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 مقدمه  

نیز آب آشامیدنی مطلوب بایستی فاقد هر گونه میکروارگانیسم بوده و بعالوه از جهت پارامترهاي شیمیایی 
مناسب باشد. در کشورهاي در حال توسعه نیاز به انجام آزمایشات آب جهت نشان دادن وجود باکتریهاي 
پاتوژن مهمتر از کشورهاي توسعه یافته است. زیرا اکثراین کشورها داراي سیستم هاي تصفیه آب با کیفیت 

- خل رودخانه ها ودریاها ریخته میباال هستند. در کشور هاي کمتر توسعه یافته، فاضالب اکثرا مستقیما بدا
تواند سالمت افراد را به مخاطره بیندازد. هاي پاتوژن نیز باشد، که میشود که ممکن است داراي باکتري

ها تولید ها و کلنیکخوشبختانه در سالهاي اخیر توجه زیادي روي منابع آلودگی آب  شده است. بیمارستان
شود که در طی تحقیق و معالجه افراد الب کلنیکی به موادي گفته میکنند. فاضزائدات کلنیکی و شهري می

- شوند و برخی از آنها شامل مایعات بدنی و بافتهاي خارج شده از بدن میبیمار و یا حیوانات آلوده حاصل می
ده ها هستند. بطور کلی این زائدات بایستی در محل و یا سازمانهاي شهري سوزانباشند و اکثرا حاوي پاتوژن

ها بسیار محدود است و در بعضی از کشورها اصوال و تبدیل به خاکستر شوند ولی متأسفانه تعداد این کوره
ها تخلیه و از آنجا به آبها وجود ندارد بنابراین بخشی از این فاضالب به طور قانونی یا غیر قانونی به زمین

  ).10شود (منتهی می
 

  
  

 مـعرفی انـواع فـاضالب :
  ا بسته به شکل پیدایش و خواص آنها به سه گروه تقسیم می گردند :فاضالب ه

  ).4و13فاضالب هاي خانگی، فاضالب هاي صنعتی و سر انجام فاضالب هاي سطحی  (
  
  ـ فاضالب هاي خانگی 1

فاضالب خانگی خالص تشکیل شده اند از فاضالب دستگاههاي بهداشتی خانه ها مانند : توالت ها، دستشوئی 
ها، ماشین هاي لباس شوئی و ظرفشوئی، پسآب آشپزخانه ها و یا فاضالب بدست آمده از  ها، حمام

هاي خانگی در سطح یک کشور تقریبا یکسان و تنها شستشوي قسمت هاي گوناگون  منازل. خواص فاضالب
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اضالب کند. آنچه در شبکه هاي جمع آوري فغلظت آنها بسته به مقدار مصرف سرانه آب در شهر ها تغییر می
شهري، بنام فاضالب خانگی جریان دارد عالوه بر فاضالب خانگی خالص داراي مقداري فاضالب بدست آمده 

باشد که اجبارا در سطح از مغازه ها، فروشگاه ها، تعمیر گاه ها، رستوران ها و مؤ سسه هائی مانند آنها نیز می
گردند. بوي فاضالب ناشی از گاز هائی است که شهر و به طور پراکنده وارد کانال هاي جمع آوري فاضالب می

تر از فاضالب کهنه است. بوي آید. بوي فاضالب تازه قابل تحملیدر اثر متالشی شدن مواد آلی بوجود م
هاي بی هوازي و در نتیجه فاضالب کهنه بیشتر از گاز هیدروژن سولفوره می باشد که در اثر فعالیت باکتري

گردد. در صورتی که به فاضالب هوا و اکسیژن کافی برسد باکتري فیت ها تولید میاحیاي سولفات ها به سول
کنند و هاي بی هوازي از فعالیت باز ایستاده و بجاي آنها باکتري هاي هوازي مواد آلی فاضالب را تجزیه می

  شود. ها تولید میگاز کربنیک مهمترین گازي است که از این باکتري
  

  
  فاضالب خانگی 

  فاضالب هاي صنعتی  ـ 2
خواص فاضالب هاي صنعتی و پس آب کارخانه ها کامالً بستگی به نوع فرآورده کارخانه دارد. با توجه به این 

  تواند فاضالب کارخانه ها با فاضالب هاي خانگی داشته باشد عبارتند از : موضوع مهمترین تفاوتی که می
 ضالب کارخانه بیشتر است.امکان وجود مواد و ترکیبات شیمیایی سمی در فا  
 .خاصیت خورندگی بیشتري دارد 
 .خاصیت قلیایی و یا اسیدي زیادي دارد 
   .امکان وجود موجودات زنده در آنها کمتر است 
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  صنعتیفاضالب 
  

  ـ فاضالب هاي سطحی  3
علت  ها بهفاضالب هاي سطحی ناشی از بارندگی و ذوب یخ ها و برف هاي نقاط بلند هستند. این فاضالب

جریان در سطح زمین و تماس با آشغالها و کثافت هاي روي زمین و شستن سطح خیابانها و پشت بام ها 
آلوده شده و مقداري مواد آلی و معدنی در آنها وجود دارد. لذا در شروع بارندگی درجه آلودگی فاضالب هاي 

می شود. بیشترین قسمت مواد  سطحی زیاد و پس از پاك شدن سطح هاي بارش، مقدار آلودگی آنها کاسته
دهند که در اثر شستشوي خیابانها خارجی را در این فاضالب ها مواد معدنی مانند شن و ماسه تشکیل می

شوند. بعالوه پس مانده ذرات گیاهی و حیوانی و مواد نفتی  و دوده، قسمت هاي دیگري از وارد فاضالب می
  ).4( شوندیشامل ممواد خارجی موجود در آبهاي سطحی را 

  
  مشخصات باکتریهاي شاخص آلودگی میکروبی در آب : 

هاي بیماریزا که از طریق خاك به آب راه یافته اند منشاء حیوانی و یا انسانی دارند. آلودگی خاك از باکتري
طریق فضوالت حیوانی و انسانی و گاهی پس از مرگ موجود زنده (که ممکن است از عفونت تلف شده باشد 

هایی که منشاء حیوانی داشته و سپس از طریق خاك موجب گیرد. از باکتريطور مستقیم صورت می) به 
  ). 6( توان از باسیل سیاه زخم نام برد که قادراست مدت طوالنی در خاك زنده بماندشوند میآلودگی آب می

  

  
  

یابند ریق مدفوع به آب راه میتوانند منتقل شوند معموال از طهاي بیماریزاي مهمی که توسط آب میباکتري
ها و تعدادي و ویروسمانند سالمونال تیفی و سالمونال هاي دیگر، ویبریو کلرا، شیگال دیسانتري، اشریشیا 

گردند، ازچند طریق بیماریهایی که به وسیله آب آلوده منتقل میشوند. پروتوزوئر نیز به وسیله آب منتقل می
  می توانند ایجاد شوند : 

  از طریق آشامیدنی آب ـ   1
  ـ مصرف آب جهت شستشو 2
  ـ توسط بی مهرگان موجود در آب  3
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باشد و میزان شیوع آن در مناطق گرمسیري ـ توسط حشرات وابسته به آب که مهمتر ین آن، ماالریا می 4
دن و ازدیاد باال می باشد. آبها مخازن طبیعی در بردارنده مواد غذایی به مقدار کافی هستند که به زنده مان

هاي بیماریزا نشانگر آلوده شدن آب از راه خاك و یا آلودگی کنند. وجود باکتريها کمک میبرخی از باکتري
شوند، منشاء هاي بیماریزا که به وسیله خاك به آب جاري میآن به وسیله فاضالب و گنداب است. باکتري

شوند معموال از راه مدفوع بدان ه به وسیله آب منتقل میاین باکتریهاي بیماریزا  کحیوانی و یا انسانی دارند. 
کنند. بنابراین دسته وسیعی از میکروارگانیسمها قادرند که آب را آلوده کنند و از آن طریق موجب نفوذ می

ها وجود ندارند پس الزم ایجاد بیماري در انسان یا حیوانات شوند. ولی چون امکان بررسی وجود تمام پاتوژن
یک گروه شاخص در نظر گرفته شود که وجود آن در آب معرف آلودگی با مدفوع که منشاء بیشتر  است که
  هاست، باشند. آلودگی

  

    
  
  یک شاخص آلودگی بایستی شرایط زیر را داشته باشد: 

  باید داراي خصوصیات ارگانیزم روده اي باشد.  *
  د.  در حال طبیعی به مقدار زیاد در آب وجود نداشته باش  *
در زمان شیوع بیماري و در مواقع عادي، در مواد غذایی و آب نباید حساستر یا مقاوم تر از باکتریهاي  *

  پاتوژن باشد.
  به راحتی شمارش شود.  *
  ).8شاخص آلودگی و پاتوژنهاي روده اي داراي بقاء یکسانی در شرایط آبی مختلف باشند (  *

صوص کلیفرم مدفوعی به عنوان شاخص آلودگی در نظر گرفته مطابق آخرین تحقیقات گروه کلیفرم و بخ
ها حدس زد. آبی که بوسیله توان از روي تعداد زیاد میکروبشده اند، بطور کلی وجود مواد غذایی زیاد می

شود. نیز داراي تعداد زیادي باکتري است فاضالب یا مواد زائد تجزیه شدنی کارخانجات صنعتی آلوده می
برند. به سرعت اکسیژن محلول در آب را به مصرف هائی که بر روي مواد غذایی راکد بسر میمیکروارگانیسم

هایی هستند گرم منفی، بدون هاگ، ها باکترياندازد. کلیفرمرسانده در نتیجه حیات ماهیان را به خطر می
 48راد در مدت درجه سانتی گ 32- 37میله اي شکل و کوتاه، هوازي و بی هوازي اختیاري که در دماي  

ها معموال منشاء گوارشی و مد نماید. کلیفرمساعت رشد کرده و محیط گلوکز دار و الکتوز دار را تخمیر  می
باشند. وجود بیش از حد آنها در مواد غذایی و آب خطرناك بوده و فوعی داشته و در طبیعت نیز فراوان می

هاي غیر شوند، کلیفرمها به دو دسته تقسیم میکلیفرم شود.اي میباعث مسمومیت و بیماریهاي روده
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ها منحصرا در روده بسربرده مدفوعی و مدفوعی که مدفوعی صرفا در روده بسر می برند ولی برخی از کلیفرم
درجه سانتی  42شوند. اگر نمونه مورد آزمایش در درجه حرارت بلکه در خاك و در روي گیاهان نیز دیده می

توانند در مثانه و هاي مدفوعی در شرایط خاصی میکند. کلیفرمهاي مدفوعی رشد میرمگراد قرار گیرد کلیف
 ها از باکتریهاي عادي روده انسان بوده و به تنهایی بی ضررمجاري ادراري عفونت ایجاد نمایند. این باکتري

  ).1و3( ب استباشد ولی وجود اشریشیا کلی در یک نمونه آب، دلیل برآلودگی با مدفوع و یا فاضالمی
  

  
  

  مشخصات  خانوده آنتروباکتریاسه  ( باکتریهاي گرم منفی روده اي ) : 
  ):  Escherichia   Coli(شیا کلییـ اشر 1

اي شکل، گرم منفی، هوازي و بی هوازي هاي میلهاین باکتري از خانواده آنترو باکتریاسه هاست، باکتري
آنها روده انسان و حیوان و عالوه برآن در مکانهایی مثل  این گروه محل طبیعی زندگی ،اختیاري هستند

شوند. اشرشیا کلی شاخص آلودگی مدفوعی شناخته شده است این باکتري معرف خاك، آب و ... یافت می
  آلودگی مدفوعی مقبولیت وسیعتري به عنوان شاخص آلودگی مواد غذایی منشاء مدفوعی پیدا کرده است. 

باشد که ممکن است در انسان بروز ی از عوامل ایجاد کننده نوعی گاستروآنتریت میشیا آنتروپاتوژن یکیاشر
هاي مجراي ادراري و مناطق دیگر شود و سروتایپهاي ویژه اي تواند باعث عفونتمی  Coli.Eکند.  باکتري  

 – 4د و با اندازه ( ها به شکل میله اي، با انتهاي گرشود. این باکترياز آن باعث بروز بیماریهاي روده اي می
ها معموال انفرادي و یا دوتایی هستند، ولی در سوشهاي جهش یافته ) میکرون هستند، آن 5/0  – 1) ×  (  1

 ساعت کلونی 24ها نیز دیده شود. این باکتري بر روي آگار غذایی پس از ممکن است زنجیرهایی از باکتري
کنند. از مهمترین اعضاء گروه یک تا سه میلیمتر ایجاد میهایی محدب، گرد کمی تار، بیرنگ صاف و به قطر 

هاي کلیفرمی بوده که در آب و مواد غذایی از لحاظ خاصیت بیماریزائی و ایجاد مسمومیت اهمیت باکتري
شود. زیادي دارند. اشریشیاکلی منشاء مدفوعی (فکال کلیفرم) داشته و از طریق انسان و حیوان منتشر می

وال در محیط بیرون بسر نمی برد، مگر آنکه در محیط آلودگی با مدفوع انسان و حیوانات رخ این باکتري معم
باشد. مشخصات انواع کلیفرم موجود در آب موضوع مورد قابل توجه اي می ). 2، 5،3،  7، 8و 14(داده باشد  

هاي تازه موارد در آلودگیاکثر  در E.coliوجود  مدفوع یافت نشوند با این تمام انواع کلیفرم ممکن است در 
غیاب  هاي تازه در شود. سایر ارگانیزم هاي کلیفرمی در آلودگیناشی از مدفوع حیوانات خونگرم دیده می

E.coli   .وجود دارند  
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    شیا کلی باسیل گرم منفییالم اشر

  شیا کلییاشرباکتري 
  

هاي شهري اشریشیا در بیشتر موارد در فاضالبهاي جنس آنتروباکتر، کلبسیال، سیتروباکتر، هاي گونهکلیفرم
نسبت   E.coliهاي تصفیه نشده وجود دارند که موارد جدا شدن آنتروباکتر از این منابع بیشتر است.  و آب

شوند. برخی هاي کلیفرمی به وسیله روشهاي معمول آزمایشگاهی بهتر و سریعتر شناحته میبه سایر ارگانیزم
ها در آبهاي حاصل از صنایع دباغی، صنایع کلیفرمی ساپروفیت هستند. این باکتريهاي ازمیکروارگانیزم

هاي صنعتی داراي کنند. فاضالبچوب، صنایع نساجی رشد کرده و ایجاد الیه هاي نازك بر روي سطوح می
ي فوق که ). عالوه بر باکتر9و11شوند (می موجبمقادیر زیادي از مواد غذایی هستند و رشد انواع کلیفرم را 

- ها قرار میکلیفرم وزاند جهاي زیر که در سه گروه تقسیم شدهشود میکروارگانیزماز دستگاه گوارش جدا می
  گیرد.

  
  ـ گروه کلبسیال ، آنتروباکتر ،  سراشیا  :  2 

  ) : Klebsiellaـ کلبسیال  ( 1ـ2
هاي مخاطی و کپسول بزرگ پلی کلنی .هاي گرام منفی و از آنتروباکتریاسه ها استاین باکتري داراي باسیل

ساکاریدي داشته و تست تولید لیزین دکربوکسیالز و سیترات مثبت است. اکثر نژادهاي کلبسیال ساپروفیت 
شوند. انواعی از آن مانند کلبسیال پنومونیه بوده ودر محیط اطراف بخصوص در آبهاي طبیعی یافت می

که کلبسیال پنومونیه قدرت تولید هیستامین را دارند و نیز  ،سوکلبسیال  ازنه و کلبسیال رینو اسکروماتی
هاي شود. کلبسیالها جزء فلور نرمال روده هستند کلبسیال در غالب محیطبیمارستانی می يهاموجب عفونت

تریپتی کیز سوي آگار پرورش  و EMBکشت آزمایشگاهی مانند محیط آگار خوندار، آگار مک کانکی و آگار 
   .یابدمی

  
 MacConkey Agar محیط کشت

  Klebsiella باکتري
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نیز  آیند وکه هنگام برداشتن با آنس مانند عسل کش می نمایدتولید می يهاي برجسته و موکوئیدو کلنی
% از افراد عادي وجود دارند  5در مجاري تنفسی و مدفوع حدود باشد. داراي کپسول حجیم غیر متحرك می

باشد. کلبسـیال، آنـترو باکـتر، هـافنـیا و سراشـیا و ... رد پنومونی باکتریایی میدرصد از موا 3و عامل حدود 
 oine، استیل متیل کاربنیول CH3-CO-COOHمثبت از اسـید پیروویک VPهايبطور کلی باکـتري

Acet مدفوع ها را در فلور معمولی دومین رقم آنتروباکتري ،ها از لحاظ تعداداین باکتري نمایند.ایجاد می
هاي جراحی و غیره دیده هاي بیمارستانی معموال در سرویسدهند. این باکتري در عفونتانسان تشکیل می

ها ها با طیف وسیع نزد بیماران به پیدایش این عفونتشود. غالباً عقیده دارند که مصرف آنتی بیوتیکمی
  ). 12( نمایدکمک می

  
  :) Enterobacter ( ـ انتروباکتر 2ـ  2
باشد و برخالف کلبسیال متحرك هستند. انتروباکتر بطور ها میین باکتري جزء خانواده آنتروباکتریاسها

در طبیعت وجود دارد بخصوص از آب و مواد  .باشد ولی فرصت طلب نیز هستندمعمول ساپروفیت می
ت مانند گاو و گوسفند، اسب، اند آنرا جدا نمایند. بطور طبیعی در روده انسان و حیواناآرایشی و غیره توانسته

هاي موجود در قصابی، تخم مرغ، سوسیس و جوندگان حتی پرندگان و نیز در مواد غذایی مانند شیر، گوشت
کالباس و در آب و خاك و سبزیجات وجود دارد. بیماریزایی آنها در انسان معموال ثانویه است. اکثر انواع آن 

ولید سیترات و اورنیتین دکربوکسیالز مثبت بوده و از گلوکز گاز هاي گرام منفی و از نظر حرکت، تباسیل
  کنند. تولید می

  
  Tryptic Soy Broth محیط کشت
  Enterobacter باکتري

آنتروباکتر آئروژنز کپسول کوچکی دارد و بطور آزاد در روده یافت شده و موجب عفونت مجراي ادراري و 
جزء فلور نرمال  .انتشار وسیعی دارند ،ها تولید کننده هیستامین هستندشود و یکی از باکتريسپتی سمی می

  .دشونادرار و خون جدا می ،روده اند و از زخم ها، لوله تنفسی
   

  :) Serratia ( ـ سراشیا 3ـ2
یابند. هاي آزمایشگاهی پرورش میاعضاء جنس سراشیا باسیل هاي گرام منفی هستند که به خوبی در محیط

نمایند. این باکتري در طبیعت در آب و خاك ها در محیط آگار خوندار تولید همولیز کامل میبعضی از آن
اند. بصورت ساپروفیت در روده، ها را از حشرات نیز جدا کردهباکترياخیراً این  .شودخیلی فراوان دیده می

ها زیاد شوند. معموالً متحرك بوده ولی تحرك در این باکتريدهان، رینوفارنکس انسان و حیوانات دیده می
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 .شودهاي بدون تحرك وجود دارد. امروزه به عنوان پاتوژن فرصت طلب محسوب مینیست و حتی نمونه
هاي بیمارستانی بخصوص عفونتهاي ادراري است. سراشیا مارسسنس معموال به طور غیر پاتوژن ونتعامل عف

باشد. در انسان در فلور روده، دهان و حلق، واژن کند و فراوانترین سراتیا در طبیعت میو آزاد زندگی می
کتوز توسط سراشیا به کندي شود. تخمیر الها دیده میوجود دارد. انواع بدون پیگمان باکتري در سپتی سمی

  گیرد. صورت می

 
  XLD Agar محیط کشت
  Serratia باکتري

  ـ گروه آریزونا ـ ادواردسیال ـ سیتروباکتر :  3
  ):  Arizona( ـ آریزونا1ـ  3

ی  یهاهاي کشت افتراقی کلنینفی، کوتاه و متحرك که روي محیطم ماهایی هستند گرها باسیلاین باکتري
آن را بکندي بسیار تخمیر  ،کنند. اعضاي این گروه اگر قادر به تخمیر الکتوز باشندشبیه سالمونال ایجاد می

هاي کنند و از نظر بسیاري از خصوصیات بیوشیمیایی مشابه سالمونال ها بوده و گاهی در انسان بیماريمی
  کنند که مهمترین آنها آنتریت و سپتی سمی است. هاي سالمونالیی ایجاد میابه عفونـتمش
  
  ):  Edwardsielleae( ـ ادواردسیال 2ـ  3

هاي گرام منفی و متحرك است این باکتري به صورت باسیل است )Tarda( در این جنس ادوادرسیال تاردا
یابد. این باکتري از آب و مدفوع پرورش می SSو  رآگا هاي کشت مانند مک کانکیکه به خوبی در محیط

را از حیوانات خونسرد و خونگرم به دست آورده اند به جهت تولید  انسان سالم جدا شده است، هم چنین آن
گردد. این باکتري به ندرت موجب اندول و عدم تخمیر مانیتول از سالمونال ، سیتروباکتر و آریزونا مشخص می

  شود. بیماري می

  
BHI Agar محیط کشت    

Edwardsiella   باکتري
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  ):Citrobacter (  ـ سیتروباکتر 3ـ  3
توانند الکتوز را تخمیر م منفی و متحرك هستند که میاباکتري جنس سیتروباکتر نیز باسیلی شکل، گر

هاي فونتهاي مانند عکنند. این باکتري اصوال پاتوژن نبوده بلکه فرصت طلب است و از تعدادي از عفونت
و   C.Aalonaticusهايجنس سیتروباکتر شامل گونهادراري، باکتریمی و غیره جدا شده است. 

C.Freundii شوند. جزء فلور نرمال هاي زخم در انسان و از ادرار جدا میباشد. از عفونتها میو سایر گونه
و معرف خوبی براي آلودگی آب می  شوند، به طور طبیعی در خاك وجود دارداند و از محیط نیز جدا میروده

کنند با سالمونال تفاوت دارند. باشند. این باکتري سیترات مثبت بوده و چون دکربوکسیالز لیزین تولید نمی
  کند. سیترو باکتر الکتوز را خیلی آهسته تخمیر کرده یا هرگز آن را تخمیر نمی

  
  ): Providencia( ـ پروویدنسیا 4

- ها مشابه پروتئوسکه ازدیدگاه بیولوژي این باکتري هاي گرام منفی متحرکی بودهسیلباکتري پروویدنسیا با
این باسیل حرکت سوآرمینگ نداشته و الکتوز را تخمیر نمی کند. انواع پروویدنسیا فلور طبیعی  .باشندها می

- پاتوژن در عفونت روده بوده و اغلب به داروهاي ضد باکتري مقاوم هستند، هم به صورت آزاد و هم به صورت
  شوند و در مدفوع اشخاص سالم وجود دارند.هاي دستگاه ادراري و سپتی سمی ها دیده می

  

  
  Providenciaباکتري 

 :) Salmonella( ـ سالمونال 5
ها هستند. اکثریت براي انسان و حیوانات و یا هر دو بیماریزا هستند. گاهی آنتروباکتري خانوادهیک گروه از 

ت خونسرد مانند خزندگان نیز این باکتریها بصورت کمنسال وجود دارند. سالمونال باسیل هاي بلند در حیوانا
کنند، اما از تخمیر ها گلوکز و مانوز را تخمیر میگرم منفی، بی هوازي اختیاري و متحرکند. این باکتري

اي بیماریزا براي انسان دیده باشند. بطور معمول در آب و خاك و هوا سالمونال هالکتوز و سوکروز عاجز می
ماند ولی تکثیر شوند. چنانچه این محیط ها به مدفوع انسانی آلوده شوند باکتري مدتها در آنها باقی مینمی
یابند. نداشتن سیستم بهداشتی جمع آوري مدفوع، نبودن سیستم صحیح فاضالب، امکان وجود آلودگیها نمی

 کردن صحیح دستگاه کلرزنی به آب نکات مهمی هستند که باید بهي آب جاري و آشامیدنی، خرابی و کار ن
توجه نمود. اکثر سالمونالها، هیدروژن سولفوره تولید کرده و براي انسان و حیوانات مختلف بیماریزا  آن

بطور کلی سالمونال در انسان سه نوع بیماري ایجاد می کند  هستند. آریزونا در گروه سالمونال قرار دارد.
 د از :عبارتن
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  تب روده ( تب تیفوئید ) *  
 باکتریمی یا سپتی سمی همراه با ضایعات موضعی  * 
  انتروکولیت * 

المونالیی س شوند. از منابع عفونت سالمونالها از طریق خوردن غذاي آلوده یا آشامیدن آب آلوده وارد بدن می
توان آب آلوده با مدفوع بوده است را میآب و آلودگی آن با مدفوع بیمار سالمونالیی و خوردن صدفی که در 

  نام برد.  

 
 MacConkey Agar محیط کشت
 Salmonella باکتري

  :)  Shigella( ـ شیگال 6 
هاي گرام منفی باریکی بوده که در کشت جوان گاهی به صورت کوکو باسیل دیده این باکتري داراي باسیل

سول است. شیگال بی هوازي اختیاري بوده اما در شرایط شود. این باکتري بدون حرکت، بدون اسپور و کپمی
آورند. دهند، به وجود میهاي محدب و مدوري که نور را از خود عبور میکند و کلنیهوازي بهتر رشد می

کند، اما قندهاي دیگري را تخمیر کرده که اسید بدون گاز تولید فاقد حرکت بوده و الکتوز را تخمیر نمی
پستاندران است که  کند. زیستگاه طبیعی شیگال، روده بزرگ انسان وژن سولفوره تولید نمیکند و  هیدرومی

  آورد.  در آن مکان، این باسیل تکثیر یافته و اسهال باسیلی را بوجود می
  

  
  XLD Agar محیط کشت

  Shigella باکتري

  
  : )Proteus  (ـ پروتئوس 7

گندیده، حیوانات وشیر پراکنده بوده و جزء فلور طبیعی فاضالب، آب، خاك، مواد ،این باکتري در طبیعت
باشد و به علت داشتن تاژك پري تریش، حرکت سوآرمینگ دارد. بدون کپسول است و اعضاء روده انسان می
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م منفی که مهمترین خاصیت آنها عدم تخمیر الکتوز و اهایی هستند متحرك و گرجنس پروتئوس باسیل
  باشد.عفونت این باکتري در انسان به صورت عفونتهاي ادراري سپتی سمی میئیدرولیز نمودن اوره است. 

   

  
Blood Agar محیط کشت 

Proteusباکتري 
   : )  Morganella( ـ مورگانال 8

برند. وجه افتراق آن از نامیدند و امروزه به نام مورگانال نام میاین جنس را سابقا به نام پروتئوس مورگانی می
 D-Mannoseدرجه و تست  22، حل نکردن ژالتین در حرارت  SH2صورت عدم تولید  پروتئوس ها به

  .  ) 2، 3، 5، 7و 8( هاي ادراري و سایرنقاط بدن جداسازي شده استمثبت است. از عفونت
   

 روش شناسایی باکتریهاي  گرم منفی روده اي ( آنتروباکتریاسه ها ) :
د، سپس برروي محیط کشت پایه گرداز نمونه ها رقت تهیه می جهت شناخت خانواده آنتروباکتریاسه ابتدا

TSA بررسی شده  يها. کلنیشودساعت گرمخانه گذاري می 48شود و به مدت کشت سطحی داده می
و آنگاه جهت شناخت باکتري، از محیط هاي کشت افتراقی، اختصاصی و  شدهسپس خالص سازي (ایزوله) 

هاي بیوشیمیایی که در این روش هاي کشت و آزمایششود. محیط بیوشیمیایی و قند ها استفاده می
  باشد : استفاده می شوند به شرح زیر می

  
  :ـ  آزمایش اندول 1
گردد. از آبگوشت تریپتوفان توانایی ارگانیزم براي تجزیه اسید آمینه تریپتو فان با آزمایش اندول مشخص می 

گردد. براي تلقیح از استفاده می استتر تهیه و استریل شده میلی لی 5که در لوله هاي آزمایش به مقدار 
ساعت  24به مدت   35+  5/0میلی لیتر محیط، باکتري را اضافه نموده و در   5کلنی تک برداشته و در 

پارادي متیل   gr 5از محلول کواکس (  میلی لیتر 3/0تا  2/0شود. پس از پایان مدت گرمخانه گذاري می
- دقیقه نتیجه خوانده  می 10) اضافه کرده و بعد از  ml 25 HCLآمیل الکل و  ml 75د در آمینو بنزآلدئی

شود. رنگ قرمز در آمیل الکل در قسمت سطحی، نشان دهنده جواب مثبت است و اگر تغییر رنگی دیده 
  نشود جواب منفی است.



 
  

Page 14 of 20 
 

  
  منفی B –مثبت  Aآزمایش اندول: 

  ):MR( ـ آزمایش متیل رد 2
کنند ممکن است تولید محصوالت نهایی آنها مانند فورمات و استات از هایی که از گلوکز استفاده میارگانیزم 

 PHمتابولیسم پیروات باشد. بعالوه آنها ترکیبات کربنه را متابولیزه کرده و تولید استوئین و بوتاندیول که   
متابولیکی را نشان می دهد. از ي هاواکنش حضور ماده نهایی این دو  VPو    MRآن خنثی است. تستهاي 

از محیط باکشت خالص تلقیح و در  ml  10گردد.  استفاده میMR آبگوشت گلوکز بافره براي آزمایش 
روز ) گرمخانه  5ساعت (چنانچه نتیجه منفی بود، بمدت حداکثر  48درجه سانتی گراد به مدت  35دماي 

گردد. رنگ قرمز تیره، جواب مثبت میتور متیل رد اضافه قطره اندیکا 5از محیط  ml  5شود. به  گذاري می
  گردد.و رنگ زرد به عنوان جواب منفی تلقی می

   

  
  آزمایش متیل رد

  
  ) : VPـ آزمایش و وگس پروسکوئر (  3

 VPهاي مخصوص آزمایش  از محیط معرف ml  5گردد، به از باقیمانده محیط افتراقی متیل رد استفاده می
) گسترش رنگ از صورتی به  KOHلیتر محلول میلی 1میلی لیتر محلول آلفا نفتول و  3(  شوداضافه می

  دقیقه تا یک ساعت نشان دهنده جواب مثبت است. 15قرمز الکی در طی 
  

  
  VPآزمایش 
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  ـ آزمایش سیترات :  4
سیترات دارند در این  هایی که آنزیم براي بکارگیريرود، باکتريسیترات به عنوان تنها  منبع کربن بشمار می

شود، بازي شدن محیط به آبی رنگ شدن معرف برمو تیمول بلو کنند. محیط اندکی بازي میمحیط رشد می
  شود. افزون بر سیترات، نمک هاي آمونیوم نیز در این محیط وجود دارد.منجر می

  

  
  آزمایش سیترات

  
  ـ آزمایش اکسیداز :  5

شود. معرف این آزمایش نوترینت آگار براي این آزمایش استفاده میاز یک محیط فاقد کربوهیدرات مثل 
% تترا متیل پارا فنیل دي آمین دي هیدروکلراید است. قسمتی از کلنی رشد یافته روي  1محلول آبی 

ثانیه به  10در طی  و یا بنفش محیط را روي نوار کاغذي آغشته به معرف گسترانیده وگسترش رنگ قرمز
یداز تلقی شد. کلنی هایی که در این روش استفاده می شوند نباید در محیط رنگی کشت عنوان وجود اکس

  باشد.یافته و در ضمن از لوپ غیر فلزي استفاده گردد. روش دیگر استفاده ازدیسک هاي آماده در بازار می
  

    
  آزمایش اکسیداز

  
  :  SIMـ  آزمایش با محیط نیمه جامد  6

 (باکتري)توان بررسی کرد. میکرو ارگانیزم، اندول و حرکت را در این محیط میSH2وجود سه پارامتر تولید 
ساعت حرکت به  24و بعد از  دادهمیلی لیتري محیط کشت  10را به صورت یک خط مستقیم در عمق

کنند، تولید اندول را از روي اضافه کردن رشد می ،صورت رشد محو، که در همان راستاي کشت داده شده
به  SH2توان بررسی نمود. تولید واکس روي این محیط و نیز جداگانه روي آبگوشت تریپتوفان میمحلول ک

  شود. صورت رسوب در ته لوله دیده می
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  SIMآزمایش 
 

  ـ آزمایش اوره آز :  7
تواند مبناي تشخیص باشد. براي این منظور از می CO2توانایی ارگانیزم براي هیدرولیز اوره به آمونیاك و 

  گردد. تغییر رنگ محیط از قرمز به بنفش نشان دهنده جواب مثبت است.استفاده می Urea Brothمحیط 
  

  
  آزمایش اوره آز

  ـ آزمایش ذوب ژالتین : 8
توانایی عده اي از میکروارگانیسم ها در هیدرولیز یا ذوب ژالتین در شناسایی جنس و گونه هایی بسیاري از 

شود. خاصیت ژله اي است. ژالتین توسط آنزیم ژالتیناز باکتري هیدرولیز میجمله آئروموناس بسیار مفید 
شود. بنابراین آزمایش ذوب ژالتین براساس خود را از دست داده و حتی در دماي یخچال نیز بسته نمی

هستند از آنجائیـکه بـیشتر باکـترهایی که داراي ژالتیناز تبدیل ژالتین ژله اي به ژالتین مایع استوار است. 
هاي تجزیه درجه سانتی گراد دارا هستند. آنزیم 37حداکثر فعالیت آنزیمی خود را در دماهاي پایین تراز 

کننده پروتئین ها، غالباً از عوامل ویروالنس باکتري هستند که بوسیله تعداد کمی از محیط آبگوشت ژالتین 
درجه سانتی گراد و  37را در  آنها ،در لوله هاشود و بعد از تلقیح باکتري میهاي دو تایی استفاده در سري

- دقیقه در یخچال گذاشته می 30سري دیگر در حرارت اتاق گرمخانه گذاري شوند. بعد از رشدکافی، لوله ها 
مانند که آزمایش داراي آنزیم ژالتیناز باشد هر دو لوله به صورت مایع باقی می شوند. اگرمیکرو ارگانیزم مورد

  ته شدن ژالتین موجود در محیط می باشد و جواب مثبت است.نشان دهنده شکس
  

  
  آزمایش ذوب ژالتین
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  ـ تخمیر کربوهیدرات :9
وارونه و معرف فنل رد دارد، عمل تخمیر باتولید اسید وگاز و یا فقط  دورهام هر لوله قندي، یک لوله کوچک

اب در لوله کوچک دورهام دلیل نشانه تولید اسید است و جمع شدن حب PHیابد. کاهش  اسید پایان می
  . تولید گاز است

  : T.S.Iـ  آزمایش 10
نیز با ایجاد رسوب سیاه  SH2با استفاده از این محیط تخمیر سه قند گلوکز، الکتوز و سوکروز و بعالوه تولید

ي گردد. تولید اسید در ته لوله و یا در سطح و یا در هر دو می تواند مبناي تشخیص باشد. برامی مشخص
ساعت در  18شود و بعد از کشت داده می steb  & streakingاستفاده از این محیط باکتري به صورت 

  گردد. درجه سانتی گراد گرمخانه گذاري می 35دماي 
  

  
  T.S.Iآزمایش 

  ـ تخمیر سایر قندها :11
درجه  35و در  گردد. بعد از استریل نمودن محیط، باکتري تلقیحهاي قندي مختلف استفاده میاز محیط

  شود. ساعت گرمخانه گذاري می 24سانتی گراد به مدت 
  

  ـ آزمایش تترا تیونات :12
تتراتیونات و تیوسولفات اضافی  این محیط براي تغذیه انتخابی سالمونال از مواد گوناگون است. 

هاي احیاء مام باکتريسازد. در حالیکه تهاي همراه را متوقف میهاي کلیفرمی و سایر باکتريمیکروارگانیسم
 بیش روي این محیط بطور نرمال تکثیر شوند از توانند کم ومثل سالمونال و پروتئوس می کننده تتراتیونات

- شوند. نمکشود که توسط کربنات کلسیم خنثی  میهایی تشکیل میتجزیه تتراتیونات اسیدهاي فرآورده
- کنند مهار میرا که بطور طبیعی در روده زندگی نمیهایی هاي صفراوي تا حد زیادي تمام میکروارگانیسم

  کنند.
  

  ـ  بیسموت سولفیت آگار : 13
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  SH2کلنی هاي  .کننددر محیط کشت فلور باکتریایی همراه را مهار می دبریلیانت گرین و بیسموت موجو
ش جالي هاي بیسموت یک درخشمثبت سالمونال بعلت تشکیل سولفید آهن سیاهرنگ می شوند. احیاي یون

  ).6نماید (فلزي در اطراف کلنی ها ایجاد می
  

  
  بیسموت سولفیت آگار

  
  EMBمحیط کشت 

  
  : EMBـ محیط کشت  14

گردد الکتوز و ساکاروز منفی از میکروارگانیسم هاي الکتوز الکتوز و ساکاروز موجود در این محیط موجب می
و متیلن بلو  حاوي پپتون، الکتوز، ساکارز و رنگ ائوزینائوزین متیلن بلو آگار  شوند.وساکاروز مثبت متمایز 

م مثبت شده همچنین به اهاي گرهاي موجود در این محیط کشت باکتریایی مانع از رشد باکترياست. رنگ
شرایط اسیدي رنگ سبز متالیک  شود و درهاي افتراقی براي محصوالت تخمیري استفاده میعنوان شاخص

هاي مدفوعی الي سبز فلزي به عنوان شاخص تخمیر ساکارز و الکتوز توسط کلیفرمرا ایجاد می کند. این ج
هاي صورتی بر روي این محیط کشت به دلیل تخمیر الکتوز موجود در محیط توسط رشد کلنی .باشدمی

  .هاي بی رنگ نشان دهنده عدم تخمیر الکتوز می باشدباشد در حالی که رشد کلنیارگانیسم مورد نظر می
  

  :   OFـ  آزمایش  15
هایی که گیرد. باکتريهاي فرمانتاتیو صورت میهاي اکسیداتیو از باکترياین آزمایش براي تشخیص باکتري

به صورت تجاري  OFقادرند گلوکز را در شرایط بی هوازي تخمیر کنند فرمانتاتیو هستند. محیط پایه 
شود. روي یکی از هر باکتري دو لوله استفاده می ساخته شده و در دسترس است. براي انجام آزمایش و براي

 24شود تغییر رنگ معرف از سبز به زرد در اثر اسیدي شدن محیط بعد از لوله ها، پارافین استریل ریخته می
درجه سانتی گراد نشانه تبدیل گلوکز به اسید است. چنانچه فقط لوله بدون پارافین زرد شود  37ساعت در 

است و اگر هر دو لوله زرد شوند توانایی باکتري داراي قدرت تخمیر قند هم در شرایط بی باکتري اکسیداتیو 
هوازي و هم در شرایط هوازي است. همچنین از محیط هاي کشت مختلف از قبیل، مک کانکی آگار، محیط 

- میه ها استفادجهت تشخیص باکترينیز  غیره ، دزوکسی کالت آگار وFسالمونال ـ شیگال آگار، سلنیت 
  ). 2، 3، 5، 7، 8و10(  گردد.
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OF based on glucose محیط کشت 
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