ثسؾت آٍضزى آظهَى كلي ثب حدن 

 زض خسٍل ظيط ًكبى زازُ قسُ اؾت .

 

 : تعييي كوتشيي سقت غيش هَثش فاضالب   1خذٍل ج ـ 

 سْن فاضالب دس

 كل هخلَط

 سايش تشكيثات  فاضالب هيلي ليتش ضشية غلظت

 هيلي ليتش

2زض  1  2 5/12  5/12  

3زض  1  3 3/8  7/16  
4زض  1  4 2/6  8/18  
6زض  1  6 2/4  8/20  
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8زض  1  8 1/3  9/21  
12 زض 1  12 1/2 9/22  
16زض  1  16 4/1  6/23  
24زض  1  24 9/0  1/24  
32زض  1  32 8/0  2/24  

 25 0 0 كٌتطل قبّس
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