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آب – شمارش میكرو ارگانیسم ھاي قابل كشت

 
 
 
 

 
آشنایي با موسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران

موسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران بھ موجب قانون، تنھا مرجع رسمي
كشور است كھ عھده دار وظیفھ تعیین، تدوین و نشر استانداردھاي ملي(رسمي)

می باشد.
تدوین استاندارد در رشتھ ھاي مختلف توسط كمیسیون ھاي فني مركب از كارشناسان

موسسھ ، صاحبنظران مراكز و موسسات علمي، پژوھشي، تولیدي و اقتصادي
آگاه و مرتبط با موضوع صورت می گیرد. سعي بر این است كھ استانداردھاي
ملي، درجھت مطلوبیت ھا و مصالح ملي و با توجھ بھ شرایط تولیدي، فني و فن

آوري حاصل از مشاركت آگاھانھ و منصفانھ صاحبان حق و نفع شامل:
تولید كنندگان، مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نھادھا و

سازمان ھاي دولتي باشد. پیش نویس استانداردھاي ملي جھت نظرخواھي براي
مراجع ذینفع و اعضاي كمیسیون ھاي فني مربوط ارسال می شود. و پس از دریافت
نظرات و پیشنھادھا در كمیتھ ملي مرتبط با آن رشتھ طرح و درصورت تصویب

بھ عنوان استاندارد ملي(رسمي) چاپ و منتشر می شود.
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پیش نویس استانداردھایي كھ توسط موسسات و سازمان ھاي عالقمند و ذیصالح و با
رعایت ضوابط تعیین شده تھیھ می شود نیز پس از طرح و بررسي در كمیتھ ملي
مربوط و درصورت تصویب، بھ عنوان استاندارد ملي چاپ و منتشر می گردد.

بدین ترتیب استاندارھایي ملي تلقي می شود كھ بر اساس مفاد مندرج در استاندارد
ملي شماره «5» تدوین و در كمیتھ ملي مربوط كھ توسط موسسھ تشكیل می گردد

بھ تصویب رسیده باشد.
موسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران از اعضاء اصلي سازمان بین المللي
استاندارد می باشد كھ در تدوین استانداردھاي ملي ضمن توجھ بھ شرایط كلي و

نیازمندی ھاي خاص كشور، از آخرین پیشرفت ھاي علمي، فني و صنعتي جھان و
استانداردھاي بین المللي استفاده می نماید.

موسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران می تواند با رعایت موازین پیش بیني شده
در قانون بھ منظور حمایت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ایمني فردي و
عمومي، حصول اطمینان از كیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطي و
اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردھا را با تصویب شوراي عالي استاندارد

اجباري نماید. موسسھ می تواند بھ منظور حفظ بازارھاي بین المللي براي محصوالت
كشور، اجراي استاندارد كاالھاي صادراتي و درجھ بندي آن را اجباري نماید.
ھمچنین بھ منظور اطمینان بخشیدن بھ استفاده كنندگان از خدمات سازمان ھا و

موسسات فعال در ضمینھ مشاوره، آموزش، بازرسي، ممیزي و گواھي كنندگان
سیستم ھاي مدیریت كیفیت و مدیریت زیست محیطي، آزمایشگاھ ھا و كالیبره

كنندگان وسایل سنجش، موسسھ استاندارد اینگونھ سازمان ھا و موسسات را بر
اساس ضوابط نظام تائید صالحیت ایران مورد ارزیابي قرار داده و در صورت
احراز شرایط الزم، گواھي نامھ تائید صالحیت بھ آنھا اعطا نموده و بر عملكرد

آنھا نظارت می نماید. ترویج سیستم بین المللي یكاھا، كالیبراسیون وسایل سنجش،
تعیین عیار فلزات گرانبھا و انجام تحقیقات كاربردي براي ارتقاي سطح

استانداردھاي ملي از دیگر وظائف این موسسھ می باشد.
 

 
 

كمیسیون استاندارد آب – شمارش میكرو ارگانیسم ھاي قابل كشت
 

رئیس
شركت آب و فاضالب استان تھران  دكتر داروساز ـ متخصص

بھداشت محیط و پاتولوژي
بالیني

ایمان دل - كرامت ا
...

 
اعضاء

انستیتو پاستور ایران  پزشك ـ متخصص علوم
آزمایشگاھي

پورمنصور -
مھدخت

مؤسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران  فوق لیسانس قارچ شناسي
پزشكي

روش طبري -
مژده

مؤسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران زرسازي - گیتا لیسانس صنایع
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شركت آب و فاضالب استان تھران صدیقي - ھما لیسانس بیولوژي
سازمان حفاظت محیط زیست قائمي - نسرین فوق لیسانس علوم بھداشتي

پژوھشكده صنعت نفت محبعلي - فوق لیسانس میكروبشناسي
قاسمعلي

 
دبیر

مؤسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران  فوق لیسانس علوم بھداشتي
در تغذیھ

زندوكیلي - فاطمھ

 
فھرست مطالب

 
آب ـ شمارش میكروارگانیسم ھاي قابل كشت

مقدمھ
ھدف و دامنھ كاربرد

مراجع الزامي
اصطالح و تعریف

اساس كار
محیطھاي كشت و محلول ھاي رقیق كننده

نمونھ برداري
روش كار
بیان نتایج

 
 

بسمھ تعالي
پیشگفتار

 استاندارد آب ـ شمارش میكروارگانیسم ھاي قابل كشت بھ وسیلھ كمیسیون فني
مربوطھ تھیھ و تدوین شده و در ھفدھمین كمیتھ ملي استاندارد میكروبیولوژیكي
مورخ 1378/9/28 مورد تأیید قرار گرفتھ , اینك بھ استناد بند 1 ماده 3 قانون
اصالح قوانین و مقررات مؤسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران مصوب

بھمن ماه 1371 بھ عنوان استاندارد رسمي ایران منتشر می شود .
 براي حفظ ھمگامي و ھماھنگي با تحوالت و پیشرفت ھاي ملي و جھاني در زمینھ

صنایع , علوم و خدمات استانداردھاي ملي ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواھد
شد و ھرگونھ پیشنھادي كھ براي اصالح یا تكمیل این استانداردھا ارائھ شود , در

ھنگام تجدیدنظر در كمیسیون فني مربوط مورد توجھ قرار خواھد گرفت .
بنابراین براي مراجعھ بھ استانداردھاي ملي ایران باید ھمواره از آخرین

تجدیدنظر آنھا استفاده كرد .
 در تھیھ و تدوین این استاندارد سعي شده است كھ ضمن توجھ بھ شرایط موجود و

نیازھاي جامعھ , در حد امكان بین این استاندارد و استاندارد ملي كشورھاي
صنعتي و پیشرفتھ ھماھنگي ایجاد شود .  منبع و مأخذي كھ براي تھیھ این

استاندارد بھ كار رفتھ بھ شرح زیر است :
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ISO 6222
Water quality - Enumeration of culturable micro - organisms -
colony count by inoculation in a nuterient agar culture medium
1998

 
  آب ـ شمارش میكروارگانیسم ھاي قابل كشت

 0 مقدمھ
 تمام انواع آب بھ طور ثابتي حاوي میكروارگانیسم ھاي مختلفي است كھ از طریق

منابع گوناگون وارد آب شده است و تخمین تعداد كل آن می تواند اطالعات مفیدي
براي ارزیابي و نظارت بر كیفیت آب را بدست دھد .  معموال میكروارگانیسم ھایي

كھ تحت شرایط كشت معین قادر بھ رشد و تشكیل پرگنھ روي محیط آگار مغذي
در دماي 22 و 36 درجھ سلسیوس ھستند , شمارش می شود .

 شمارش كلي براي ارزیابي سالم بودن منابع آب زیرزمیني و ھمچنین مؤثر بودن
فرآیند تصفیھ آب ( مانند : انعقاد , زالل سازي و گندزدائي ) ضروري است و

نشان گر تمیز و سالم بودن سیستم توزیع است و ھمچنین می تواند براي ارزیابي
كیفیت آب مورد مصرف در فرآیند مواد غذایي و نوشیدني مورد استفاده قرار

گیرد .
 در صورتي كھ آب بھ طور تناوبي و در درازمدت مورد بررسي قرار گیرد ,

شمارش كلي ارزش زیادي جھت شناسائي تغییرات كیفي آب دارد .  ھرگونھ
افزایش در شمارش , زنگ خطري براي آلودگي شدید آب است و باید سریعأ مورد

بررسي و تحقیق قرار گیرد .
  1   ھدف و دامنھ كاربرد

 این استاندارد با ھدف شمارش میكروارگانیسم ھاي قابل كشت 1 در آب ( از طریق
شمارش پرگنھ ھاي تشكیل شده در محیط كشت آگار مغذي پس از گرم خانھ گذاري
در دماي 36 یا 22 درجھ سلسیوس ) تدوین گردیده و داراي كاربرد عمومي جھت

آزمون ھاي میكروبیولوژیكي انواع مختلف آب می باشد .
  2   مراجع الزامي

 مدارك الزامي زیر حاوي مقرراتي است كھ در متن این استاندارد بھ آنھا ارجاع
داده شده است . بدین ترتیب آن مقررات جزئي از این استاندارد محسوب می شود . 
در مورد مراجع داراي تاریخ چاپ و / یا تجدیدنظر , اصالحیھ ھا و تجدیدنظرھاي

بعدي این مدارك مورد نظر نیست , معھذا بھتر است كاربران ذي نفع این
استاندارد امكان كاربرد آخرین اصالحیھ ھا و تجدیدنظرھاي مدارك الزامي زیر را

مورد بررسي قرار دھند .  در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و / یا تجدیدنظر ,
آخرین چاپ و / یا تجدیدنظر , آن مدارك الزامي ارجاع داده شده , مورد نظر است

.
 استفاده از مراجع زیر براي كاربرد این استاندارد الزامي است .

 استاندارد ملي ایران 4207: سال 1376 ـ آیین كار آزمون ھاي باكتریولوژیكي آب
.

 استاندارد ملي ایران 4208: سال 1376 ـ آیین كار نمونھ برداري از آب جھت
آزمون ھاي باكتریولوژیكي آب .
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  3   اصطالح و تعریف
 در این استاندارد واژه با تعریف زیر بھ كار می رود :

 میكروارگانیسم ھاي قابل كشت ـ منظور كلیھ باكتری ھاي ھوازي , كپك ھا و مخمرھا
می باشد كھ قادر بھ تشكیل پرگنھ در سطح یا عمق محیطھاي كشت خاص تحت

شرایط توصیف شده ھستند .
  4   اساس كار

 روش كار براساس تلقیح نمونھ آب ( یا رقت ھایي از آن ) از طریق مخلوط كردن با
محیط ك شت آگار مغذي و سپس گرم خانھ گذاري یك سري پلیت در دماي 36

درجھ سلسیوس بھ مدت 44 ساعت و سري دیگر در دماي 22 درجھ سلسیوس بھ
مدت 68 ساعت می باشد .  براي محاسبھ تعداد واحدھاي تشكیل دھنده پرگنھ 2 در

ھر میلی لیتر نمونھ , تعداد پرگنھ ھاي تشكیل شده در سطح یا عمق محیط كشت
شمارش می شود .

  5   محیطھاي كشت و محلول ھاي رقیق كننده
 5 ـ 1 ـ   مواد اولیھ ـ براي آماده كردن محیطھاي كشت , مواد اولیھ با كیفیت و
درجھ خلوص یكسان بھ كار برده شود . در غیر این صورت از محیطھاي آماده

تجارتي بر طبق دستورالعمل سازنده استفاده شود .  براي تھیھ محیطھاي كشت از
آب یون زدائي شده 3 و تقطیر شده ( بھ وسیلھ دستگاھ ھاي شیشھ اي ) و ھمچنین

عاري از تركیبات ممانعت كنده از رشد باكتری ھا استفاده شود .
 5 ـ 2 ـ   محلول ھاي رقیق كننده ـ از محلول ھاي رقیق كننده كھ در استاندارد ملي
ایران بھ شماره 4207 (( آیین كار آزمون ھاي باكتریولوژیكي آب )) آمده است ,

استفاده نمایید .
Yesast extract Agar 5 ـ 3 ـ   محیط كشت آگار حاوي عصاره مخمر 

مقدار تركیبات
6 گرم  تریپتون ( پپتون كازئین )
3 گرم  پودر عصاره مخمر

20 ـ 10 گرم ( بستھ بھ قوام ژلي )  آگار
1000 میلی لیتر  آب مقطر

 
روش تھیھ : تركیبات فوق را پس از مخلوط كردن با استفاده از حرارت در آب

حل كنید .  در صورت لزوم PH را بھ گونھ اي تنظیم كنید كھ پس از سترون
كردن در 25 درجھ سلسیوس , معادل 7/2±0/2 باشد .  محیط را پس از تقسیم در

حجم ھاي مناسب در دماي 121±3 درجھ سلسیوس بھ مدت 15±1 دقیقھ سترون
كنید .  ھنگام استفاده , محیط را ذوب كرده و پس از سرد كردن تا دماي 1±45

درجھ سلسیوس تا زمان تقسیم در پلیت در حمام آب گرم نگھ دارید .
 یادآوري 1 ـ از نگھ داري محیط كشت بیش از 4 ساعت در حمام آب گرم

خودداري شود .
  6   نمونھ برداري

 نمونھ برداري از آب باید بر طبق استاندارد ملي ایران بھ شماره 4208 (( آیین
كار نمونھ برداري از آب جھت آزمون ھاي باكتریولوژیكي انجام شود .))

  7   روش كار
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 7 ـ 1 ـ آماده سازي و تلقیح ـ آماده سازي نمونھ , تھیھ رقت و تلقیح محیط كشت
باید بر طبق استاندارد ملي ایران بھ شماره 4207 (( آیین كار آزمون ھاي

باكتریولوژیكي آب )) انجام شود .
 روش پورپلیت 4 مورد استفاده قرار گیرد و پس از ریختن حجم مورد آزمون (

حداكثر 2 میلی لیتر ) در پلیت و افزودن 20 ـ 15 میلی لیتر محیط كشت ذوب شده (
بند 4 ـ 3) بھ آرامي , در حالت دوراني مخلوط شود .  براي ھر دما حداقل یك

پلیت در نظر گرفتھ شود .
 یادآوري 2 ـ زمان بین ریختن نمونھ در پلیت و افزودن محیط كشت بھ آن نباید از

15 دقیقھ بیشتر شود .
 7 ـ 2 ـ  گرم خانھ گذاري و بررسي

 پلیت ھا را بھ صورت وارونھ در گرم خانھ قرار دھید .  ( یك سري را در دماي
36±2 درجھ سلسیوس بھ مدت 44±4 ساعت و سري دیگر را در دماي 2±22

درجھ سلسیوس بھ مدت 68±4 ساعت قرار دھید . )
 شمارش پلیت ھا را بالفاصلھ پس از خارج كردن از گرم خانھ انجام دھید .  در غیر

این صورت پلیت ھا را می توان در دماي 5±3 درجھ سلسیوس حداكثر بھ مدت 48
ساعت نگھ داري و شمارش نمود .

 7 ـ 3 ـ   شمارش پرگنھ ھا
 پرگنھ ھاي تشكیل شده در ھر پلیت را شمارش كنید .  در صورت لزوم از

شمارش گر و یا ذرھ بین استفاده شود . میانگین تعداد پرگنھ ھا را در ھر سري پلیت
براي ھر رقت بدست آورید .  براي ھر دو دما بھتر است پلیت ھایي براي شمارش

انتخاب شود كھ پرگنھ ھاي آن بین 25 تا 300 عدد در ھر پلیت باشد .
 8   بیان نتایج

 نتایج را تحت تعداد پرگنھ ھاي تشكیل شده در ھر میلی لیتر نمونھ ( در ھر دو دما )
گزارش كنید . در مورد حجم ھاي رقیق نشده در صورتی كھ ھیچ پرگنھ اي روي

پلیت نبود , نتیجھ را تحت عنوان غیرقابل تشخیص در ھر میلی لیتر بیان كنید و در
صورتی كھ تعداد پرگنھ ھا در باالترین رقت بیش از 300 پرگنھ بود نتیجھ را بھ

صورت تقریبي و یا بیش از 300 بیان كنید .
 
 

 
Culturable Micro - organisms -1

Colony Forming Unit-2
Deionized-3
Pour Plate-4

 
 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN



7/28/2018 ISIRI 5271

http://standard.isiri.gov.ir/StandardFiles/5271.htm 7/7

 
Institute of Standards and Industrial Research of Iran

 
ISIRI NUMBER

 
5271

 

 
Water – enumeration of culturable micro organisms

 
 
 
 

 


