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 به نام خدا

 آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

 صرنعتی  و تحقیقرا   اسرتاندارد  مؤسسر   مقرررا   و قوانین اصالح قانون 1مادۀ  یک بند موجب به ایران سازمان ملی استاندارد

 را ایران استانداردهای ملی )رسمی( نشر و تدوین تعیین، که وظیف  است کشور رسمی مرجع تنها3193ماه بهمن مصوب ایران،

 .دارد عهده به

نظرران مراکرو و مؤسسرا     صراحب  ،های فنی مرکب از کارشناسان سازمان های مختلف در کمیسیونتدوین استاندارد در حوزه

شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شررایط تولیردی،   علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می

کننردگان،  صراحبان حرو و نفرع، شرامل تولیدکننردگان، مصرر         ست کره از مشرارکت آگاهانره و منصرفان    فناوری و تجاری ا

نروی    شرود. پری   دولتی حاصرل مری  های دولتی و غیرکنندگان، مراکو علمی و تخصصی، نهادها، سازمانصادرکنندگان و وارد

شرود و پر  از دریافرت     های مربوط ارسرا  مری   یسیونکم نفع و اعضایملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی استانداردهای

عنوان استاندارد ملی )رسمی( ایرران اراو و    به ،ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صور  تصویب  نظرها و پیشنهادها در کمیت

 شود.منتشر می

کننرد   یرین شرده تهیره مری    نیو با رعایت ضوابط تع صالحذیمند و  های عالقه که مؤسسا  و سازمان نوی  استانداردهایی پی 

شرود. بردین ترتیرب،     اراو و منتشرر مری    ملری ایرران   عنروان اسرتاندارد   بررسی و درصرور  تصرویب، بره    ،درکمیته ملی طرح

ملی اسرتاندارد مربروط     تدوین و در کمیت 9 رۀاستاندارد ملی ایران شمامقررا  شود که بر اساس ملی تلقی می استانداردهایی

 به تصویب رسیده باشد. شود تشکیل میایران دارد استان در سازمان ملیکه 

(ISO)المللی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بیند سازمان ملی استاندار
و  2(IEC) المللی الکتروتکنیرک  ،کمیسیون بین3

(OIML)شناسی قانونی المللی اندازه سازمان بین
(CAC)کمیسریون کردک  غریایی    5عنروان تنهرا رابرط    است و به 1

در کشرور   9

هرای خراک کشرور، از آخررین      ملی ایران ضمن تروجه بره شررایط کلری و نیازمنردی     کند. در تدوین استانداردهای فعالیت می

 شود. گیری می المللی بهره های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین پیشرفت

کنندگان، حفظ سرالمت   ر قانون، برای حمایت از مصر بینی شده د تواند با رعایت موازین پی  سازمان ملی استاندارد ایران می

محیطری و اقتصرادی، اجررای بعضری از      و ایمنی فردی و عمومی، حصو  اطمینان از کیفیرت محصرو   و مالحظرا  زیسرت    

 ریاستانداردهای ملی ایران را برای محصو   تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شورای عرالی اسرتاندارد، اجبرا   

المللری بررای محصرو   کشرور، اجررای اسرتاندارد کا هرای صرادراتی و          تواند به منظور حفظ بازارهرای برین  . سازمان میکند

ها و مؤسسا  فعرا  در   کنندگان از خدما  سازمان به استفاده بخشیدن. همچنین برای اطمینان کند بندی آن را اجباری درجه

هرا و   محیطی، آزمایشرگاه  مدیریت کیفیت و مدیریت زیست هایسیستم صدورگواهی مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیوی و  زمین

ها و مؤسسا  را بر اسراس ضروابط نظرام     گونه سازمان استاندارد این سازمان ملیوسایل سنج ،  (الیبراسیون)کمراکو واسنجی 

هرا  ها اعطا و بر عملکرد آند صالحیت به آنکند و در صور  احراز شرایط  زم، گواهینام  تأیی تأیید صالحیت ایران ارزیابی می

یکاها، واسنجی وسایل سنج ، تعیین عیار فلوا  گرانبها و انجام تحقیقرا  کراربردی     المللی کند. ترویج دستگاه بین نظار  می

 .است سازمانملی ایران از دیگر وظایف این  برای ارتقای سطح استانداردهای

                                                 

 - International Organization for Standardization 

 - International Electrotechnical Commission 

 - International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

 - Contact point 

 - Codex Alimentarius Commission  



 1531سال :)چاپ اول(13651رۀ ماایران ش ملیاستاندارد 

   

 د 

 

 کمیسیون فنی تدوین استاندارد

 «ساعت 84در  فلوروسلیسیکَبراکیونوس مزمن با تعیین سمیت  –یت آبکیف»

 سمت و/یا محل اشتغال: رئیس:

 ابراهیم، محمدی

 (شناسیدکتری سم)

 دانشگاه علوم پوشکی کردستان

  دبیر:

 محمدی، حمید 

   غیایی( بهداشت مواد دکتری)

 کردستان استاناداره کل استاندارد 

  

  تیب حرو  الفبا()اسامی به تر اعضا:

 اسرین، میریآغه

 (ارشد میکروبیولوژی )کارشناسی

 کردستان استاناداره کل استاندارد 

  

 لیال، زادهابراهیم

 (ارشد بهداشت محیط )کارشناسی

   دانشگاه علوم پوشکی کردستان

  

 حمید، حسینی

 (کارشناسی ارشد شیمی تجویه)

  کردستان استانای شرکت آب منطقه

 یقهصد یدری،ح

 آب( یارشد مهندس ی)کارشناس

 کردستان یشرکت آب منطقه ا

  

 رزگار، بینهذر

 )کارشناسی ارشد شیمی آلی(

  دانشگاه علوم پوشکی کردستان - معاونت غیا و دارو

  

 وریا، ساعدپناه

 ()کارشناسی صنایع غیایی

 کردستان استاناداره کل استاندارد 

  

 شلیر، عباسی

 (ارشد صنایع غیایی )کارشناسی

  کردستان استانانجمن مدیران کنتر  کیفیت 

  

 نوراعبدی، 

 (کشیارشد آبیاری و زه )کارشناسی

  کردستان استانسازمان جهاد کشاورزی 
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 سمت و/یا محل اشتغال: )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 سیران، فاتحی

 (کارشناسی صنایع غیایی)

 کارشناس مسقل صنایع غیایی

  

 هدیه، مازوجی

 (ارشد شیمی تجویه )کارشناسی

 کردستان اناستای شرکت آب منطقه

 بهاره ی،ناصر

 (یکشاورز یارشد مهندس ی)کارشناس

 استان کردستان یسازمان جهاد کشاورز

  

 کژا ، نادری

 (ارشد شیمی تجویه )کارشناسی
  دانشگاه علوم پوشکی کردستان -معاونت غیا و دارو 

  

 ویراستار:
 

 نظام، جهانگیری

 (ارشد صنایع غیایی )کارشناسی

  کردستان استاناداره کل استاندارد 
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

 ز گفتارپی 

 ح  مقدمه

 3 هد  و دامنه کاربرد 3

 3  مراجع الوامی  2

 2 اصطالحا  و تعاریف 1

 5 اصو  آزمون 5

 5 محیط آزمون 9

 5 های آزمون و محیط کشت گرها، ارگانیسمواکن  9

 9 هاو دستگاه تجهیوا  9

 4 ها سازی نمونه تیمار و آماده 4

 5 روش آزمون 5

 35 بیان نتایج 38

 39 اریگیمعیارهای صحه 33

 39 گوارش آزمون 32

 LC OLIGO 39سازی محیط آماده (دهنده آگاهی) پیوست الف

 28 دقتمربوط به  های( دادهدهنده آگاهی) پیوست ب

 23 نامهکتاب
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 گفتار پیش

  آن ینو  یه پک« ساعت 54در  فلوروس کلیسی براکیونوست مومن با تعیین سمی –کیفیت آب»استاندارد 

المللی به عنوان استاندارد ملی بره روش اشراره   مربوط بر مبنای پییرش استانداردهای بین یهاونیسیمک در

اجالسریه کمیتر     نوزدهمین، در ن شدهیه و تدویته 9، استاندارد ملی ایران شماره 9شده در مورد الف، بند 

قرانون   1مرادۀ   یکاستناد بند ن استاندارد به یا کنیب شد. ایتصو 21/33/59مورخ  آب و آبفااستاندارد  ملی

بره عنروان    ،3193بهمرن مراه    مصروب و تحقیقا  صنعتی ایران،  استانداردرا  مؤسسه مقرن و یاصالح قوان

 شود. یران منتشر میا ملیاستاندارد 

سراختار و شریوۀ    -ایران ملی)استانداردهای  9ایران شمارۀ  ملیاستاندارد  بر اساسایران  ملیاستانداردهای 

  نر یدر زم یو جهان ملی یها شرفتیتحو   و پ با یو هماهنگ یحفظ همگام یبرا شوند.تدوین مینگارش( 

ه کر  یشنهادید شد و هر پندنظر خواهیلووم تجد صور ران در یا ملی یهاع، علوم و خدما ، استانداردیصنا

قررار   توجه ربوط موردم هایونیسیمکدنظر در ین استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیا لیمکتاصالح و  یبرا

 بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد. خواهد گرفت.

و تهیه و تدوین شده « معاد  یکسان»به روش المللی زیر  این استاندارد ملی بر مبنای پییرش استاندارد بین

المللری موبرور    د و معاد  یکسان اسرتاندارد برین  باششامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می

 است:

ISO      :    , Water quality — Determination of the chronic toxicity to Brachionus 

calyciflorus in    h  
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 مقدمه

. شرده اسرت   ادههای بیولروژیکی اسرتف  از آزمون کیفیت آب بر بارارزیابی آثار زیانطی سالیان متمادی، برای 

 تکثیرر مثل از راه بکرزائی و زمران  تولید به دلیل مویت ، فلوروسلیسیکبراکیونوس  ا، و به ویژه گونههروتیفر

تحرت شررایط    منفردمورد توجه هستند. به طوری که یک مادر نظر اکوتوکسیکولوژیکی نقطهاز بسیار کوتاه 

تون است یک زئوپالنک فلوروسبراکیونوس کلیسیکند. ساعت اندین بار تکثیر پیدا می 54مطلوب در مد  

و طعمه تعرداد زیرادی از  رو    کنندگان اولیه هستندمصر  موجودا کند. این که در آب شیرین زیست می

 مهرگان هستند.ها و بیماهی

شود و بنابراین در طو  این مرد  حرداقل سره    ساعت انجام می 54طی در این استاندارد  مورد اشارهآزمون 

 (.نامه مراجعه کنیدکتاب 33به مرجع شماره ) شودتکثیر می منفرد ل از یک ارگانیسم والدِنس
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 ساعت  84در  فلوروسبراکیونوس کلیسیبا  مزمنت تعیین سمی –کیفیت آب 

مربوط همه مسائل ایمنی متن این باید با عملیات معمول آزمایشگاهی آشنا باشند.  این استاندارد کاربران -هشدار

از  اطمینیان و  مناسی  و سیالمت   شرایط ایمنیی  یربرقرا. مسئولیت گیردر بر نمیدرا ه استفاده از این استاندارد ب

 .استبر عهده کاربر  ،انطباق با شرایط قانونی در سطح ملی

 ها بر طبق این استاندارد توسط کارکنان آموزش دیده انجام شود.الزم است که انجام آزمونگمان بی -مهم

 دامنۀ کاربرد هدف و 1

براکیونروس   روتیفرر  برا اسرتفاده از   مرومن  تسرمی تعیرین   ی بررای روشر ارائره   ،این استانداردهد  از تدوین 
 ساعت است.  54بر اساس ممانعت از رشد جمعیت در  فلوروس کلیسی

 موارد زیر کاربرد دارد: برایاین روش 

تواننرد بره صرور     مری  آزمرون رایط مواد شیمیایی که به صور  محلو  هسرتند و یرا اینکره تحرت شر      -الف

 های پایدار باقی بمانند؛یا سوسپانسیون 3دیسپرسیون

، فیلتراسریون یرا   کرردن  هدکانت باکه نشده  تصفیهو یا  شده تصفیهبه صور  یا خانگی های صنعتی پساب -ب

 ؛آینددر می مناسب شکلکردن به سانتریفیوژ 

 ؛های شیرینآب -و

 .آبیهای عصاره - 

و غیره( در آب کاربرد ندارد،  1کننده، جیب2هیدرولیوکننده) ندارد برای آزمون مواد شیمیایی ناپایداراین استا

حاصرل از مصرب    هرای آب نمونره  آزمرون گیری شود. همچنین بررای  مگر در حالتی که غلظت مواجهه اندازه

 کاربرد ندارد. رودخانه یا دریا

 مراجع الزامی 2

 ها ارجاع داده شده اسرت. صور  الوامی به آن که در متن این استاندارد بهدر مراجع زیر ضوابطی وجود دارد 

 شوند. ترتیب، آن ضوابط جوئی از این استاندارد محسوب می بدین

                                                 

1 - Dispersion 

2- Hydrolysing 

3- Absorbing 
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های بعدی آن برای تجدیدنظرها و هاصالحیکه به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، درصورتی

هرا ارجراع داده شرده اسرت،     در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن .آور نیستاین استاندارد الوام

 آور است.های بعدی برای این استاندارد الوامهاصالحیهمواره آخرین تجدیدنظر و 

 استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الوامی است:

 -   ISO     -       , Water quality — Sampling — Part   : Guidance on biotesting of 

samples 

 -   ISO     , Water quality — Determination of dissolved oxygen — Electrochemical probe 

method 

 -  ISO      , Water quality — Determination of pH 

 ، بررا اسررتفاده از اسررتانداردpHگیررری انرردازه -کیفیررت آب ،3158سررا  :35313اسررتاندارد ملرری ایررران شررماره  -یییادآوری

ISO      :      تدوین شده است. 

 

 اصطالحات و تعاریف 5

 اصطالحا  و تعاریف زیر کاربرد دارد.در این استاندارد، 

5-1  

 سری شاهد

control batch 

 .(2-1بند زیر)مطابو  شامل محلو  شاهد است های تکرار کهسری

 ]            ISOاز استاندارد  برگرفتهمنبع:  [

 .دهدرا تشکیل می شاهدسری هشت تکرار یک  ،در این استاندارد -یادآوری

5-2  

 محلول شاهد

control solution 

 است. بدون نمونه مورد آزمون ،خوراکآزمون و  کشت ترکیبی از محیط

 ]            ISOمنبع: برگرفته از استاندارد  [
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5-5  

   (ECxغلظت مؤثر )

 شودت میممانعت رشد جمعی  x% که منجر به غلظتی

effective concentration producing x % population growth inhibition ECx 

( نسبت به سری شاهد 5-1بند زیر)مطابو  ممانعت رشد جمعیت x % به منجرنمونه که از شده  غلظت برآورد

 (.3-1بند زیر)مطابو  شودمی

5-8  

 ممانعت رشد جمعیت

population growth inhibition 

( و سرری  3-1بنرد  زیر)مطرابو   ( در پایان آزمون بین سری شاهداننوزادمادرها و ) هامادهکل عداد تمقایسه 

 است. (9-1بند زیر)مطابو  آزمون

5-3  

 سری آزمون

test batch 

  است.( 9-1بند زیر)مطابو محلو  آزمون حاوی همان که تکرار  هایسری

 ]            ISOمنبع: برگرفته از استاندارد  [

 دهد.یک سری شاهد را تشکیل میدر این استاندارد هشت تکرار  -ییادآور

5-6  

 محلول آزمون

test solution 

 آزمون است. موردو نمونه  خوراکآزمون، کشت ترکیبی از محیط 

 ]            ISOمنبع: برگرفته از استاندارد  [
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 اصول آزمون 8

دای آزمون، به طور منفرد و برای یرک دوره  با سن کمتر از دو ساعت در ابتماده،  فلوروسبراکیونوس کلیسی

رشرد  آزمرون، برر   این تمرکو  گیرد.های نمونه تحت آزمون قرار میای از غلظتساعته در مواجهه با دامنه 54

مراده   هرای در پایان آزمون، تعرداد روتیفر  است. 3بکرزاییبه روش تکثیر  راهتونی از پالنک هایجمعیت روتیفر

 د.شوه با شاهد، درصدهای ممانعت رشد جمعیت برای هر غلظت تعیین میشود و در مقایستعیین می

ممانعرت رشرد    x % ، غلظتی که منجر بره با استفاده از یک مد  رگرسیونهای به دست آمده و داده کمک به

 .دشومیمحاسبه شود می(   ECیا    EC   ،EC به عنوان مثا )  ECxجمعیت 

 محیط آزمون 3

         یطروری کره دمرا   بره   ،انجرام گیررد   کنترر  شرده   با دمای ثابرت  محفظهدر یک اتاق یا  وآزمون در تاریکی 

ºC (3 ± 29 ) مین شود. ظرو  آزمون تأدر 

 شود.کنتر  می های شاهدمحلو با تهیه این مورد . عاری از گرد و غبار یا بخارا  سمی باشدباید اتمسفر 

 آزمونکشت ها و محیط گرها، ارگانیسمواکنش 6

در متن استاندارد  آنغیر از که در صورتیمگر استفاده کنید  مشخصای گرهای با درجه تجویهفقط از واکن 

 شده باشد. اشاره

 های آزمونارگانیسم 6-1

از یک کشرت آزمایشرگاهی بره دسرت     ( 1اه، روتیفر2اهمونوگونو ) فلوروسسیلیبراکیونوس کهای گونه ماده

شروند.  موجود در بازار متولد مری  5هایسیستکنید( و یا از  نامه مراجعهابکت 31 و 32 ،1منابع به ) آیندمی

 شرود انجام ( NaPCP) 9آبه یا سدیم پنتا کلروفنال  9سولفا  باید با م   هاارگانیسم حساسیت آزمون برای

  .(9-9بند زیر)مطابو 

                                                 

1- Parthenogenetic reproduction  

2- Monogonota 

3- Rotifera 

1- :Cysts هیدراته وهای روتیفر دیسیست  ROTIRICH این  در دسترس است.از محصو   مناسب تجاری  یهایمثا

 شود.این محصو   را شامل نمی ن استاندارد بوده و تأییدیه ایوواطالعا  جهت راحتی کاربران ای
5- Sodium pentachlorophenolate 
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 از طریرو کنیرد. ایرن نسرل    اسرتفاده   فلوروسبراکیونوس کلیسیاز نسل او   ،هادر صور  استفاده از سیست

 آید.تحت شرایط زیر به دست می 3تفریخ

از  mg  39( منتقرل کنیرد. مرثال    1-9بنرد  زیر)مطرابو   آزمرون  کشتمحیط دارای  ظر ها را به یک سیست

بره مرد     C (3 ± 29)˚را در دمرای   ظرر  آزمون انتقا  دهیرد.  کشت محیط  ml 38 حدود هها را بسیست

( 9-9بنرد  زیر)مطرابو   لوک  5888تا لوک   3888 وشنایی پیوسته با شد ساعت تحت ر 25تا  ساعت34

 گیاری کنید.گرمخانه

تنهرا   ،با افروودن جلبرک   هابا این حا  نرخ تکثیر بهتر روتیفر .ها  زم نیستسیست تفریخبرای  خوراک اولیه

یرک روش   عنروان . بره  آیرد به دست می 5-9بند  مقادیر مشخص شده درو برابر با  اولیه، نوزادانتولد بعد از 

مطابو برا  ) استفاده کردخوراک کمل پی به عنوان م 2روتیریچ اثر بیخوراک  µg/l 388 توان ازمی ،جایگوین

 .(نامهکتاب 34منبع 

سراعت   39از پر    تفرریخ سراعت باشرد. بنرابراین     2مورد استفاده برای آزمون باید کمتر از  هایروتیفر عُمر

  .بررسی شود یکباراعت هر نیم س ،گیاریگرمخانه

 . کند که برای یک آزمون کامل کفایت برسدجوان به حدی  یهاشود که تعداد روتیفرآزمون زمانی آغاز می

 تفرریخ  اولینمشاهده روتیفر(، این شرایط عموما  بعد از یک ساعت از  54یعنی ) در یک آزمون با پنج غلظت و یک شاهد -مثال

بره  تفرریخ  قبلی برای برنامه ریوی  شودحالت باعث میاین  .اخل یک آزمایشگاه کامال  ثابت استدر د زمان تفریخ. آیدبدست می

 .باشدکافی در طو  ساعت کاری امکان پییر  زادآوریمین تأ منظور

μS/cm  که هدایت آن کمتر از آب خالص 6-2
 .باشد 38 

( بره  2-9بند زیربو )مطا ب خالصکه با حل کردن مواد معدنی زیر در یک لیتر آ آزمونکشت محیط  6-5

 (.2-9بند زیر)مطابو  آیددست می

59 mg NaHCO  

98 mg CaSO · H O 

98 mg MgSO  

5 mg KCl 

 mg/L 388ترا   mg/L48  برا سرختی متوسرط یعنری     شده آب سنتو محیط مشابه ،آزمونکشت این محیط 

CaCO  سازی است. پ  از آماده (نامه[ در کتاب35]منبع با مطابو ) در لیترpH  است 9/9 ± 1/8محیط. 

                                                 

1- Hatching 

2- ROTIRICH 
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سرازی  هفت روز پ  از آمراده کمتر از در طو   و نمودهاین محلو  را در تاریکی و در دمای محیط نگهداری 

 استفاده کنید.

برسد  اشباع در هوابه میوان  در آن غلظت اکسیژن محلو  به طوری کهآزمون را هوادهی کنید کشت محیط 

       ترا را  pH اسرید یک یردر کلر محلرو  سردیم هیدروکسرید یرا     تفاده ازبا اسر ثابت شود. در صور  لووم  pHو 

تنظیم کنید. غلظت اسید یا باز مورد نیاز باید طوری انتخاب شود که حجم آن تا حد ممکرن کرم    9/9 ± 1/8

  برسانید. ºC (3 ± 29)آزمون را قبل از استفاده به کشت باشد. دمای محیط 

 3ولگاری   لورِکُمتشکل از جلبک  ، خوراک 6-8

بره پیوسرت الرف    ، LC OLIGOعنروان مثرا    )بره   دشونرشد داده می مناسب کشت محیطها در این جلبک

گیرنرد. غلظرت جلبرک در آزمرون بایرد      ها در فاز رشد لگاریتمی مورد استفاده قرار می(. جلبکمراجعه کنید

 کشرت  ا با سانتریفیوژ کردنجلبک رغلظت  از قبل بدین منظورلیتر باشد. سلو  در میلی 1×389 تا 2×389

m sدر )مثال 
از  یحجرم مناسرب   و افوودندقیقه( تنظیم نمایید و مجددا  با تکان دادن  28به مد   28888  -

 تقریبری برا غلظرت    یتا نهایتا  سوسپانسیون به حالت تعلیو درآورید( 1-9بند زیر)مطابو  آزمون کشتمحیط 

ترا   2×389 از ایرن سوسپانسریون برابرر    ml 3/8 حجرم  یرد. لیتر به دست آسلو  در میلی 1×389تا  2×389

 سلو  است. 1×389

  .استروز قابل نگهداری  38به مد  حداکثر  ،تاریکیو تحت  ºC (1 ± 5)در دمای کشت داده شده جلبک 

قربال  بره اسرم     کره  باشرد  Pseudokirchneriella subcapitataجلبرک  تواند متشکل از همچنین می خوراک

Selenastrum capricornutum یا Raphidocelis subcapitata غلظرت جلبرک در آزمرون    شدشناخته می .

 لیتر باشد.سلو  در میلی 9/3×389تا  3×389 بین باید

پرییر اسرت. در    های جلبک امکانبه شکل دانه( 2ژلوز) یک ماتریک  خنثی استفاده از جلبک تثبیت شده در

ی جلبرک را  دور ریخرتن  یره رویر    را سانتریفیوژ کرده و پر  از این حالت، بعد از انحال  ماتریک ، جلبک 

ایرن عملیرا  را    ( به حالت تعلیرو درآوریرد.  1-9بند زیر)مطابو  آزمون کشت مجددا  با تکان دادن در محیط

 شده در با  باشد. در محیط آزمون باید در دامنه مشخص برای بار دوم تکرار کنید. غلظت جلبک

 ماده مرجع 6-3

مرورد   دتوانر ( مری CuSO . H O) پنج آبره سولفا  م   و/یاNaPCP(C CL ONa )لروفنال  سدیم پنتا ک

 استفاده قرار گیرد.

                                                 

1- Chlorella vulgaris algae 

2- Gelose 
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و بیه علیت ماهییت    سدیم پنتاکلروفنالت به عنوان یک سم مرجع، قبل از استفاده استفاده از  در صورت -هشدار

 ظه قرار گیرد.برگه اطالعات ایمنی توسط پرسنل آزمایشگاه مورد مالحخطرزای این ماده، 

   هادستگاه 1

 .شودمیزیر مورد استفاده  مواردتجهیوا  معمو  در آزمایشگاه و به ویژه در این آزمون، 

 کنترل شدهثابت با دمای  محفظهاتاق یا  1-1

 : ظروف آزمون 1-2

مسراوی  های برا ظرفیرت   و دارای ااهک مواد شیمیایی خنثی باشده  ساخته یکبار مصر ِ هایمیکروپلیتاز 

     بنرد زیر)مطرابو   برین ذره برا  بررسی حین ،آب  یهتشکیل یک  در این صور  .کنیداستفاده  ml3 تر از بورگ

     ااهرک  قطرر تقریبری   برا ( 5×9) ااهرک  25 دارای هرای میکروپلیرت به عنوان مثا  . پییر استامکان( 9-9

mm 39  ظررو   از  روش جرایگوین، به عنروان یرک   گرد استفاده نکنید. های تهاز میکروپلیت .هستندمناسب

   استفاده کنید. مجوا یبستهدر

 گیری غلظت جلبکاندازه وسیله 1-5

)ماننرد   مسرتقیم هرای غیر . روش2ا شمارشگر ذریا  3یتومتراهموسبه عنوان مثا  یک میکروسکوو مجهو به 

تواند می لیقبو  با غلظت سلو همبستگی قابلیک  برقراریدر صور  ( متر، فلوریمتریاسپکتروفوتومتر، توربید

 مورد استفاده قرار گیرد. 

  هاروتیفر برداریپیپت برای نمونه 1-8

  قابرل کشرت برا آن    محریط  کرم طروری کره مقرادیر     بره  بودهروتیفرها  از داریربنمونهبرای  کافیقطر  دارای

   مناسب هستند. ml3  با حجمیکبار مصر   موئینههای پیپتبه عنوان مثا  مینی .باشد بردارینمونه

   5دوچشمی بینهذر 1-3

 نمایی پیوسته.برابر و در صور  امکان دارای بورگ 4نمایی حداقل با بورگ

 8سیستم آنالیز تصویر 1-6

 .فلوروسبراکیونوس کلیسیگیری برای شمارش و اندازه

                                                 

1- Haemocytometer 

2- Particle counter 

3- Binocular magnifying rotifers 

4- Image analysis system  
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 منبع نوری 1-1

 هم نماید.افر لوک  5888لوک  تا  3888 یگستره( را در 2-9بند زیر)مطابو  شد  نور در ظرو  آزمون

 آوری نمونههای جمعریبط 1-4

 .     :  -     ISO استاندارد    بند زیرمطابو با 

 الک 1-3

 مناسب است(. mμ 28یا  mμ 38 منافیبا اندازه  صافی)یک پاراه  باشد mμ 98کمتر از  منافیسایو اسمی 

 هاسازی نمونهتیمار و آماده 4

 آبیی  هیای عصاره، یا پسابآب، های نمونهو تیمار  ذخیرهبرداری، انتقال، ات ویژه برای نمونهالحظم 4-1

 جهت آزمون

 اسررتاندارد مشررخص درهررای عمررومی هررا بایررد مطررابو بررا روش نمونرره ذخیرررهبرررداری، انتقررا  و نمونرره

ISO     -  :      .انجام شود 

 آوری کنید.( جمع4-9بند زیر)مطابو  ها را در بطرهای ساخته شده از مواد شیمیایی خنثینمونه

 ساعت 32 ، در طو انجام آزمونبهترین حالت برای . را انجام دهید سمیتآزمون  بالفاصلهدر صور  امکان، 

صرفر درجره    در این بازه زمانی، نمونه را ترا دمرا  انجام آزمون عدم  صور . در است هانمونه آوریاز جمع پ 

سراعت،   92 ترا در صور  عدم امکان انجام آزمون . آزمون کنیدساعت  25تا و  خنک کرده C5° تا  سیلیوس

های نمونه بر اثرر انجمراد   در صورتی که ویژگیداری کنید. نگه -C 34°کرده و در دمای زیر نمونه را منجمد 

نمونه را برا  انجام آزمون،  هنگامدر  .نمونه را آزمون کرد ،آوری ماه پ  از جمع 2 طو در توان تغییر نکند می

 خود تبه حالساعت  2جازه دهید در یک ظر  به مد  لووم، ا دادن با دست همگن کنید و در صور تکان 

برای این کار، پیپرت را در  را بردارید. مایع رویی از مقدار مورد نیاز  ،با استفاده از یک پیپتسپ  باقی بماند. 

نشین مرکو لوله آزمون قرار دهید به طوری که نوک پیپت در مرکو و مابین سطح مایع رویی و سطح مواد ته

 یرد.شده قرار گ

)بره علرت حضرور مرواد      آزمون هنگام نمونه خام یا  یه رویی جدا شده در مواحمتدر صور  احتما  ایجاد 

شرده را فیلترر و یرا     دکانتره نمونره خرام یرا    تروان  مری ها و غیرره(،  معلو باقیمانده، پروتوزوآ، میکروارگانیسم

  زمکه واقعا   مونه اجتناب کرد مگر در حالتیدستکاری نتغییر و  نوع از اینباید  ،. با این حا کردسانتریفیوژ 

حری   نمونره  از بعضری از سرموم    شیمیایی تغییر کند و احتما   وی یویکممکن است خواک ف کهاون باشد

   .شود

 گیرد. ای است که برای انجام آزمون مورد استفاده قرار می، نمونههاآمده با هر کدام از این روشنمونه بدست 
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 pH ( استاندارد ا بمطابوISO      )  و غلظت اکسیژن محلو ( اسرتاندارد  با مطابوISO      )  هزرا انردا

 ( ثبت کنید. 32بند با )مطابو  گیری کنید و مقدار هر کدام را در گوارش آزمون

باشد، آزمون ممکن است بعد از تنظیم  pHت مومن بدون در نظر گرفتن اثرا  اگر هد  آزمون ارزیابی سمی

pH مرواد  صرور  تشرکیل   در انجام گیررد.   9/9 ± 1/8ط کلریدریک اسید یا سدیم هیدروکسید در نقطه توس

 را در گروارش آزمرون   pHهر گونه تنظیم  جداسازی کنید.ها را ، مطابو روش با  آنpHبعد از تنظیم معلو 

 ( ذکر کنید.32بند )مطابو 

 های ذخیره مواد مورد آزمونسازی محلولآماده 4-2

 آزمون کشتاز محیط  یمورد آزمون را با انحال  مقدار معینی از ماده در حجم بخصوص 3ه مادهمحلو  ذخیر

کنید. با این حا ، اگر محلو  ذخیره ماده تحت شرایط مشخصی  تهیهدر زمان استفاده ( 1-9بند زیر )مطابو

 داری شود.شرایط نگه اینو تحت  باشد، ممکن است از قبل آماده شده پایدار

 مراجعره         -     ISO استانداردبرای موادی که به صور  جوئی در محیط آزمون محلو  هستند به 

 کنید.

 روش آزمون 3

 هاانتخاب غلظت 3-1

 هرای هندسری  سرری  فاصرله در  هرا این غلظتغلظت از نمونه مورد آزمون باشد.  9آزمون باید شامل حداقل 

 نباشد.برابر  2/1بیشتر از  2فاکتور جداسازیکه انتخاب شوند طوری 

در نظرر بگیریرد: بررای بدسرت آوردن مقردار       ی مورد آزمونهاغلظت یگسترهبرای انتخاب را زیر  هایعیارم

ECx ،از ترپایینو یک غلظت  حداقل یک غلظت با تر % x .مطلوب است 

 و)مطاب دهندیآزمون را تشکیل م بهر. همه این تکرارها با هم یک تهیه کنیدتکرار برای هر غلظت  4حداقل 

 (. 9-1 بندزیر با

و  بروده نمونه مرورد آزمرون    فاقد . بهر شاهد( در نظر بگیرید3-1 بندزیرو )مطاب شاهد بهردر هر آزمون، یک 

 تکرار بهتر است(.  39) باشدتکرار  4 شامل حداقل

کردن و پخر    )حال ، امولسیفایر، استخراج کننده و غیره( به منظور محلو  که یک ماده شیمیاییدر جایی

تهیه کنیرد   دومشاهد  بهریک  .شود، غلطت ماده شیمیایی باید در همه ظرو  یکسان باشدمواد استفاده می

در حالتی که تأثیر کمینه و قابل قبو  در حرال    .استفاده شده باشدغلظت همان ماده شیمیایی با  حاوی که

                                                 

1- Stock solution of the substance 

2- Seperation factor 
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اثرر حرال  کنترر     در ایرن موقعیرت    اظ شرود. لحدر محاسبا  نهایی آماری باید آن  ، اثرشاهد مشاهده شود

 .است اعتباردارای است و آزمون هنوز  کواک

توانرد  نمیبه علت منبع غیایی های آبی، با ترین غلظت آزمون شده و عصاره هاپسابآب،  هایدر مورد نمونه

 38 و مسراوی  کرواکتر ) ید در کمترین حجم ممکن اضافه شودنمونه اولیه باشد و باحجم  388 % مساوی با

 های آن(.درصد حجم نهایی نمونه و رقت

 های شاهدسازی نمونه و محلولآماده 3-2

( یرا  2-4یا  3-4 بندزیرو )مطاب های مناسب از نمونه مورد آزمونهای آزمون را با مخلوط کردن حجممحلو 

 بنرد زیربرا  و اب)مطر  خروراک ( و 1-9 بندزیربا و )مطاب آزمون کشتهای مناسب از رقت اولیه با محیط حجم

 کنید. تهیه( 9-5

 ml 3 کنید. حجم کلی بایرد در هرر ااهرک     محاسبه 5-9 بندزیرو در هر میکروپلیت را مطاب خوراکمقدار 

 باشد. 

 بنرد زیربرا  و )مطراب  خوراک( و 1-9 بندزیرو )مطاب آزمون کشتهای شاهد را با مخلوط کردن محیط محلو 

شود، یک حرال  شراهد   استفاده  (3-5 بندزیربا و مطاب) شیمیایی . در صورتیکه از یک مادهکنید تهیه (9-5

 کنید.  تهیهبرای ماده شیمیایی 

در هرر ااهرک    ml 3های آزمون و شاهد را در حجرم  ، محلو تفریخساعت قبل از پایان دوره  2تا  3حدودا  

 .توزیع کنید

 (تکررار  4سرری برا    )هرر  ااهرک  4 برا  ستون 9ترکیب  توان به، میااهک 5×9 دارای میکروپلیت 2با استفاده از  -1یادآوری 

 گیرد.  مورد استفاده قرار میغلظت مختلف  9برای آزمون  دیگر ستون 9دست پیدا کرد. یک ستون برای شاهد و 

تروان  برای این کار مری  تهیه کرد.ها در ااهکبه صور  مستقیم را آزمون  موردهای نمونه رقتتوان همچنین می -2یادآوری 

هرا  ااهک هب 5-9 بندبا زیر مطابو خوراک سپ استفاده کرد.  محلو  ذخیرههای از محلو  ذخیره و یا از رقت، هاسری رقت از

ابتردا بره   شرود کره   ، توصیه مری هاااهک بینبه منظور اجتناب از آلودگی است.  ml 3حجم کلی در هر ااهک شود. اضافه می

. کنیرد اضافه ( را 5-9 بندزیربا و )مطاب خوراک غلظت پایین به با به ترتیب  هابه سایر ااهکسپ  و های شاهد ستون ااهک

و یا با یرک  برای هر تکرار  جداگانه یبستهدر با ظرو ِباز،  هایترکیبا  فرّار،  زم است که میکروپلیت وجوداحتما  در صور  

 یگوین شود.جا ،پوشاندها را میهمه ااهکاست و نافی مناسب که دارای ماسبناک فویل 

 هاارگانیسم افزودن 3-5

 محفظره نمونه و شاهد است در یک اتاق یا های محلو  حاویرا که  مجوا یبستهدرها و یا ظرو  میکروپلیت

 C (3 ± 29)°های آزمون و شاهد بره  محلو  دمای تا قرار دهید کنتر  شدهبا دمای  (3-9بند زیربا )مطابو 

 .برسد
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برا  و )مطراب  بررداری با استفاده از یک پیپرت نمونره   و (9-9 بندزیربا و ب)مطا بین دواشمیهیک ذر به کمک

بره   دادهقررار  را زیر سطح محلو  آزمون پیپت گیری کنید. نمونه فلوروسسییبراکیونوس کل( از 5-9 بندزیر

 . برسدبه حداقل  روتیفرهمراه به محیط انتقا   مقدار کهطوری

داری کنید. با ایرن کرار از   نگه C(3 ± 29)°را در  فلوروسسییلبراکیونوس کدر طو  مراحل مختلف آزمون، 

  شود.می محافظت ،نوسانا  دمایی که ممکن است باعث ظهور نرها شودانواع روتیفرها در مقابل 

بره   زیراد باشرد،   تفرریخ ها در ظررو   تعداد آن کهبه ویژه در حالتی و از روتیفرهابرداری به منظور تسهیل در نمونه -1یادآوری 

آزمرون قربال     کشرت محیط برای این کار،  رقیو کرد.محیط تفریخ را توان می( 1-9 بندزیربا و )مطاب آزمون کشت محیطکمک 

 .رسیده باشد تفریخباید به دمای محیط 

 ارگانیسرم معمرو     افروودن  برای، میوان حجم مورد استفاده ml 3پیپت موئینه با حجم استفاده از یک  در صور  -2ادآوری ی

 است. µl28کمتر از 

پیشرروی،   ضرمن قررار دهیرد.    فلروروس سری یبراکیونوس کلیک  ،مجوا یبستهدر و یا هر ظر ِدر هر ااهک 

 عوض کنید.ها پیپت را ها را افوای  داده و بین سریغلظت

.  C، غلظرت   C، غلظرت   C، غلظرت   C، غلظرت   Cبه این ترتیب شروع کنید: شاهد، غلظت با سری او  و 

به همین  4را ادامه دهید. این مراحل را تا سری  مراحل 2و به همین ترتیب برای سری  نمودهرا عوض پیپت 

 رجوع کنید. 3به جدو  صور  دنبا  کنید. 

 هابرای گزارش داده یالگوی -1 جدول

 غلظت شاهد شماره سری

C  C  C  C  C  

1       
2       
5       
8       
3       
6       
1       
4       

 

که روتیفرر کرم یرا    یرا تصدیو کنید. در صورت مجوا یهبستدر ظر ِهر  یاو  ااهکحضور یک روتیفر در هر 

 تعداد را با افوودن یا کم کردن تصحیح کنید.  زیاد باشد،
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 رپروش دو یرا برا    (اتریلن پلری  )به عنوان مثرا  از جرن    ورقهرا با یک  مجوا یبستهدرظر ِ میکروپلیت و یا 

 میکروپلیت بپوشانید.

 گذاری سیستم آزمونگرمخانه 3-8

شرود کره   گیاری کنید. توصیه مری ساعت گرمخانه 54ر تاریکی به مد  ( و د3 ± 29) C°پلیت را در دمای 

 ،. بره عنروان مثرا    انجرام شرود  از آب گیاری در اتمسفر اشباع محلو  نمونه، گرمخانهتبخیر جهت اجتناب از 

  قرار دهید. وشانده شده استپاز آب  با  ی  نازکیقبل از کف آن بسته که  ظر ِدر یک را میکروپلیت 

 هاگیریاندازه 3-3

هرر  در هر ااهک و یرا   ه زندهماد فلوروسبراکیونوس کلیسیتعداد  ،گیاریگرمخانهساعته  54در پایان دوره 

   بندزیربا و )مطاب الیو تصویرسیستم آن یک( یا 9-9 بندزیربا و )مطاب دواشمی بینذرهرا زیر یک  بسته ظر ِ

 تبعیرت  1-5 بنرد زیربا و روتیفرها مطاب افوودننمودار  ازباید  ،)شمارش( نمودار خوان ( شمارش کنید. 9-9

 کند. 

ثانیره مشراهده    9( به مرد   9-9 بندزیربا و )مطاب دواشمی ذرّبینبرای تعیین مرگ روتیفر، آن را زیر یک 

 ( را بررسی کنید. 3شکل با مطابو ) 2مژکی تاجو  3ماستاک عدم حرکت و کنید 

 هرا اهکا برخیممکن است در احتما   ااهک(، ارگانیسم در هر  38)بیشتر از  روتیفرها 1پر بار تولید مثلدر حالت  -یادآوری

بیشرتر در  ) «ارپر بر  تولید مثل» ها تنها تحت شرایطنر کهاز آنجایی د.وجود داشته باش عدد روتیفر نراند  ،5ازدحام نتیج در و 

 .نیستتحت بررسی  ترکیبا یا  ترکیباثرا  سمی مربوط به ها حضور آن ،شوندشاهدها( مشاهده می مورد

 شراخص، ایرن دو  ها بسیار بیشتر است. ک آنو تحر استه برابر کواکتر از انواع ماد 9تا  1 بالغ و نر فلوروسکلیسیبراکیونوس 

 سازد.  کن میمم را هاو نر هاآشکار بین ماده تمایو

                                                 

1- Mastax 

2  - Ciliary corona 

3- Very good reproduction  

4  - Overcrowding  
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                                                                   :راهنما

 ciliary corona    تاج مژکی 

 Mastax     ماستاک 

 Foot    پا 

 Egg    تخم 

 Stomach    معده 

 برابر( 500ا بزرگنمایی بنامه در کتاب [4]مطابق منبع ) هو ماد نر براکیونوس روتیفرهاینمودار  -1 شکل

 )مرثال  بیشرتر از   را مشرکل سرازد   هرا آندر پایان آزمون، تعداد با ی روتیفرهرا در هرر ااهرک شرمارش      اگر

 باشد. محتویا  ااهک را با یک الرک وری ممکن است ضر قبل از شمارش نهاییها ارگانیسم ظتغلی(، 38عدد

برا انردازه اسرمی     صرافی )یک پاراه  µm98 ن کمتر از های آ( که اندازه اسمی سوراخ5-9بند زیربا )مطابو 

گیری از محلو  موجود کنید. بالفاصله پ  از نمونه صا  باشد،مناسب است(  µm28 یا  µm38 های سوراخ

روتیفرر یرا    حفرظ  جهرت ( بره ااهرک خرالی    1-9 بندزیربا و )مطاب آزمون کشتدر ااهک، مقداری محیط 

در الرک  مسرتقیما   مرادّه زنرده را    فلوروسبراکیونوس کلیسیضافه کنید. در محیط آبی ا باقیماندهروتیفرهای 

 ه روتیفر باقیمانده مشاهده کنید.هر گونااهک را به منظور شمارش  مجددا شمارش کنید. 
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را  pHآوری کنیرد و  های شاهد را در یک ظرر  مناسرب جمرع   شمارش، محتویا  سری ااهکاتمام پ  از 

 محلرو ِ تررین  را تا غلیظ pHگیری اندازه به همین صور گیری کنید. اندازه       ISO استانداردبا  مطابو

 .ادامه دهیدآزمون 

 بیان نتایج 10

 تعیین ممانعت رشد جمعیت 10-1

کنید. همچنین تعداد کل روتیفرهای  شمارشرا در هر تکرار ، Neتعداد روتیفرهای مادّه زنده برای هر غلظت، 

 هر تکرار تعیین کنید.، را در Ntمادّه زنده در سری شاهد، 

بدسرت آوریرد.   تعرداد تکرارهرا    برر  eNرا با تقسریم  ، eNروتیفرهای مادّه زنده در هر غلظت،تعداد میانگین 

 تعداد تکرارها بدست آورید. بر tN ا با تقسیم، ر  tNروتیفرهای مادّه زنده در سری شاهد،تعداد میانگین 

 ( بدست آورید:3طریو معادله ) ، ازI ،درصد بر حسببرای هر غلظت را ممانعت رشد جمعیت 

                    

(3)                                                                                                                  100



t

et

N

NN
I                                                                                   

 :آنکه در 

eN ه زنده در هر غلظت روتیفرهای مادتعداد  میانگین 

tN روتیفرهای مادّه زنده در سری شاهد تعداد یانگین م 

 سمیتتعیین پارامترهای  10-2

 شرود ممانعرت رشرد مری    x % منجرر بره   که (  ECیا    EC   ،ECبه عنوان مثا  :  ECx)برای تعیین غلظتی

یر مقراد ( 59 % )مثال  3حدود اطمینانبایستی به این منظور  پییر است.نتایج آزمون امکان رد  بیک مُ برازش

ECx   برآورد شود.این مد   در مشخصهپارامترهای و  

 اعداد را با استفاده از یک آزمون آماری و یا با نمای  گرافیکی ارزیابی کنید. برازش مُد  بر

 پییر است.های گردآوری شده امکانمناسب برای آنالیو آماری داده 2استفاده از یک مد  منطقیِ

 (.کنید ب مراجعه)به پیوست  بین آزمایشگاهی استفاده شده است یو نتایج آزمونآنالد  در قالب این مُ -یادآوری

                                                 

1- Confidence limit 

2- Logestic model 
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( نشران  2)متغیر( است، توسط معادلره )  تکرارهر عداد کل روتیفرهای مادّه زنده در ت  NYاین مد  که در آن

 شود:داده می

(2)                                                                                              
b

a

C

N
N

)EC/(1 50

Y


                                                    

 )متغیر آزمون( است.  در این معادله غلظت مورد آزمون Cکه 

)به عنروان مثرا  برا     شوندمی محاسبههای بدست آمده از روی داده هستندمُد   مشخصهپارامترهای زیر که 

 ش حداقل مربعا (:رو

EC    افتداتفاق میممانعت رشد جمعیت  98% غلظتی است که در آن. 

aN  مورد انتظار در شاهدروتیفرهای مادّه زنده تعداد میانگین 

b شیب منحنی 

ECx ( برآورد شود:1) تواند از طریو معادلهمی 

(1)                                                                                          b

x
x

x /1

50 )
100

(ECEC


                                         

ی کره ابتردائا    )پرارامتر  ECxبرای محاسربه   و غیره( 98، 28، 38)به صور   انتخابی اثر x ،در این معادلهکه 

 شود.درصد بیان می به صور  واست تعریف شده( 

 دهید توضیحد  مورد استفاده را در گوارش آزمون مُ صور واند استفاده شود. در این تمی نیوهای دیگر مُد 

 (.32 بندبا مطابو )

با استفاده از روش توضیح داده را بررسی کنید. روش به کار گرفته شده و انطباق  زیستی واکنشگرحساسیّت 

در    ECمقدار  ( و یا در زمان آزمون،باریک ماه 1تا  2هر )حداقل  ادواریبه صور  شده در این استاندارد و 

 54در    ECمقردار  ( تعیین کنید. 9-9 بندبا زیرو )مطاب آبه 9سولفا  م  و یا  NaPCPبرای  را ساعت 54

 3ون حلقهآزمیک مورد نتایج  برای بپیوست )به  آن را در گوارش آزمون مشخص کنید ساعت و تاریخ انجام

 رجوع کنید(.

 گذاریهای صحهمعیار 11

  در صور  برآورد شدن شرایط زیر، آزمون صحت دارد:

از  9/49 % حرداقل  برین  دردر بهرر شراهد و در انتهرای آزمرون      فلروروس براکیونوس کلیسی تولید مثل -الف

  .مشاهده شود تا( 4تکرار از  9)معاد   تکرارها

                                                 

1- Ring test 
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زنرده در هرر   شمارش شرده بره صرور     مادّه  فلوروسبراکیونوس کلیسی تعدادمیانگین  ،در پایان آزمون -ب

 باشد. 1شاهد بورگتر مساوی با  بهرااهک و در 

 گزارش آزمون 12

 زیر باشد: هایآگاهیحداقل دارای باید گوارش آزمون 

 ؛آزمون موردماده  یال نمونه کام ییشناسا یبرا  زم اطالعا همه  -الف

 ها؛نمونه سازیهای آمادهروش -ب

لظت اکسریژن محلرو    و غ pHها، داری نمونههای آبی، روش و زمان نگهها و عصاره، آبهاپساببرای  -3

یوژ کردن نمونه و فجداسازی، فیلتراسیون یا سانتریدر آن ، شرایطی که لوومدر صور  در نمونه اولیه، 

 ؛انجام شده است تنظیم احتمالی

 های ذخیره و آزمون؛سازی محلو هبرای مواد شیمیایی، روش آماد -2

 ؛استاندارد ارجاع به این -و

 همه اطالعا  بیولوژیکی، شیمیایی و فیویکی مرتبط با آزمون و مورد اشاره در این استاندارد؛ - 

 هررای همرره اطالعررا  مربرروط برره اُرگانیسررم و در صررور  نیرراز، منشررأ و شررماره سررری سیسررت         -ث
 ؛فادهمورد است فلوروسبراکیونوس کلیسی

و در  خروراک )شد  نور، گونه و مقدار جلبک مرورد اسرتفاده بره عنروان      همه اطالعا  مربوط به آزمون -ج

های آزمون محلو  pHهای نمونه، های جلبک مورد استفاده، غلظت، منشأ و شماره سری دانهلوومصور  

 و شاهد و غیره(؛

 پاسخ؛-های غلظتنمودار، روش محاسبه، و 38نتایج آزمون مطابو با بند  -چ

 آزمون؛انجام ، و همچنین تاریخ 33بند با نتایج بدست آمده با مادّه یا مواد مرجع مطابو  -ح

 تحت شرایط آزمون؛ فلوروسبراکیونوس کلیسیهر گونه رفتار نامتعار   -خ

 اتفراقی   هر به همراه جوئیا ها اشاره نشدهبه آنکه در این استاندارد  یا اختیاریهمه جوئیا  عملیاتی و  -د

 باشد؛ بر نتایج تأثیر گیاشتهکه ممکن است 

 نام و آدرس آزمایشگاه آزمون کننده، اشخاک انجام دهنده آزمون، و شخص تأیید کننده آزمون. -ذ
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 الف وستیپ

 (دهندهآگاهی)

 LC OLIGOآماده سازی محیط 

 گرهاواکنش -1الف 

 1محلول  1-1الف 

( حرل  2-9 بنرد زیربا و )مطاب آب خالص ml388 را در ( Ca(NO ) . H O) اهار آبهگرم کلسیم نیترا   5

 کنید.

 داری است.ماه قابل نگه 1به مد  ºC(1 ± 5 ) دمای  این محلو  در

 2محلول  2-1الف 

 حل کنید.( 2-9 بندزیربا و )مطاب آب خالص ml388 را در (  KNO) گرم پتاسیم نیترا  38

 داری است.ماه قابل نگه 1  ( به مد1 ± 5) ºCاین محلو  در دمای 

 5محلول  5-1الف 

 ( حل کنید.2-9 بندزیربا و )مطاب آب خالص ml388 را در ( MgSO . H O) آبه 9گرم منیویم سولفا   1

 داری است.ماه قابل نگه 1( به مد  1 ± 5) ºCاین محلو  در دمای 

   8محلول  8-1الف 

 ( حل کنید.2-9 بندزیربا و )مطاب آب خالص ml388  را در(  K HPO) پتاسیم هیدروژن فسفا دیگرم  5

 داری است.ماه قابل نگه 1( به مد  1 ± 5) ºCاین محلو  در دمای 

  3محلول  3-1الف 

 ( حل کنید.2-9 بندزیربا  )مطابو آب خالص ml488 ترکیبا  زیر را در حدود 

 

 mg18  (CuSO . H O) آبه 9سولفا  م  

 mg98  [Mo O  . H O ( NH)]هآب 5آمونیوم هپتامولیبدا  
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 mg98  (ZnSO . H O) آبه 9سولفا  روی 

 mg98  (CoCl . H O) آبه 9 کبالت کلرید

 mg98  (Mn(NO ) . H O) آبه 5نیترا  منگنو 

 mg98  (C H O .H O) آبه 3سیتریک اسید 

 mg98  ( H BO) بوریک اسید

 

 .لیتر برسانید 3به حجم ( 2-9 بندزیربا  )مطابو آب خالص باترکیبا  با  را 

  داری است.ماه قابل نگه 1( به مد  1 ± 5) ºCاین محلو  در دمای 

 6محلول  6-1الف 

و  از پی  حرار  دیرده آب  ml488 ( را در حدود C H O Fe. H O) آبه 9سیترا  آهن  mg3929 مقدار 

 باشد.  زمه مد  یک شب ب ºC 98زدن این محلو  در دمای زدن حل کنید. ممکن است همدر حا  هم

 زدن در آن حل کنید:پ  از سرد کردن ترکیبا  زیر را در حا  هم

 

 mg929   (FeSO . H O) آبه 9( ІІسولفا  آهن)

 mg929  (FeCl . H O) آبه 9( ІІІکلرید آهن)

 

 لیتر برسانید.  3( به حجم 2-9 بندزیربا و )مطاب با  را با آب خالص ترکیبا 

  داری است.ماه قابل نگه 1( به مد  1 ± 5)ºC مای این محلو  در د

 روش -2الف 

 ml3  ( و 5-3، الرف  1-3، الرف  2-3، الرف  3-3)الرف   5 ترا   3هرای مراحرل   از هر کدام از محلو ml9/8  از

کنیرد. برا    منتقرل ( 2-9 بندزیربا و )مطاب آب خالص ml488 ( را به 9-3و الف  9-3)الف  9و  9های محلو 

لیترر   3( بره حجرم   2-9 بنرد زیربرا  و )مطاب با آب خالصلو  را تکان دهید. سپ  حم هر کدام، اضافه کردن

  برسانید.
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سردیم   یابا هیدروکلریک اسید  صور  لوومباشد. در  2/9و  4/9بین  بدست آمده محلو  pH بررسی کنید که

 را تنظیم کنید.  pHهیدروکسید، 

  مِبا اندازه  صافی غشایی( و یا با عبور دادن از ºC 328دقیقه در دمای  28) محلو  را با اتوکالو کردن

µm22/8  ماه در دمای  3استریل کنید. این محلو  به مد  حداکثرºC (1 ± 5قابل نگه ).داری است  
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 ب وستیپ

 (دهندهآگاهی)

  تهای مربوط به دقداده

        آبرره 9و سررولفا  مرر   NaPCP کلررروفنال سرردیم پنتررا  هن بررین آزمایشررگاهی در مررورد دو مرراد آزمررو

(CuSO  . H O  در سا )نشان داده شده است. 3انجام شد. نتایج بدست آمده در جدو  ب 3555 

 

 نتایج آزمون بین آزمایشگاهی -1ب جدول 

 ساعت 84در    EC تعداد آزمایشگاه همادّنوع 

انحراف  دامنه میانگین

 معیار

ضری  

 تغییر

NaPCP 32 954 319  52 212 542تا% 

 %11 9/39 5/49تا  28 9/91 33 آبه 9سولفا  ( ІІم )
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