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كيفيت آب -جستجو و شمارش انتروكوك هاي روده اي – قسمت دوم  :روش صافي
غشايي

چاپ اول

آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون ،تنها مرجع رسمي
كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين ،تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي)
ميباشد.
تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از
كارشناسان مؤسسه ،صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي ،پژوهشي ،توليدي

واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد .سعي بر اين است كه
استانداردهاي ملي ،در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي،
فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل:
توليدكنندگان ،مصرف كنندگان ،بازرگانان ،مراكز علمي و تخصصي و نهادها و
سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع
ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات
وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان
استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.
پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با
رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي
مربوط و در صورت تصويب ،به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد .بدين
ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي
شماره (( ))5تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به
تصويب رسيده باشد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي
استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي
ونيازمنديهاي خاص كشور ،از آخرين پيشرفتهاي علمي ،فني و صنعتي جهان و
استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني
شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان ،حفظ سالمت و ايمني فردي
وعمومي ،حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات زيست محيطي و
اقتصادي ،اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري
نمايد .مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور،
اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.
همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و
مؤسسات فعال در زمينه مشاوره ،آموزش ،بازرسي ،مميزي و گواهي كنندكان

سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي ،آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان
وسايل سنجش ،مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس
ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز
شرايط الزم ،گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت
مي نمايد .ترويج سيستم بين المللي يكاها  ،كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار
فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از
ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.
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كيفيت آب -جستجو و شمارش انتروكوك هاي روده اي به روش صافي غشايي -روش

آزمون ميكروبيولوژي

))

كه توسط كميسيون هاي مربوط تهيه و تدوين شده ودر شصت و چهارمين

جلسه كميته ملي استاندارد ميكروبيولوژي و بيولوژي مورخ  83/8/11مورد تصويب قرار گرفته است ،
اينك به استناد بند يك ماده  3قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
مصوب بهمن ماه  1311بعنوان استاندارد ملي ايران منتشرمي شود.
اينك اين استاندارد به استناد بند يك مادة  3قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات
صنعتي ايران مصوب بهمن ماه  1311به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر ميشود.
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ،علوم و
خدمات ،استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه براي
اصالح و تكميل اين استاندارد ارائه شود ،در تجديدنظر بعدي مورد توجه قرار خواهد گرفت .بنابراين
براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد .در تهيه و
تجديدنظر اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه ،در حد
امكان بين اين استاندارد و استانداردهاي بينالمللي و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته
هماهنگي ايجاد شود.
اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران  3623گرديده است و استاندارد  3623باطل اعالم مي گردد.
منابع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است:
 – 1استاندارد ملی ايران  : 3623سال  1311جستجو وشمارش استرپتوکوک های مدفوعی در آب به
روش صافی غشايي
2 - ISO 7899-2 2000: Water quality - Detection and enumeration of intestinal enterococci-

Part 2: Membrane filtration method .

انتروكوك هاي روده اي 1باكتري هاي گرم مثبت ،كاتاالز منفي ،كوكوئيدي تا تخم مرغي شكل و معموآل
زنجيره اي و دارای آنتی ژن  oهستند كه از انواع آنها مي توان انتروكوكوس هاي فكاليس ،2فاسيوم،3
دورانس ،1هيرا 5و همچنين برخي از گونه هاي متعلق به جنس استرپتوكوكوس ( مشخصاً
استرپتوكوكوس هاي بوويس 6و اكوينوس ) 1را نام برد .اگرچه اين گونه هاي استرپتوكوكوس به مدت
كوتاه در آب زنده مانده و احتمال دارد كه شمارش نشوند .
در بررسي و آزمون آب ،انتروكوك ها را به عنوان نشانگر آلودگي مدفوعي در نظر مي گيرند  ،اگرچه
ممکن است گاهی دارای منشا ديگری باشند  ،ولي شناسائي سويه هاي جدا شدة آن در آب مي تواند
عامل مهمي در ارزيابي كيفيت آب و در نتيجه سالمت جامعه باشد .

هدف از تدوين اين استاندارد ،تعيين روش جستجو و شمارش انتروكوك هاي روده اي در آب ،بوسيلة
صافي غشايي 1مي باشد .

1- Intestinal enterococci
2- Enterococcus faecalis
3- Enterococcus faecium
4- Enterococcus durans
5- Enterococcus hirae
6- Streptococcus bovis
7- Streptococcus equines

پ
1- Membrane filter
) 2- Most probable Number ( MPN

اين استاندارد در مورد آب هاي گندزدايي شده مانند آب آشاميدني و آب استخر و همچنين
آب بسته بندي شده و آب معدني كاربرد دارد .
اين استاندارد در مورد آب هاي زير كاربرد ندارد :
آب هاي داراي مقادير قابل توجه ذرات و مواد معلق كه در عمل صاف سازي ايجاد اختالل
نموده و باعث مسدود شدن روزنة صافي غشايي می شوند .
آب هاي داراي مقادير قابل توجه از ميكروارگانيسم هاي ديگر ،به گونه اي كه رشد آنها مانع
از شمارش و تشخيص دقيق انتروكوك هاي روده اي شود .
يادآوري -در مورد آب هاي خيلي كدر از روش بيشترين تعداد احتمالي 2استفاده كنيد .

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است .بدين
ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود .در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و /يا
تجديدنظر ،اصالحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست .معهذا بهتر است كاربران
ذينفع اين استاندارد ،امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد
بررسي قرار دهند .در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ1و /يا تجديدنظر ،آخرين چاپ و /يا تجديدنظر آن
مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است .
استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است :
استاندارد ملي ايران  : 1231سال  1311آيين كار آزمونهاي باكتريولوژيكي آب
استاندارد ملي ايران  : 2111سال  1383آيين كار در آزمايشگاه ميكروبيولوژي
استاندارد ملي ايران  : 3151سال  1315جستجو و شمارش كليفرم ها در آب به روش چند لوله
اي

در اين استاندارد اصطالحات و  /يا واژه ها با تعاريف زير به كار مي رود :

منظور ،باكتري هايي هستند كه قادر به احياء تركيب  2و  3و  -5تري فنيل تترازوليوم كلرايد 1و تبديل
آن به فرمازان 2بوده و همچنين قادر به هيدروليزاسكولين 3در دماي  11درجه سلسيوس درمحيط هاي
كشت بند  1-1-1و  2-1-1اين استاندارد مي باشند .

اين روش براساس صاف نمودن حجم معيني از نمونه به وسيلة صافي غشايي با اندازه روزنه 3/15
ميكرون و قرار دادن صافي غشايي بر روي محيط كشت جامد انتخابي و گرمخانه گذاري در دما و
زمان مشخص طبق بند  2-1-1اين استاندارد و آزمون تأييدي طبق بند  1-1-1مي باشد .

مقدار يك تا پنج ليتر آب را با رعايت شرايط زير نمونه برداري كنيد :
براي نمونه برداري ،از ظروف شيشه اي و يا پالستيكي سترون شده استفاده كنيد .اين
ظروف بايد به گونه اي باشد كه دماي  163درجه سلسيوس را به خوبي تحمل نمايد .همچنين در اين دما
نبايد موادي از ظروف آزاد شوند كه براي رشد باكتري ها بازدارنده بوده و يا سبب افزايش رشد آنها
شوند .
ظروف قبل از سترون شدن ،بايد با آب و مادة شوينده مناسب شسته و با آب مقطر آبكشي
شوند .سپس دوباره با اسيد نيتريك شسته و با آب مقطر آبكشي شوند .
چنانچه نمونه برداري از شير آب انجام پذيرد ،بايد مقداري از داخل و خارج شير آب را
كامالً تميز و گندزدايي و پس از باز گذاشتن آب براي مدت دو دقيقه ،شير را بسته و براي گند زدايي با
چراغ الكلي قسمت سر شير را حرارت دهيد .سپس آن را باز نموده تا آب خارج و خنك شود .
يادآوري -براي گندزدايي قسمت سر شير از محلول هيپوكلريت سديم  011ميلي گرم در ليتر و يا الكل اتيليك  01درصد
مي توانيد استفاده كنيد .
) 1- Triphenyl tetra zolium chloride ( T. T. C
2- Formazan
3- Aesculin

ظروف نمونه برداري نبايد كامالً از آب پر شوند .
براي نمونه برداري بايد دقت كافي نمود تا از آلودگي ثانوي پيشگيري بعمل آيد .
براي نمونه برداري از آب هاي آشاميدني ،بايد پيش از سترون نمودن ظروف ،به ازاي
هر  125ميلي ليتر گنجايش ظرف ،مقدار  3/1ميلي ليتر از محلول  3درصد تيوسولفات سديم 1اضافه
نمود تا ميزان باقيماندة كلر را خنثي كند .
براي نمونه برداري از آب هايي كه ميزان باقيماندة كلر در آن بيشتر از  5قسمت در
ميليون  2باشد  ،بايد پيش از سترون نمودن ظروف ،به ازاء هر  125ميلي ليتر گنجايش ظرف ،مقدار
 3/1ميلي ليتر محلول تيوسولفات سديم  13درصد به آن اضافه كنيد .
در مورد آب هايي كه غلظت فلزات سنگين در آنها بيش از  3/31ميلي گرم در ليتر است،
بايد پيش از سترون نمودن ظروف ،به ازاء هر  533ميلي ليتر گنجايش ظرف ،مقدار  3/3ميلي ليتر
محلول  15درصد اتيلن دي امين تترا استيك اسيد 1به آن اضافه كنيد .

نمونه را بايد تا رسيدن به آزمايشگاه و انجام آزمون در يخچال و يا در ظروف حاوي يخ نگه داري كنيد
.
نمونه را ترجيحاً بالفاصله پس از نمونه برداري ،مورد آزمون قرار دهيد .و چنانچه امكان پذير نباشد،
مي توانيد تا  6ساعت پس از نمونه برداري در دماي متعادل محيط (  25درجه سلسيوس ) نگهداري
كنيد .
تحت شرايط خاص كه انجام آزمون امكان پذير نباشد مي توان نمونه را تا  42ساعت پس از نمونه برداري
در دماي  5 ± 3درجه سلسيوس ،در تاريكي نگه داري نمود .

به منظور بدست آوردن نتايج هماهنگ ،از مواد شيميايي با كيفيت يكسان و درجه خلوص باال و
همچنين محيط هاي كشت مناسب و معتبر استفاده كنيد .
چنانچه محيط هاي كشت بصورت تجارتي در دسترس باشند تهيه محيط كشت را طبق دستورالعمل
سازنده انجام دهيد.
1-Thiosulfate sodium ( Na2 S2 O3
)2- Part per million ( P. .P. .M
) - Ethylene diamin tetra acetic acid ( E.D.T.A.
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1

تركيبات
تريپتوز

مقدار
 23گرم

عصاره مخمر

 5گرم

گلوكز

 2گرم

هيدروژن فسفات دي پتاسيم

 1گرم

سديم آزايد

 3/1گرم

آگار 8تا  18گرم (به قدرت ژلي آگار بستگي دارد).

 1333ميلي ليتر

آب مقطر

مواد فوق را با جوشاندن در آب مقطر حل نموده ،و براي مدت  5دقيقه اضافي ديگر تا حل
شدن كامل ،آن را در حمام آب جوش قرار دهيد .سپس محيط را تا دماي  53تا  63درجه سلسيوس سرد
كنيد .
يادآوري  -1از آنجا كه محيط هاي كشت حاوي سديم آزايد بسيار سمي مي باشند ،در تهيه محيط هاي كشت بايد از
تماس مستقيم با پوست و همچنين استنشاق آن خودداري كنيد .

يادآوري  -2چنانچه محلول هاي حاوي سديم آزايد ،با ظروف فلزي براي مثال سينك هاي ظرفشويي در تماس باشند،
تركيبات قابل انفجار ايجاد نموده ،لذا پيشنهاد مي شود با افزودن مقادير زياد از محلول اشباع شده نيتريت ،تركيبات
آزايد را تجزيه كنيد .

يادآوري  -3نيمه عمر محيط هاي كشت حاوي سديم آزايد كوتاه بوده و با گذشت زمان تجزيه مي شوند ،لذا ضروري
است تاريخ انقضاي محيط هاي كشت فوق مورد توجه قرار گيرد .

تركيبات
 2و  3و  5تري فنيل تترازوليوم كلرايد

مقدار
 1گرم
) 1- Slanetz and Bartley medium ( S & B

 133ميلي ليتر

آب مقطر

معرف فوق را در آب مقطر ريخته ،با تكان دادن حل كنيد .سپس آن را توسط صافي غشايي با
اندازه روزنه  3/22ميكرون سترون نماييد .
يادآوري – محلول فوق را دور از نور قرار دهيد و چنانچه ته رنگ صورتي مشاهده گرديد ،آن را دور بريزيد.
1

تركيبات
محيط كشت پايه ( طبق بند ) 1-1-1-1

مقدار
 1333ميلي ليتر

محلول تي تي سي بند ( طبق بند ) 2-1-1-1

 13ميلي ليتر

محلول تي تي سي را به محيط كشت پايه كه تا دماي  53تا  63درجه سلسيوس سرد شده است،
اضافه كنيد .سپس به ضخامت  3تا  5ميلي متر در پليت هاي سترون شده ريخته ،در سطحی صاف
قرار دهيد تا بصورت جامد درآيد  .پليت هاي تهيه شده را مي توانيد حداكثر دو هفته در دماي 5 ± 3
درجه سلسيوس و تاريكي نگه داري كنيد .
 pHنهايي محيط بايد در دمای  25درجه سيلسيوس برابر  1/2 ± 3/1باشد .
يادآوري  –1براي تنظيم  pHمحيط كشت بند  3-0-0-0از محلول هاي كربنات سديم (  011گرم در ليتر ) يا
هيدروكسيد سديم (  21گرم در ليتر ) يا اسيد هيدروكلريك (  33/5گرم در ليتر ) استفاده كنيد .

تركيبات
تريپتون

مقدار
 11گرم

پپتون

 3گرم

عصاره مخمر

 5گرم

1- Complete medium

Bile – aesculin azide agar

2

صفراي گاو ( بصورت خشك )

 13گرم

سديم كلرايد

 5گرم

اسكولين

 1گرم

سيترات آمونيم آهن سه ظرفيتي

 3/5گرم

سديم آزايد

 3/15گرم

آگار

 8تا  18گرم ( به قدرت ژلی آگار بستگی دارد)

آب مقطر

 1333ميلي ليتر
مواد فوق را با جوشاندن در آب مقطر حل كنيد .سپس به حجم هاي  253ميلي ليتر ،در

ظروف درپيچ دار با گنجايش  533ميلي ليتر تقسيم نموده و در اتوكالو با دماي  121 ± 1درجه سلسيوس
به مدت  15دقيقه سترون كنيد .پس از اينكه دماي محيط كشت به درجه حرارت  53تا  63درجه
سلسيوس رسيد ،به ضخامت دست كم  3ميلي متر در پليت هاي سترون تقسيم
كرده و در سطحي صاف قرار دهيد تا بصورت جامد درآيد pH .نهايی محيط بايد در دماي
 25درجه سلسيوس برابر  1/1 ± 3/1باشد .
پليت های فوق را می توان حداکثر دو هفته در دمای  5 ± 3درجه سلسيوس نگهداری نمود .

از وسايل معمول در آزمايشگاه ميكروب شناسي طبق استاندارد ملي  2111و همچنين وسايل زير
استفاده كنيد :
وسايل صافي غشايي شامل دستگاه پمپ خالء  ،قيف  ،صفحه نگهدارنده صافي غشايي ،
گيره نگهدارنده  ،ارلن ماير تخليه  ،لوله هاي وصل شونده به پمپ خالء و صافي غشايي با اندازه هاي
روزنة  3/15و  3/22ميكرون و قطر  11تا  53ميلي متر .
گيره سر صاف
حمام آب گرم و يا گرمخانه قابل تنظيم در دماي  36 ± 2درجه سلسيوس و  11 ± 3/5درجه
سلسيوس

دست كم  253ميلي ليتر نمونه آب را ( طبق استاندارد ملي ايران  1231آئين كار آزمونهاي
باكتريولوژيكي آب ) از صافي غشايي سترون با اندازة روزنه  3/15ميكرون عبور دهيد .
حجم نمونه متناسب با نوع آن متفاوت است .براي مثال در مورد آب معدني بسته بندي شده ،حجم نمونه
 451ميلي ليتر مناسب مي باشد.

تمام عمليات صاف سازي بايد در مجاورت شعله و با استفاده از وسايل سترون انجام شود .

صافي بند  1-1را در شرايط سترون بر روي محيط كشت اسلنتز و بارتلي بند  1-1-1به گونه اي قرار
دهيد كه سطح چهارخانه آن به طرف باال بوده و همچنين حباب هوا در زير آن تشكيل نشود.

پليت هـاي بنـد  1-1-1را در دمـاي  36 ± 2درجه سلسيوس به مدت  11 ± 1سـاعت گرمخانه گذاري كنيد
.

پليت هاي بند  2-1-1را بررسي نموده و چنانچه كلني هاي برجسته بر روي صافي غشايي به رنگ
قرمز ،صورتي و آلبالويي ( در مركز و يا تمام آن ها ) مشاهده گرديد ،به عنوان انتروكوك هاي روده
اي مشخص شمارش كنيد .
كلني های مشخص انتروكوك هاي روده اي با احياء  4و  3و  -5تري فنيل تترازوليوم كلرايد و تبديل آن به
فرمازان  ،به رنگ قرمز ،آلبالويي يا صورتي ديده مي شوند .

با استفاده از گيره سر صاف سترون بند  ،2-8صافي غشايي بند  3-1-1را به گونه اي كه سطح
چهارخانة آن به طرف باال باشد ،بر روي محيط كشت صفرا اسكولين -آزايد آگار بند  2-1-1که به
دمای حدود  11درجه سلسيوس رسيده است  ،انتقال داده و در دماي  11 ± 3/5درجه سلسيوس به مدت
 2ساعت گرمخانه گذاري نماييد.

يادآوري– انتروكوك هاي روده اي اسكولين را در مدت  2ساعت هيدروليز نموده ،توليد تركيب  6و -1
دي هيدروكسي كومارين 1مي كند  ،که با يون آهن سه ظرفيتي تركيب شده و ايجاد رنگ قهوه اي
روشن تا سياه مي كند .

در مواردي كه تعداد كلني هاي شاخص كمتر از  53كلني مي باشد ،تمام كلني هاي شاخص بند  1-1-1را
كه در محيط كشت اطراف آنها رنگ قهوه اي روشن تا سياه منتشر شده است را به عنوان انتروكوك
هاي روده اي تائيد شده شمارش نماييد .
چنانچه بيش از  53كلني در صافي غشايي بند  1-1-1-1مشاهده گرديد 13 ،مربع صافي غشايي را
بطور دلخواه انتخاب نموده و تعداد كلني هاي آن را شمارش كنيد .
اگر صافي غشايي داراي  133مربع و يا  113مربع باشد ،تعداد كلني هاي آن را شمارش نموده و در
عدد  13و يا  11ضرب كنيد .
تعداد زياد شمارش كلني ها و يا توزيع نابرابر آنها ،ممكن است سبب انتشار رنگ به محيط كشت اطراف
شده و در شمارش ايجاد مزاحمت كنند .لذا پيشنهاد مي شود  ،چنانچه احتمال باال بودن شمارش انتروكوك هاي روده
اي وجود داشته باشد ،نمونه مورد آزمون را ( طبق استاندارد ملی ايران  2410آئين کار آزمونهای باکتريولوژيکی آب
) رقيق كنيد .

براي محاسبه نتايج ،با توجه به اينكه هر كلني از يك ميكروارگانيسم منشا گرفته است ،نتايج را به
صورت تعداد واحدهاي تشكيل دهنده كلني 1در حجم معين نمونه با استفاده از فرمول يك محاسبه كنيد .
فرمول يك

N
C 
s ( n v f )  ( n v f )  ...
1 1 1
2 2 2

 =Csتعداد واحدهاي تشكيل دهنده كلني در حجم اوليه Vs

 = Nتمام كلني هاي شمارش شده بر روي صافي ها و يا پليت ها در رقت هاي مختلف
 n1و  = n2تعداد پليت هاي شمارش شده به ترتيب براي رقت های  f1و f2

1 - 6, 7- dihydroxycoumarin
) 1- Colony Forming Unit ( C. F. U

 v1و  = v2حجم نمونه مورد آزمون به ترتيب براي رقت های  f1و f2

 f1و  = f2رقت های مورد استفاده به ترتيب براي حجم هاي  v1و  v2و ...
و در مورد نمونة رقيق نشده  f = 1مي باشد .
 = Vsحجم اوليه براي بيان تعداد ميكروارگانيسم ها در نمونه
براي گزارش نتيجه نهايي شمارش با  55درصد اطمينان ،از فرمول دو استفاده كنيد :

c 1

فرمول دو
 = Cجمع شمارش كلني ها

C 22

براي شمارش پليت هايی که كمتر از  41كلني دارند  ،از فرمول شماره دو استفاده نكنيد .

گزارش آزمون بايد داراي آگاهي هاي زير باشد :
مشخصات كامل نمونه مانند نوع نمونه و مقدار ماده گندزدا
تاريخ و محل نمونه برداري ،تاريخ ارسال نمونه به آزمايشگاه
تاريخ انجام آزمون
بيان نتايج طبق بند  13اين استاندارد
روش آزمايش طبق استاندارد ملي.....
نام و نام خانوادگي و امضاي آزمايشگر
سايرا اطالعات كه مربوط به روش آزمون باشد .

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
Institute of Standards and Industrial Research of Iran
ISIRI NUMBER

7724-2

Water quality- Detection and enumeration
of intestinal enterococci
Part 2 : membrane filtration method

1st. Revision

