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تؼذاد تاکتری ّای کلیفرم تِ خػَظ تاکتری اضرضیا یکی از ضاخع ّای اغلی ٍ هٌاسة ترای پایص آب تاکتری ّای گرٍُ کلیفرم هی تاضٌذ کِ 

یت آب کلی یا کلیفرهْای گرهاپای )هقاٍم تِ گرها کِ قثال کلیفرم هذفَػی یا فکال کلیفرم ًاهیذُ هی ضًَذ( تِ ػٌَاى یک هؼیار ترای تررسی کیف

در ٌذ لَلِ ای هی تاضذ کِ تِ غَرت ضوارش ضٌاختِ هی ضَد. یکی از رٍش ّای ضٌاسایی ٍ ضوارش ایي ارگاًیسن ّای ضاخع رٍش تخویر چ

اػالم هی ضَد. ایي ػذد ضاخع هحتول تریي تؼذاد تاکتری ّای  MPN (Most Probable Number) تهیلی لیتر ًوًَِ ٍ تِ غَر 100

گرهاپای است. گرٍّی از کلیفرهی است کِ از ًتایج تذست آهذُ در آزهَى حاغل گردیذُ است ٍ ضاهل کلیِ کلیفرم ّا اػن از گرهاپای ٍ غیر 

درجِ سلسیَس هی  5/44کلیفرم ّا در رٍدُ ٍ هذفَع حیَاًات خًَگرم یافت هی ضًَذ ٍ ػوَها تَاًایی تَلیذ گاز یا اسیذ از الکتَز را در دهای 

ضَد تؼذاد تاکتری ّای  اًجام هی (Pour Plate) آزهَى ضوارش تاکتری ّای ّترٍترٍف کِ تا رٍش پَرپلیت تاضذ کِ کلیفرم گرهاپای ًام دارًذ.

ّای زًذُ در ًوًَِ تخویي زدُ ضذُ ٍ در ًتیجِ اطالػات هفیذی درتارُ کیفیت آب ٍ اّویت ًتایج آزهَى ّای کلیفرم را ارائِ هی دٌّذ. تاکتری 

درجِ ٍ کیفیت  در آزهایطگاُ ّای تؼییي کٌٌذُ یفیت آبکّترٍترٍف هوکي است جْت تررسی کارآیی فرآیٌذّای هختلف تػفیِ خاًِ، پایص 

 آب ٍ یا در ضثکِ تَزیغ )از طریق هطخع ًوَدى تیَفیلن، رسَتْای تجوؼی در هحلْای تا جریاى آرام ٍ ًقاط کَر( استفادُ ضَد.

س آزهایطگاُ هرکس پایص ٍ ًظارت تر کیفیت آب ٍ فاضالب استاى تا کادر هجرب خَد تػَرت پیَستِ کلیِ هٌاتغ، هخازى ٍ ضثکِ آب ضْری در تثری

ام سایر ضْرّای استاى را پایص هی ًوایذ. ایي اهر تَسیلِ آخریي هتذّای آزهَى ٍ هَاد ٍ ٍسایل دارای کیفیت تائیذ ضذُ ٍ تجْیسات دقیق اًج ٍ

هی ضَد ٍ ػولکرد کلیِ تجْیسات تَسیلِ رٍضْای کٌترل ٍ پایص دقیق هَرد تررسی قرار هی گیرد. تا تَجِ تِ حساسیتْای هَجَد در خػَظ 

کلیِ دستگاّْای هَجَد در آزهایطگاُ هیکرٍتی تػَرت سالیاًِ کالیثراسیَى خارجی ٍ تطَر هاّاًِ، ّفتگی ٍ رٍزاًِ هَرد کٌترل ٍ آزهَى، ًتایج 

ت هی ارزیاتی قرار هی گیرد. تِ هٌظَر ارزیاتی غحت ًتایج آزهَى، ایي آزهایطگاُ ساالًِ حذاقل دٍ تار در ترًاهِ ّای آزهَى کفایت تخػػی ضرک

  ایذ تا اػتثار کلیِ ًتایج غادر ضذُ آزهایطگاُ هیکرٍتی تائیذ گردد.ًو

. 


