
  
  و تحقیقات صنعتی ایران استانداردبا مؤسسه  آشنایی

 رسمی مرجع تنها قانون،صنعتی ایران به موجب  تحقیقات و استاندارد مؤسسه
) رسمی(ملی  ستانداردهايا نشر تدوین و تعیین، وظیفه عهده دار که است کشور
  .میباشد
در رشته هاي مختلف توسط کمیسیون هاي فنی مرکب از  استاندارد تدوین

مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدي  صاحبنظرانکارشناسان مؤسسه، 
سعی بر این است که . میگیرد صورتواقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع 
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  –جستجو و شناسايي ويبريوكلرا   -آب 

روش آزمون ميكروبيولوژي   
 
اول چاپ  
 



توجه به شرایط تولیدي،  وبامصالح ملی استانداردهاي ملی، در جهت مطلوبیت ها و 
: و نفع شامل حقفنی و فن آوري حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان 

و  نهادهاتولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و 
پیش نویس استانداردهاي ملی جهت نظرخواهی براي مراجع .سازمانهاي دولتی باشد

ي کمیسیون هاي فنی مربـوط ارسال میشود و پس از دریـافت نظـرات واعضا ذینفع
در کـمیته ملـی مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان  وپیشنهادهـا
  .چاپ و منتشر می شود) رسمی(ملی  استاندارد

استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذیصالح و با  نویس پیش
شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی  تعیینبط رعایت ضوا

بدین . به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد تصویب،مربوط و در صورت 
می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی  تلقیترتیب استانداردهایی ملی 

سه تشکیل میگردد به مربوط که توسط مؤس ملیتدوین و در کمیته )) 5((شماره 
  .تصویب رسیده باشد

و تحقیقات صنعتی ایران از اعضاي اصلی سازمان بین المللی  استاندارد مؤسسه
که در تدوین استانداردهاي ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی  میباشداستاندارد 

از آخرین پیشرفتهاي علمی، فنی و صنعتی جهان و  کشور،ونیازمندیهاي خاص 
  .می نماید استفـادهبین المـللی  استانداردهـاي

و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی  استاندارد مؤسسه
منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردي  بهشده در قانون 

محصوالت و مالحظات زیست محیطی و  کیفیتوعمومی، حصول اطمینان از 
شوراي عالی استاندارد اجباري  تصویباستانداردها را با اقتصادي، اجراي بعضی از 

المللی براي محصوالت کشور،  بینمؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهاي . نماید
  .نماید اجبارياجراي استاندارد کاالهاي صادراتی و درجه بندي آنرا 

انها و اطـمینان بخـشیدن به استفاده کنندگـان از خـدمات سازم بمنظـور همچـنین
زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزي و گواهی کنندکان  درمؤسسات فعال 

زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان  ومدیریتسیستم هاي مدیریت کیفیت 



سازمانها و مؤسسات را بر اساس  اینگونهوسایل سنجش، مؤسسه استاندارد 
داده و در صورت احراز  ارقرضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی 

بر عملکرد آنها نظارت  وشرایط الزم، گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده 
سنجش تعیین عیار  وسایلترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون . می نماید

ملی از  استانداردهايفلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردي براي ارتقاي سطح 
  .ظایف این مؤسسه می باشددیگر و

  جستجو و شناسايي ويبريوكلرا –كميسيون استاندارد آب 
  روش آزمون ميكروبيولوژي 

  سمت یا نمایندگي  رئیس  
  انستيتو پاستور ايران  )دکترای ميکروب شناسی (اسكوئي ،مهوش 
    اعضاء
  انستیتو پاستور ایران  )دكتراي ميكروبشناسي ( محمد مھدي ،اصالني 

فوق ليسانس علوم بهداشتي در (فاطمه، يلي زندوك
  )تغذيه 

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  شركت آبهاي شهرها و شركهاي استان تهران  )ليسانس ميكروب شناسي ( مريم ،سرگزي 
    

فوق ليسانس بهداشت محيط (غالمرضا ،شقاقي 
  )وحرفه اي 

  سالمتاداره  - آموزش پزشكيو  درمان، وزارت بهداشت 

  شركت آب و فاضالب استان تهران  )ليسانس بيولوژي (هما ،صديقي 
  شركت آب و فاضالب استان تهران  )فوق ليسانس ميكروب شناسي( زهره ،ضرغامپور 

  انستيتو پاستور ايران  )فوق ليسانس ميكروب شناسي (زهرا ،عابدي 
  ايراندانشگاه علوم پزشكي   )دكتراي بهداشت محيط (   ميترا ،غالمي  
    دبیر

  صنعتي ایران موسسھ استاندارد و تحقیقات  )استاندارد وكنترل كیفیت -لیسانس صنایع(گیتا ،زرسازي 
  



  شگفتـارپي
كــه توسط كميسيون هاي  ميکروبيولوژی روش آزمون -جستجو و شناسايي ويبريوكلرا  -آب                

جلسه كميته ملي استاندارد ميكروبيولوژي مورخ  پنجاه و سومينفني مربوطه تهيه و تدوين شده و در
قانون اصالح قوانين و مقررات  ٣ماده  ١اينك به استناد بند , مورد تصويب قرار گرفته است  ۱۷/۱۲/۸۲

به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي  ١٣٧١موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 
  .شود 

، ماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات مگامي و هبراي حفظ ه
تكميل يا استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح 

. هد گرفت خوامربوط مورد توجه قرار , در كميسيون فني تجديدنظر هنگام در , ارائه شود  هااين استاندارد
  .آنها استفاده كرد  همواره از آخرين تجديدنظر بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد

اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه ، در حد  تدويندر تهيه و 
  . ته هماهنگي ايجاد شود امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرف

  :كه براي تهيه اين استاندارد بكار رفته به شرح زير است  يمنبع و مآخذ
  

W.E.F.  A.W.W.A  A.P.H.A   Standard methods for the examination of water and waste 

water . 1998 water-Detection and identification of vibrio cholera .  
  

  مقدمه 
گروهي از ميكروارگانيسم هاي ميله اي شكل ، خميده ،گرم منفي ، بدون اسپور و  ١يوكلراويبر  

گروه سرولوژيكي آن شناخته شده است و به دو گروه عمده  ٨٠متحرك هستند كه تا كنون بيش از 
  . طبقه بندي مي شوند ٣ 01و ويبريوكلرا غير  ٢ 01ويبريوكلرا 
مي باشد كه نوع التور آن عامل بيماري وبا بوده و با  ٦و كالسيك ٥لتورا ٤داراي دو زير گروه 01ويبريوكلرا 

 01مي شوند برخي از سويه هاي ويبريوكلرا  ١٠سروتايپ ٩و هيكوچيما ٨، اگاوا ٧آنتي سرم هاي اينابا
                                                
1-Vibrio cholera  
2-Vibrio Cholera-01  
3-Vibrio Cholera-Non 01 
4-Biotype  
5-Eltor 
6-Clasical  
7-Inaba 
8-Ogawa 
9-Hikojima 



شديد آب و كاهش الكتروليت ايجاد نموده كه با حمله به سلولهاي پوششي روده موجب دفع  ١١آنتروتوكسين
در بدن به سرعت انجام نپذيرد ، خطر  ن مي شود وچنانچه جايگزين سازي مايعات و الكتروليت هاهاي بد

  . مرگ همراه دارد 
يكي از مهمترين راههاي انتقال بيماري وبا به انسان ، آب آلوده به آن مي باشد كه با توجه به اهميت اين 

ندارد و كنترل آن بويژه در تصفيه خانه ها ميكروارگانيسم در سالمت جامعه ، تدوين روشهاي آزمون استا
 .  ضرورت دارد 

  
  ميكروبيولوژي روش آزمون - جستجو و شناسايي ويبريوكلرا –آب 

  
  هدف           ١

 
  . يبريوكلرا در آب مي باشد د ، تعيين روش جستجو و شناسايي وهدف از تدوين اين استاندار 
  
  دامنه كاربرد           ٢

آبهاي زيرزميني ،  يدني ،آب سطحي ، آب شور و شيريناي انواع مختلف آب مانند آب آشاماين استاندارد بر
  .و آب شناگاهها كاربرد دارد 

  
  مراجع الزامي           ٣

 

بدين ترتيب . مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است
يا تجديدنظر، / در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و . شود اندارد محسوب ميآن مقررات جزئي از اين است

معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين . ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست اصالحيه
. ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصالحيه

يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع / يا تجديدنظر، آخرين چاپ و / مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و در 
  . داده شده مورد نظر است

  : استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است

                                                                                                                                                   
10-Serotype 
11-Enterotoxin   



  هاي باكتريولوژيكيآئين كار نمونه برداري از آب جهت آزمون  ١٣٧٦سال :   ٤٢٠٨استاندارد ملي ايران    ١- ۳
     آئين كار آزمونهاي باكتريولوژيكي آب  ١٣٧٦سال :   ٤٢٠٧استاندارد ملي ايران    ۲- ۳
    آئين كار در آزمايشگاه ميكروبيولوژي  ١٣٨٠سال :   ٢٧٤٧استاندارد ملي ايران    ۳- ۳
  

  
١  

  اساس روش    ٤
ي ، غني سازي نمونه ، كشت برروي اين روش بر اساس تغليظ نمونه هاي آب با استفاده از صافي غشاي

  . محيط انتخابي و آزمونهاي تائيدي آن مي باشد 
  نمونه برداري   ٥

ين کار نمونه برداری از آب جهت آئ ۱۳۷۶سال  ٤٢٠٨ا طبق استاندارد ملي ليتر آب ر ٥تا  ٣دست كم 
  . نمونه برداري كنيد آزمونهای باکتريولوژی 

  مواد الزم  ۶
  و رقيق كننده ها   محيط هاي كشت ، معرف ها ۱- ۶
  (TCBS) ۱ساكارز  آگار  -نمك صفراوي  -سيترات  -محيط كشت تيوسولفات  ۶-۱-۱

 

  مقدار                     تركيبات
  گرم ١٠                           پپتون

  گرم ٥                  عصاره مخمر
  گرم ١٠                               تيوسولفات سديم

  گرم ١٠                        سيترات سديم
  گرم ٨               راي گاويپودر صف
  گرم ٢٠                  ساكارز

  گرم ١٠                سديم كلرايد
  گرم ١              )ظرفيتي ٣(سيترات آهن 

  گرم ٠٤/٠                     بروموتيمول آبي
  گرم ١٤                         آگار

  ميلي ليتر ١٠٠٠                    آب مقطر
  

 
 
1 – Thiosulfate-Citrate-Bile salt-Sucrose Agar ( TCBS ) . 



  
۲  

  : طرز تهيه 
دمای  در ٨/٨ ± ١/٠بايد برابر  محــيطنهايی  pH . در آب مقطر حل كنيد تركيــبات فوق را با جوشاندن

رطوبت اضافي  از خشک نمودن پسوده ،پليت هاي سترون تقسيم نمدرجه سلسيوس باشد سپس در  ۲۵
به رنگ آبي متمايل بايد اين محيط . ري كنيد نگه دا به صورت وارونه درجه سلسيوس ۴در دماي  ، پليت ها
  . باشد  شفاف به سبز

  : ياد آوري 
  . ساكارز آگار را نبايد اتوكالو كنيد  -نمك صفراوي  -سيترات  -محيط كشت تيوسولفات 

  
  ١ي يآب پپتونه نمكدار قليا ۶-۱-۲

 

  مقدار              تركيبات
  گرم ٣               عصاره مخمر

    گرم ١٠                      پپتون
  گرم ١٠                    يم كلرايدسد

  ميلي ليتر ١٠٠٠                آب مقطر
   :طرز تهيه 

 ۲۵در دمای  ٦/٨ ± ٢/٠نهايي محيط بايد برابر pH. تركيبات فوق را با جوشاندن در آب مقطر حل كنيد 
 ۱ با دماي تقسيم نموده و در اتوکالو ميلي ليتري ، ٢٥٠در ظروف با گنجايش سپس . درجه سلسيوس باشد 

  . دقيقه سترون كنيد  ١٥درجه سلسيوس به مدت  ١٢١ ±
  
  
  
  

  ۱تريپتيك سوي آگار نمكدار     ۳- ١- ٦

 

                                                
1 - Alkaline Salted Peptone water . 

  
۳  
 



  مقدار              تركيبات
  گرم ١٥                       تريپتون

  گرم ٥                پپتون
  گرم ١٠                     سديم كلرايد

  گرم ١٥                         آگار
  ميلي ليتر ١٠٠٠                              آب مقطر

  : طرز تهيه 
پس از تقسيم در لوله هاي مناسب كشت ، در ا توكالو . تركيبات فوق را با جوشاندن در آب مقطر حل كنيد

دهيد قرار شيبدارسپــس بر روي سـطح . دقيقه سترون نمائيد ١٥درجه سلسيوس به مدت  ١٢١ ± ۱با دماي 
درجه سلسيوس  ۲۵در دمای  ٣/٧ ± ٢/٠ برابر يدمحيط پس از سترون شدن بانهايی  pHتا جامد شوند 

  .  باشد
  
  ۲ محيط كشت آزمون حركت ۶-۱-۴
  

  مقدار              تركيبات
  گرم ٣            پودر عصاره گوشت

  گرم ١٠                      پپتون
  گرم ٥              كلريد سديم

  گرم ٤                آگار
  ميلي ليتر ١٠٠٠                 آب مقطر

 
 
 
 
 
1 – Triptic Soy Salted Agar . 
2 - Motility test . 

۴ 

  : طرز تهيه 
ميلي   ٨سپس در لوله هاي مناسب كشت به حجم هاي . تركيبات فوق را با جوشاندن در آب مقطر حل كنيد

 pH. دقيقه سترون كنيد  ١٥درجه سلسيوس به مدت  ١٢١ ± ۱ليتري تقسيم نموده و در اتوكالو با دماي 
  .   باشددرجه سلسيوس  ۲۵در دمای  ٤/٧ ± ١/٠ برابر محيط پس از سترون شدن بايد



  ۱معرف كواكس    ۵-١-٦

 

  مقدار              تركيبات
  گرم ٥          پارادي متيل آمينوبنز آلدئيد

  ميلي ليتر ٢٥                  اسيد هيدروكلريدريك
  ميلي ليتر ٧٥                    آميل الكل
  : طرز تهيه 

ايد در دماي اين محلول ب. ا با احتياط به آن اضافه كنيدبنز آلدئيد را در آميل الكل حل نموده ، سپس اسيد ر
  . دور از نور نگه داري شود درجه سلسيوس و   ٤
  ۲معرف اكسيداز  ٦-١-٦

 

  مقدار                            تركيب
گرم ١/٠                                هيدروكلرايد -تترامتيل پارافنيل دي آمين   

ميلي ليتر ١٠                                                                     آب مقطر  

  : طرز تهيه 
درجه   ٤محلول بدست آمده را مي توانيد تا يك هفته در دماي . تركيب فوق را در آب مقطر حل كنيد 

  . سلسيوس نگه داري نمائيد 
  

  
  

1- Kovacs  reagent . 
2- Oxidase reagent 

۵  
  ۱ تريپتوفان –آبگوشت تريپتون     ۷-١-٦

  
  مقدار              تركيبات

گرم ١٠                                                                         تريپتون  

گرم ٥                                                                     كلريد سديم  
گرم ١                                                                        تريپتوفان  

ميلي ليتر ١٠٠٠                                                                   آب مقطر  

  : طرز تهيه 



ميلي   ٥سپس در لوله هاي مناسب كشت به حجم هاي . تركيبات فوق را با جوشاندن در آب مقطر حل كنيد
 pH. دقيقه سترون كنيد  ١٥درجه سلسيوس به  مدت  ١٢١ ± ۱ و با دمايسيم نموده و در اتوكالليتري تق

  . درجه سلسيوس باشد ۲۵در دمای  ٥/٧ ± ١/٠ برابر محيط بايد پس از سترون شدن
  : ياد آوري 

چنانچه محيط های کشت مورد استفاده به صورت تجارتی در دسترس باشد ، طبق دستورالعمل سازنده 
  .انجام دهيد 

  زم  وسايل ال  ٧
آئين کار در آزمايشگاه  ۱۳۸۰سال  ٢٧٤٧سي طبق استاندارد ملي از وسايل معمول درآزمايشگاه ميكروب شنا

  . استفاده كنيد  ميکروبيولوژی
  روش اجراي آزمون   ٨
  تغليظ به روش صافي غشايي   ١- ٨
 ٤٢٠٧ستاندارد ملي ميكرون طبق ا ٤٥/٠آب را توسط صافي غشايي با اندازه روزنه  ۵بند  ليتر نمونه ٥تا  ٣

  . صاف كنيد 
 

  
1- Tryptone-Tryptophane broth . 

۶  
 

  غني سازي نمونه   ٢- ٨
                       بند يط آب پپتونه نمكدار قلياييمح در ، ستروني را با رعايت شرايط ١-٨  بند صافي غشايي

ساعت گرمخانه گذاري  ١٨تا  ٦درجه سلسيوس به مدت  ٣٥، غوطه ور كنيد ، سپس در دماي  ٢- ١-٦
  . نمائيد 
  كشت بر روي محيط انتخابي  ۳- ۸

برداشت نموده و بر روي محيط كشت  ٢- ٨بند  کشت از محيط ،سترون  با استفاده از حلقه كشت
سپس . كشت دهيد  به صورت خطی ١- ١-٦آگار بند  –ساكارز  –نمك صفراوي  –سيترات  –تيوسولفات 
  .ساعت گرمخانه گذاري نمائيد  ٢٤تا  ١٨سلسيوس به مدت درجه  ٣٥دماي در پليت ها را 

  بررسي پليت ها  ۴- ۸
ايجاد كلني هاي زرد رنگ نشانگر تخمير . پس از پايان مدت گرمخانه گذاري ، پليت ها را بررسي كنيد 
  . آزمون هاي تائيدي انجام شود بايد ساكارز و وجود ويبريوكلراي فرضي مي باشد كه براي تائيد آن 



  اي تائيدي آزمون ه ۵- ۸
براي اين . تهيه نمائيد ) تازه ( جهت انجام آزمون هاي تائيدي الزم است ابتدا كشت جوان   ١- ٥-٨

. اندازه كلني ها بهتر است بين يك تا سه ميلي متر باشد. انتخاب كنيد ٤- ٨بند از  منظور پنج كلني زرد رنگ
- ٦بند  تريپتك سوي آگار نمكدار بر روي محيط كشت غير انتخابي مانندسترون سپس توسط حلقه كشت 

ساعت ،  ٢٤درجه سلسيوس به مدت  ٣٥پس از گرمخانه گذاري در دماي . بصورت خطي كشت دهيد  ٣-١
  .آزمون هاي تأييدي را انجام دهيد

  
  آزمون حركت     ١- ١- ٥- ٨ 

آگار ي ميلي متر ٥برداشت نموده و بصورت مستقيم تا عمق  ١-٥-٨بند  از کلنی سترونتوسط حلقه كشت 
ساعت  ٢٤درجه سلسيوس به مدت  ٣٥سپس در دماي . وارد كنيد ٤-١-٦بند محيط كشت آزمون حركت 

پس از پايان اين مدت ، چنانچه واكنش مثبت باشد عالئم رشد را در اطراف سوزن . گرمخانه گذاري نمائيد 
  . كشت مي توانيد مشاهده كنيد

  . مثبت است  01آزمون حركت ويبريوكلرا 
  : يادآوري 

 ٢٥تا  ٢٢مشاهده نگرديد ، گرمخانه گذاري را تا پنج روز ديگر در دماي  چنانچه در مدت فوق رشدي
  .درجه سلسيوس ادامه دهيد 

  ١آزمون ايندول   ۲- ۱- ۸-۵
 تريپتوفان - بگوشت تريپتونبرداشت نموده و به لوله حاوي آ ١-٥-٨بند  از کلنی سترون توسط حلقه كشت

ساعت گرمخانه گذاري  ٢٤درجه سلسيوس به مدت  ٣٥ها را در دماي  سپس لوله. تلقيح كنيد  ٧-١-٦ند ب
  . نمائيد 

- ٦ميلي ليتر از معرف كواكس بند  ٣/٠تا  ٢/٠پس از پايان مدت گرمخانه گذاري ، به لوله هاي فوق مقدار 
  . تشكيل حلقه قرمزرنگ نشان دهنده واكنش مثبت مي باشد .فزوده و مخلوط كنيد ٥-١

  . مثبت است  01يوكلرا آزمون ايندول ويبر
  آزمون اكسيد از    ۳- ۱- ۸-۵
از  سترون سپس توسط حلقه كشت. بر روي كاغذ صافي بريزيد  ٦- ١-٦قطره معرف اكسيداز بند  ٣تا ٢

ظهور رنگ ارغواني مايل به . برداشت نموده و به كاغذ آغشته به معرف اكسيداز اضافه كنيد ١-٥- ٨كلني بند 
  . عنوان واكنش مثبت در نظر بگيريد  ثانيه را ، به ١٠آبي تيره در مدت 

                                                
1- indol Test . 
 

٨ 
 



  .مثبت است  01آزمون اكسيداز ويبريوكلرا 
  

  آزمون ميكروسكوبي    ٤ - ١- ٥-٨
پس از . برداشت نموده و بر روي يك الم تميز گستره تهيه كنيد  ١- ٥- ٨توسط حلقه كشت از كلني بند 
برابر و  ١٠٠ا بزرگنمايي  رنگ آميزي نموده و توسط ميكروسكوپ ب ۱ثابت نمودن الم ، به روش گرم

  . استفاده از روغن سدر بررسي كنيد 
  . باسيل هاي گرم منفي خميده شكل هستند  01ويبريوكلرا 
  : يادآوري 

  . کنيدشهاي سرولوژيكي معتبر استفاده از رو 01توصيه مي شود براي شناسايي زير گروه هاي ويبريوكلرا 
  بيان نتايج  ۹

 ٥تا  ٣در  01ويبريوكلرا "را به صورت  نتايج اين استاندارد ) ٥- ٨طبق بند ( آزمون هاي تأييدي با توجه به 
بيان  "گرديدنميلي ليتر نمونه آب مشاهده  ٥تا  ٣در  01ويبريوكلرا "و يا " ميلي ليتر نمونه آب مشاهده گرديد

  .كنيد
  گزارش آزمون  ۱۰

  : گزارش آزمون بايد داراي آگاهي هاي زير باشد 
نمونه مانند نوع نمونه ، تاريخ و محل نمونه برداري ، تاريخ ارسال نمونه به مشخصات كامل   ۱- ۱۰

  آزمايشگاه
  ......... .طبق استاندارد ملیروش آزمون   ۲- ۱۰

 اين استاندارد  ٩بيان نتايج طبق بند   ۳- ۱۰

   .باشد  مرتبط با روش آزمون که ساير اطالعات  ۴- ۱۰

  

  

1- Gram .  

٩  

 
 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 



 
Institute of Standards and Industrial Research of Iran 

 
ISIRI NUMBER 

 
7223 

 

  
 

Water –Detection and identification of vibrio cholera- 

Microbiological test method 

 
 

1st. Revision 
 
 

  


