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آة ـ جـتج٘ ٗ كْبؿبيي آّتبٍ٘ثبٕيـت٘ىيتينب ـ
عٗف آػٍُ٘ ٍينغٗثي٘ى٘ژي

چاپ اول
آضٌايي با هؤسسِ استاًذارد ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى
هؤسسِ استاًذارد ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى بِ هَجب قاًَى ،تٌْا هرجغ رسوي
كطَر است كِ ػْذُ دار ٍظيفِ تؼييي ،تذٍيي ٍ ًطر استاًذاردّاي هلي (رسوي)
هيباضذ.
تذٍيي استاًذارد در رضتِ ّاي هختلف تَسظ كويسيَى ّاي فٌي هركب از
كارضٌاساى هؤسسِ ،صاحبٌظراى هراكس ٍ هؤسسات ػلوي ،پژٍّطي ،تَليذي
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ٍاقتصادي آگاُ ٍهرتبظ با هَضَع صَرت هيگيرد .سؼي بر ايي است كِ
استاًذاردّاي هلي ،در جْ ت هغلَبيت ّا ٍ هصالح هلي ٍبا تَجِ بِ ضرايظ تَليذي،
فٌي ٍ في آٍري حاصل از هطاركت آگاّاًِ ٍ هٌصفاًِ صاحباى حق ٍ ًفغ ضاهل:
تَليذكٌٌذگاى ،هصرف كٌٌذگاى ،بازرگاًاى ،هراكس ػلوي ٍ تخصصي ٍ ًْادّا ٍ
سازهاًْاي دٍلتي باضذ.پيص ًَيس استاًذاردّاي هلي جْت ًظرخَاّي براي هراجغ
ريٌفغ ٍاػضاي كويسيَى ّاي فٌي هربـَط ارسال هيطَد ٍ پس از دريـافت ًظـرات
ٍپيطٌْادّـا در كـويتِ هلـي هرتبـظ بـا آى رضتِ عرح ٍدر صَرت تصَيب بِ ػٌَاى
استاًذارد هلي (رسوي) چاپ ٍ هٌتطر هي ضَد.
پيص ًَيس استاًذاردّايي كِ تَسظ هؤسسات ٍ سازهاًْاي ػالقوٌذ ٍ ريصالح ٍ با
رػايت ضَابظ تؼييي ضذُ تْيِ هي ضَد ًيس پس از عرح ٍ بـررسي در كويتِ هلي
هربَط ٍ در صَرت تصَيب ،بِ ػٌَاى استاًذارد هلي چاپ ٍهٌتطرهي گردد .بذيي
ترتيب استاًذاردّايي هلي تلقي هي ضَد كِ بر اساس هفاد هٌذرج در استاًذارد هلي
ضوارُ (( ))5تذٍيي ٍ در كويتِ هلي هربَط كِ تَسظ هؤسسِ تطكيل هيگردد بِ
تصَيب رسيذُ باضذ.
هؤسسِ استاًذارد ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى از اػضاي اصلي سازهاى بيي الوللي
استاًذارد هيباضذ كِ در تذٍيي استاًذاردّاي هلي ضوي تـَجِ بِ ضرايظ كلي
ًٍيازهٌذيْاي خاظ كطَر ،از آخريي پيطرفتْاي ػلوي ،فٌي ٍ صٌؼتي جْاى ٍ
استاًذاردّـاي بيي الوـللي استفـادُ هي ًوايذ.
هؤسسِ استاًذارد ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى هي تَاًذ با رػايت هَازيي پيص بيٌي
ضذُ در قاًَى بِ هٌظَر حوايت از هصرف كٌٌذگاى ،حفظ سالهت ٍ ايوٌي فردي
ٍػوَهي ،حصَل اعويٌاى از كيفيت هحصَالت ٍ هالحظات زيست هحيغي ٍ
اقتصادي ،اجراي بؼضي از استاًذاردّا را با تصَيب ضَراي ػالي استاًذارد اجباري
ًوايذ .هؤسسِ هي تَاًذ بِ هٌظَر حفظ بازارّاي بيي الوللي براي هحصَالت كطَر،
اجراي استاًذارد كاالّاي صادراتي ٍ درجِ بٌذي آًرا اجباري ًوايذ.
ّوچـٌيي بوٌظـَر اعـويٌاى بخـطيذى بِ استفادُ كٌٌذگـاى از خـذهات سازهاًْا ٍ
هؤسسات فؼال در زهيٌِ هطاٍرُ ،آهَزش ،بازرسي ،هويسي ٍ گَاّي كٌٌذكاى
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سيستن ّاي هذيريت كيفيت ٍهذيريت زيست هحيغي ،آزهايطگاّْا ٍ كاليبرُ كٌٌذگاى
ٍسايل سٌجص ،هؤسسِ استاًذارد ايٌگًَِ سازهاًْا ٍ هؤسسات را بر اساس
ضَابظ ًظام تأييذ صالحيت ايراى هَرد ارزيابي قرار دادُ ٍ در صَرت احراز
ضرايظ الزم ،گَاّيٌاهِ تأييذ صالحيت بِ آًْا اػغا ًوَدُ ٍ بر ػولكرد آًْا ًظارت
هي ًوايذ .ترٍيج سيستن بيي الوللي يكاّا  ،كاليبراسيَى ٍسايل سٌجص تؼييي ػيار
فلسات گراًبْا ٍ اًجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سغح استاًذاردّاي هلي از
ديگر ٍظايف ايي هؤسسِ هي باضذ.

الف  -جظتجٌ ً ػناطايي
كميظيٌن اطتانذارد ” آب
آنتامٌتاىيظتٌنيتيكا -
رًع آسمٌن ميكزًتيٌنٌژي “
طمت يا نماينذگي
رئيض
ايَبّضه ,مغاٍت هللا (صمتغاي صاّلگبٓ تٖغاُ  -صاّلنضٓ
صاعٗ ؿبػي ٍ -تش ون ثٖضا كت ثٖضاكت
ٍذيط)

اعضاء
اهالّيٍ ,ذَض ٍٖضي (صمتغاي اّـتيت٘ پبؿت٘ع ايغاُ
ٍينغٗثي٘ى٘ژي)
ديئَـــي  ,پغٗيِ(صمتـــغاي ٗػاعت ثٖضا كت  ,صع ٍبُ ٗ
آٍــــــ٘ػف پؼكــــــني-
صاٍپؼكني)
آػٍبي لگبٕٖبي مْ تغه غظا
ٗ صاعٗ
صٗچلـــَٔ ٍٖ ,ضي(ىيــــبّؾ ٍ٘ؿـــــٔ اؿــــتبّضاعص ٗ
تذقيقبت هْؼتي ايغاُ
ثٖضاكت ٗ ٍذيط)
ػّـــضٗمييي ,بطَـــٔ( ٘ ٍ٘ؿـــــٔ اؿــــتبّضاعص ٗ
ىي ـبّؾ ػ يً٘ ثٖضا كتي صع تذقيقبت هْؼتي ايغاُ
تغظئ)
كغمت آة ٗ ب ضالة ا ؿتبُ
هضيقي َٕ ,ب(ىيـبّؾ
تٖغاُ
ثي٘ى٘ژي)
ـيط
ـت اػ ٍذـ
ـبػٍبُ دظب ـ
ؿـ
قبئَي ّ ,ـغيِ ( ٘
ػيـت اؿتبُ تٖغاُ
ىيـبّؾ ثٖضاكت)
دتيز
اؿتبّضاعص
ػعؿـــبػي  ,ايتب(ىيــــبّؾ ٍ٘ؿـٔ
هـــْبيغ  -اؿـــتبّضاعص ٗ تذقيقبت هْؼتي ايغاُ
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مْتغه ميظيت)

مقذمو
تل يبستٔ آّتبٍ٘ثبٕيـت٘ىيتينب ,ػبٍو ثيَبعي آٍيجيبػ
ؼبه
غً
عٗصٓ اي ٗ اؿٖبه سّ٘ي ٍي ثبكض ,مٔ
(تغٗ ٘ػٗئيت )1آُ  ,صع عٗصٓ ثؼعگ اّـبُ ثب دَئ ثٔ ٍشبط
عٗصٓ  ,صع آُ ايجبص ػسٌ ٍي مْض .ميـت ٕبي ايِ آٍيت ,اػ
طغيق ٍض ٘ع غص ٍجتال ص غ ٍي اغصص ٗ ,ثب س٘عصُ آة ,ؿجؼي
ٕبي سبً ٗ غظاي آى٘صٓ ثٔ ميـت ,آى٘صاي اّتقبه ٍي يبثض.
ميـت ٕبي ايِ تل يبستٍٔ ,ي ت٘اّْض ثغاي چْضيِ عٗػ صع آة
ٗ يب پـبة ػّضٓ ثَبّْض ٗ ,اػ ايِ عآ ثٔ اّـبُ ٍْتقو ٍي
كّ٘ض.
مبٍو ّج٘صُ غايْض توظئ آةّ ,قن صع ؿيـتٌ ى٘ىٔ ملي ٗ
اعتجبط آة ثب بضالةٍ ,ي ت٘اّْض اػ ػ٘اٍو اّتقبه ميـت
ٕبي ايِ تل يبستٔ ,ثٔ ا غاص ثبكْض.
صع غآيْض توظئ آة ,اؿتظبصٓ اػ هب ي ٕبي ٍبؿٔ اي ثب
اّضاػٓ ٍ٘ثغ ٗ 2ضغيت ينْ٘استيٍْ 3بؿت ,ؿجت دظف ميـت ٕب
ٍي اغصص.
پيش گفتار

اؿتبّضاعص آة  -جـتج٘ ٗ كْبؿبيي آّتبٍ٘ثبٕيـت٘ىيتينب -
عٗف آػٍُ٘ ٍينغٗثي٘ى٘ژي مٔ ت٘ؿط مَيـيّٖ٘بي ْي ٍغث٘طٔ
تٖئ تضٗيِ كضٓ ٗ صع ثيـت ٗ صٍٗيِ جيـٔ مَيتٔ ٍيي
اؿتبّضعاص ٍينغٗثي٘ى٘ژي ٍ٘عر ٍ٘ 02/22/22عص تو٘يت قغاع
اغ تٔ اؿت ,ايْل ثٔ اؿتْبص ب ثْض ٍ 1بصٓ  3قبُّ٘ اهالح
ق٘اّيِ ٗ ٍقغعات ٍ٘ؿـٔ اؿتبّضاعص ٗ تذقيقبت هْؼتي ايغاُ
ٍو٘ة ثَِٖ ٍبٓ  1331ثٔ ػْ٘اُ اؿتبّضاعص ٍيي ايغاُ ٍْتلغ
ٍي ك٘ص .
ثغاي دظظ َٕگبٍي ٗ َٕبْٕگي ثب تذ٘الت ٗ پيلغ تٖبي ٍيي ٗ
جٖبّي صع ػٍئْ هْبيغ  ،ػيً٘ ٗ سضٍبت ,اؿتبّضاعصٕبي ٍيي
ايغاُ صع ٍ٘اقغ ىؼًٗ تجضيضّظغ س٘إض كض ٗ ٕغاّ٘ٔ
1- Trophozite
2- Effective size
3- Aquiliberiom factor
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پيلْٖبصي مٔ ثغاي اهالح يب تنَيو ايِ اؿتبّضاعصٕب اعائٔ
ك٘ص  ,صع ْٕگبً تجضيضّظغ صع مَيـيُ٘ ْي ٍ ,غث٘ط ٍ٘عص
ت٘جٔ قغاع س٘إض اغ ت  .ثْبثغايِ ثغاي ٍغاجؼٔ ثٔ
اؿتبّضاعصٕبي ايغاُ ثبيض َٕ٘اعٓ اػ آسغيِ تجضيضّظغ آّٖب
اؿتظبصٓ مغص .
صعتٖئ ٗتجضيضّظغ ايِ اؿتبّضاعص ؿؼي كضٓ اؿت مٔ ضَِ
ت٘جٔ ثٔ كغايط ٍ٘ج٘ص ٗ ّيبػٕبي جبٍؼٔ ،صع دض اٍنبُ ثيِ
ايِ اؿتبّضاعص ٗ اؿتبّضاعص ٍيي مل٘عٕبي هْؼتي ٗ پيلغ تٔ
َٕبْٕگي ايجبص ك٘ص .
ٍْجغ ٗ ٍآسظي مٔ ثغاي تٖئ ايِ اؿتبّضاعص ثنبع ع تٔ ثٔ
كغح ػيغ اؿت :
W.E.F AW.W.P.H.A Standard methods for the examination of Water and -1
Waste Water 1998. Detection and identification of Entamoba histolytica.

2

آب  -جظتجٌ ً ػناطايي آنتامٌتاىيظتٌنيتيكا  -رًع
آسمٌن ميكزًتيٌنٌژي
ىذف
ٕضف اػ تضٗيِ ايِ اؿتبّضعاص  ,تؼييِ عٗف
كْبؿبيي آّتبٍ٘ثبٕيـت٘ىيتينب ,صع آة ٍي ثبكض.

3

جـتج٘

ٗ

دامنو كارتزد
ايِ اؿتبّضعاص ,ثغاي مْتغه ٗ ػَينغص هب ي ٕبي ٍبؿٔ اي,
صع توظئ سبّٔ ٕبٗ َٕچْيِ مْتغه ثٖضاكتي آثٖبي ؿطذي ,
بضالة
آكبٍيضّي ,كْبابٕٖب ٗ پـبة ٕبي دبهو اػ توظئ
سبّگي  ,ث٘يژٓ ثٔ ٍْظ٘ع مبعثغص صع آثيبعي ؿجؼي ٕب ,آثؼي
پغٗعي ٗ تظغيذبت ؿبىٌ ,مبعثغص صاعص.

4

مزاجع انشامي
ٍضاعك اىؼاٍي ػيغ دبٗي ٍقغعاتي اؿت مٔ صع ٍتِ ايِ
اؿتبّضاعص ثٔ آّٖب اعجبع صاصٓ كضٓ اؿت .ثٔ ايِ تغتيت آُ
ٍقغعات جؼيي اػ ايِ اؿتبّضاعص ٍذـ٘ة ٍي ك٘ص .صع ٍ٘عص
ٍغاجغ صاعاي تبعيز چبپ ٗ/يب تجضيض ّظغ ,اهالدئ ٕب ٗ
تجضيض ّظغٕبي ثؼضي ايِ ٍضاعك ٍ٘عص ّظغ ّيـتٍ .ؼٖظا ثٖتغ
5
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اؿت مبعثغاُ طيْظغ ايِ اؿتبّضاعص ,اٍنبُ مبعثغص آسغيِ
اهالدئ ٕب ٗ تجضيض ّظغٕبي ٍضاعك اىؼاٍي ػيغ عا ٍ٘عص
ثغعؿي قغاع صْٕض .صع ٍ٘عص ٍغاجغ ثضُٗ تبعيز چبپ ٗ/يب
تجضيض ّظغ ,آسغيِ چبپ ٗ/يب تجضيض ّظغ آُ ٍضاعك اىؼاٍي
اعجبع صاصٓ كضٓ ٍ٘عص ّظغ اؿت .
اؿتظبصٓ اػ ايِ ٍغاجغ ػيغ ثغاي مبعثغص ايِ اؿتبّضاعص
اىؼاٍي اؿت:
 1-3اؿتبّضاعص ٍيي ايغاُ :4223
آػٍّٖ٘بي ثبمتغي٘ى٘ژيني آة .

ؿبه

1336ـ

آييِ

مبع

 2-3اؿتبّضاعص ٍيي ايغاُ  : 4220ؿبه  1336آئيِ مبع
َّّ٘ٔ ثغصاعي اػ آة جٖت آػٍّٖ٘بي ثبمتغي٘ى٘ژيني .
 3-3اؿتبّضاعص ٍيي ايغاُ  :2343ؿبه 1302ـ آييِ مبع صع
آػٍبيلگبٓ ٍينغٗثي٘ى٘ژي .

اطاص رًع

5

ايِ عٗف ثغ اؿبؽ تغييظ َّّ٘ٔ ٕبي آة ثب ػج٘ع اػ هب ي
ٕبيي ثب اّضاػٓ عٗػّٔ ٍلشن ٗ آٍبصٓ ؿبػي َّّ٘ٔ ٕب ,جٖت
اّجبً آػٍّٖ٘بي ٍينغٗؿن٘پي ٍي ثبكض .

نمٌنو تزداري

6

صؿت مٌ  4ىيتغ آة عا ٍطبثق اؿتبّضاعص ٍيي ايغاُ 4220
ؿبه  َّّٔ٘ 1336ثغصاعي مْيض.

7

مٌاد السو

1-6

محيط ىاي كؼت ,محهٌل ىا ً رقيق كننذه ىا
1-1-6

محيط كؼت آتگٌػت جگز اصالح ػذه

تزكيثات

پ٘صع جگغ
اي٘مؼ
صي ؿضيٌ ٕيضعٗژُ
آة ٍقطغ

1

مقذار

ـظبت

 52اغً
 12اغً
 2اغً
ٍ 1222ييي ىيتغ

1- Modified livers broth
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طزس تييو :
تغميجبت ٘ عا ثب دغاعت صاصُ صع ثِ ٍبعي ج٘ف دو مْيض.
ؿپؾ صع ى٘ىٔ ٕبي آػٍبيق تقـيٌ مغصٓ ٗ صع ات٘مالٗ ثب صٍبي
 121±3صعجٔ ؿيـي٘ؽ ثٔ ٍضت  15صقيقٔ ؿتغُٗ َّبئيض.
2-1-6

محهٌل طٌنفات رًي

1

ثو٘عت تجبعتي صع صؿتغؽ ٍي ثبكض.
3-1-6

محهٌل نٌگم

2

ثو٘عت تجبعتي صع صؿتغؽ ٍي ثبكض.
4-1-6

رقيق كننذه ىا

عقيق مْْضٓ ٕب عا ٍطبثق اؿتبّضاعص ٍيي ايغاُ  4223ؿبه
 1336تٖئ مْيض.

ًطايم السو

8

اػ ٗؿبيو ٍؼَ٘ه صع آػٍبيلگبٓ ٍينغٗة كْبؿي ٍطبثق
اؿتبّضاعص ٍيي ايغاُ َٕ ٗ 2343چْيِ ٗؿبيو ػيغ اؿتظبصٓ
مْيض:

1-7

صؿتگبٓ پَپ سالء .
 2-7هب ي غلبيي ثب اّضاػٓ عٗػّٔ ٕبي  3تب ٍ 12ينغُٗ .
 3-7ؿبّتغيظ٘ژ ثب كتبة  622صٗع صع صقيقٔ .
 4-7اغٍشبّٔ قبثو تْظيٌ صع صٍبي  33±1صعجٔ ؿيـي٘ؽ .
 5-7دَبً آة اغً .
 6-7ات٘مالٗ ٗ آُٗ ثغاي ؿتغُٗ ؿبػي ٍذيط ٕبي ملت ٗ ٗؿبيو
ٍ٘عص ّيبػ .
 7-7يشچبه قبثو تْظيٌ صع صٍبي  5±3صعجٔ ؿيـي٘ؽ .
ٍ 8-7ينغٗؿن٘پ ثب ثؼعاَْبيي  42 ٗ 12ثغاثغ .

)1- Zinc sulfate(Zn So4
2- Iodine
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9

رًع اجزاي آسمٌن

1-8

آماده طاسي نمٌنو
1-1-8

2-1-8

َّّ٘ٔ تٖئ كضٓ صع ثْض  5عا ت٘ؿط هب ي غلبيي ثب
اّضاػٓ عٗػّٔ  3تب ٍ 12ينغُٗ هبف مْيض .هب ي عا
اػ مْبعٓ صي٘اعٓ ثلغ صع دجَي ٍؼبصه ٍ 122ييي ىيتغ
آة ٍقطغ  ,غ٘طٔ ٗع َّبئيض .
چْبّچٔ اصأٍ آػٍُ٘ ثال بهئ پؾ اػ َّّ٘ٔ ثغصاعي ,
غً
دجَي اػ
٘
اٍنبُ پظيغ ّجبكض ,ثٔ َّّ٘ٔ
آىضئيض  %33دجٌ ثٔ دجٌ اضب ٔ مْيض ,ثٔ اّ٘ٔ اي
مٔ ,غيظت ّٖبيي غً آىضئيض  ,ثٔ ٍيؼاُ  %2دجٌ ثٔ
دجٌ ك٘ص .ؿپؾ ٍذي٘ه دبهو عا تب كغٗع ٍغدئ ثؼضي,
صع يشچبه ّگٔ صاعي مْيض.

يادآًري -مزاقة تاػيذ ,كو ىنگاو صاف كزدن نمٌنو
ىمچنان مزطٌب تمانذ  ً ,اس خؼك ػذن آن پزىيش كنيذ .

2-8

تهغيظ نمٌنو

1-2-8

ػوبعٓ تٖئ كضٓ صع ثْض  1-0عا ,يل كت صع

,

صافي

يشچبه ّگٖضاعي مْيض ,تب ايجبص عؿ٘ة مْض ٗ يب ٍي
ت٘اّيض ت٘ؿط ؿبّتغيظ٘ژ ,ثب كتبة  622صٗع ثٔ ٍضت 5
صقيقٔ ٍ٘اص ٍؼيق آُ عا تٔ ّليِ مْيض .ؿپؾ ٍ ,بيغ
عٗيي عا ثٔ مَل ٍنق ٗ يب مج َّ٘صُ صٗع عيشتٔٗ ,
غً آىضئيض  , %2ثٔ

عؿ٘ة ػيغيِ عا ت٘ؿط ٍذي٘ه

ّـجت يل ثٔ يل ٍشي٘ط َّ٘صٓ ٗ ت٘ؿط ٍينغٗؿن٘پ ثْض
ٍ٘ 0-3عص ثغعؿي قغاع صٕيض.
2-2-8

3-2-8

ً ٍـبٗي ثب يل ٍييي
چْبّچٔ ٍيؼاُ دجٌ عؿ٘ة  ,تقغيجب
ىيتغ ثبكضٍ ,بيغ عٗيي عا صٗع عيشتٔ  ,ؿپؾ عؿ٘ة عا
ت٘ؿط ٍينغٗؿن٘پ ثْض  0-3ثغعؿي مْيض.
چْبّچٔ ٍيؼاُ دجٌ عؿ٘ة مَتغ اػ يل ٍييي ىيتغ ثبكض
ً آُ عا صع ٍ 12ييي ىيتغ ٍذي٘ه غً آىضئيض
ٍ ,جضصا
 ,%2ثٔ ه٘عت تؼييق صعآٗعصٓ ٗ ثب كتبة  622صٗع ثٔ
ٍضت  5صقيقٔ ,ؿبّتغيظ٘ژ َّ٘صٓ ,ؿپؾ ٍبيغ عٗيي عا
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4-2-8

5-2-8

3-8

صٗع عيشتٔ ٗ عؿ٘ة عا ت٘ؿط ٍينغٗؿن٘پ ثْض 0-3
ثغعؿي مْيض.
چْبّچٔ ٍيؼاُ دجٌ عؿ٘ة ثيلتغ اػ يل ٍييي ىيتغ
ً آُ عا صع ٍبيغ عٗيي س٘ص ٍشي٘ط َّ٘صٓ
ثبكضٍ ,جضصا
ً دبٗي يل ٍييي
ٗ دجَي اػ ٍذت٘يبت ى٘ىٔ مٔ تقغيجب
ىيتغ اػ عؿ٘ة ثبكض ,عا ثٔ يل ى٘ىٔ آػٍبيق ٍ 15ييي
ىيتغي اّتقبه صٕيض ٗ ,آُ عا صع كتبة  622صٗع ثٔ
ٍضت  5صقيقٔ ,ؿبّتغيظ٘ژ َّبئيض .ؿپؾ ٍ ,بيغ عٗيي
عا صٗع عيشتٔ  ٗ ,عؿ٘ة عا ت٘ؿط ٍينغٗؿن٘پ ثْض 0-3
ثغعؿي مْيض.
ثٔ عؿ٘ة ثضؿت آٍضٓ صع ثْضٕبي ٘ صٗ تب ؿٔ قطغٓ
ٍذي٘ه ى٘او ثْض  3-1-6اضب ٔ َّ٘صٓ ٗ ثٔ مَل َٕؼُ
كيلٔ اي ٍشي٘ط مْيض .ؿپؾ ,دجٌ ٍذي٘ه ٍ٘ج٘ص صع
ى٘ىٔ عا ت٘ؿط ٍذي٘ه ؿ٘ىظبت عٗي  %2/2ثٔ اّ٘ٔ اي
ً ثٔ
پغمْيض ,مٔ ؿغعيؼ ّل٘صٍ .ذت٘يبت ى٘ىٔ عا ٍجضصا
ٍضت ؿٔ صقيقٍٔ ,شي٘ط َّ٘صٓ ,ؿپؾ صع كتبة  622صٗع
ثٔ ٍضت  5صقيقٔ  ,ؿبّتغيظ٘ژ َّبئيض.
(ٍذي٘ه اهيي ى٘او عا ثٔ ّـجت يل ثٔ پْج ثب ؿ٘ىظبت
عٗي ثب ٗػُ ٍشو٘م  1/2عقيق مْيض)

تزرطي ميكزًطكٌپي
يل الً تَيؼ ثٔ اثؼبص ٍ 22×22ييي ٍتغ عا  ,عٗي صٕبّٔ
ى٘ىٔ ثْض  ,5-2-0ثٔ اّ٘ٔ اي قغاع صٕيض ,مٔ الٍو ثب ٍبيغ
ٍذت٘ي ى٘ىٔ صع تَبؽ ٍـتقيٌ ثبكض ٗ ,صع ايِ ٗضؼيت  ,صٗ
اىي ؿٔ صقيقٔ ؿبمِ ثَبّض .ؿپؾ ,ثب صقت ٗ ثٔ آعاٍي الٍو
عا اػ ىجٔ آُ ثغصاكتٔ  ٗ ,عٗي ؿطخ يل الً قغاع صٕيض ٗ ثب
ٗاػپبع ٗ 1يب ٍبصٓ ٍلبثٔ صيگغي ,آُ عا ثبثت مْيض .ؿپؾ,
ؼبه
غً
ت٘ؿط ٍينغٗؿن٘پ ثْض ٗ 0-3ج٘ص مـيت ٗ يب
آّتبٍ٘ثبٕيـت٘ىيتينب عا  ,ثغعؿي َّبئيض.
فزو
ػمارع
تزاي
1
يادآًري
آنتامٌتاىيظتٌنيتيكا ,اس الو طذًيك

فعال
2
رفتز

يا
ً
اطتفاده

كيظت
كنيذ.

1- Waspar
)2- Sedgwick – Rafter(S-R
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يادآًري  – 2تو منظٌر تزرطي فزو فعال آنتامٌتاىيظتٌنيتيكا ,مي
تٌان رطٌب تييو ػذه در تنذىاي  , 2-8را تو محيط كؼت آتگٌػت
جگز اصالح ػذه تهقيخ نمٌد ً پض اس گزمخانو گذاري در دماي 37
درجو طهظيٌص ,تو مذت طو اني ػغ رًس ,تٌطط ميكزًطكٌپ تنذ 8-7
تزرطي نمٌد.

11

تيان نتايج
ّتبيج عا ثو٘عت ›› تل يبستٔ آّتبٍ٘ثبٕيـت٘ىيتينب صع دجٌ
ٍلشوي اػ َّّ٘ٔ ٍلبٕضٓ اغصيض ٗ ‹‹.يب ›› تل يبستٔ
آّتبٍ٘ثبٕيـت٘ىيتينب صع دجٌ ٍلشوي اػ َّّ٘ٔ ٍلبٕضٓ
ّگغصيض‹‹ ثيبُ مْيض.

11

گشارع آسمٌن
اؼاعف آػٍُ٘ ثبيض صاعاي آابٕي ٕبي ػيغ ثبكض:
ٍ 1-11لشوبت مبٍو َّّ٘ٔ .
ّ٘ 2-11ع َّّ٘ٔ ٗ تبعيز َّّ٘ٔ ثغصاعي .
 3-11تبعيز اّجبً آػٍُ٘ .
 4-11ثيبُ ّتبيج طجق ثْض  2ايِ اؿتبّضاعص .
 5-11عٗف آػٍُ٘ ٍطبثق ثب اؿتبّضاعص ٍيي ايغاُ 3263
 6-11ؿبيغ اطالػبت مٔ ٍغث٘ط ثٔ عٗف آػٍُ٘ ثبكض .
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