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 (BK)دستورالعول آزهایص تاسیل کخ 

 :جوع آوري خلط و تعداد نوونه ها 

ٔبيـ آسيز ٚ سبيش ٔبيقبر ٚ سشضحبر حفشٜ ٞبي ثبص چشوي ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي , ٔبيـ ٔغضي ٚ ٘خبفي , ادساس , ٔي سٛاٖ اص خّظ 

 .ثٟششيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ اسز« خّظ»خٟز سطخيع سُ سيٛي .٘سدي يب سىٝ ٞبي ثشداضشٝ ضذٜ اص افضبي ثذٖ اسشفبدٜ وشد 

 :نوونه خلط خوب 

 ٔٛاد سشضحي حبغُ اص سيٝ ٞب دس اص سشفٝ فٕيك ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙبسجي ثشاي آصٔبيص خّظ ٔي ثبضذ

ٕ٘ٛ٘ٝ اي وٝ اص حّك يب ثيٙي سشضح ٔي ضٛد فمظ آة دٞبٖ ثٛدٜ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ خٛثي ٘يسز سقذاد ثبسيُ ٞب دس خّظ ٞبي دفـ ضذٜ 

سٝ » ثبيذ حشٕبً , ثشاي سطخيع وبفي ٘يسز ؛ ثٙبثشايٗ , دس صٔبٟ٘بي ٔخشّف ٔشفبٚر ٔي ثبضذ آصٔبيص سٟٙب يه ٕ٘ٛ٘ٝ خّظ 

 .ٔٛسد آصٔبيص لشاس ٌيشد« ٕ٘ٛ٘ٝ اص خّظ 

 :سه نوونه خلط جهت آزهایص  

 .دساِٚيٗ ٔشاخقٝ ثيٕبس ثٝ ٚاحذ ثٟذاضشي دسيبفز ٔي ضٛد « ٕ٘ٛ٘ٝ اَٚ »

دس اص يه ٘فس فٕيك , ثيٕبس لجُ اص ثشخبسشٗ اص خبي خٛد , خّظ غجحٍبٞي اسز ثشاي خٕـ آٚسي ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ « ٕ٘ٛ٘ٝ دْٚ»

 .خّظ خبسج ضذٜ سا دس ؽشف ٔي سيضد, ثب سشفٝ , 

دسيبفز ٔي , ثٝ ٚاحذ ثٟذاضشي ـ دسٔب٘ي  (خّظ غجحٍبٞي )ٕٞضٔبٖ ثب ٔشاخقٝ ثيٕبس ثشاي سحٛيُ ٕ٘ٛ٘ٝ دْٚ « ٕ٘ٛ٘ٝ سْٛ » 

 .ضٛد

 . ٔيّي ِيشش ثبضذ5 سب 3ثٟشش اسز حدٓ خّظ ثيٗ 
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 :یادآوري نكات ههن ته تیوار 

 .ٕٞٝ ٔغبِت ثب خٕالر سبدٜ ثٝ ثيٕبس آٔٛصش دادٜ ضٛد سب ٚي ثذا٘ذ چشا ثبيذ ثٝ آٟ٘ب فُٕ وٙذ  (اِف 

خّظ خٛد سا , ثيٕبس ٘فس فٕيمي اص ساٜ ثيٙي وطيذٜ ٚ ثشاي ِحؾٝ اي ٘فس خٛد سا دس سيٙٝ حجس وٙذ ٚ ثب سشفٝ فٕيك  (ة

 .داخُ ؽشف سخّيٝ وٙذ ٚ اص سيخشٗ خّظ ثٝ خذاس خبسخي ؽشف خٛد داسي ٕ٘بيذ

 .ا٘دبْ ٌيشد( دس ٔٙضَ يب ٚاحذ ثٟذاضشي ـ دسٔب٘ي ) ٌشفشٗ خّظ اص سٛي ثيٕبس ثبيذ دس فضبي ثبص  (ج

نوونه خلط تدهد تاید ته او یاد داد که ته روش , در صورتي که تیوار نتواند تا سرفه کردى تراي انجام آزهایص   

 :زیر عول کند 

 .ثيٕبس سٚي سخز ٔقبيٙٝ عٛسي ثخٛاثذ وٝ غٛسر اٚ سٚ ثٝ دبييٗ ثٛدٜ ٚ سش اٚ دبييٗ سش اص سيٙٝ لشاس ٌيشد

سذس ثب ثبصدٔي ٔحىٓ خّظ سا خبسج وٙذ؛ ايٗ فُٕ ثبيذ سب دسيبفز , ٘فس خٛد سا ٍ٘ٝ داضشٝ , ثيٕبس دس اص يه دْ فٕيك 

 .ٕ٘ٛ٘ٝ وبفي اص خّظ ادأٝ يبثذ

 :نكاتي که در زهاى تحویل نوونه تاید ته آنها توجه کند  

 .( ٔيّي ِيشش 2حذالُ )حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبيذ وبفي ثبضذ 

 .ٕ٘ٛ٘ٝ دسيبفشي غّيؼ ٚ اص سشضحبسي ثبضذ وٝ ثيٕبس ثب سشفٝ فٕيك اص سيٙٝ خٛد خبسج ٔي وٙذ 

 .ٕ٘ٛ٘ٝ دسيبفشي اص آة دٞبٖ يب سشضحبر حّك ٚ ثيٙي ٘جبضذ 

  

 

 



لیال نصیری کبرشنبس مسئىل آزمبیشگبه: تنظیم   
 شبکو بهداشت و درمبن بهبرستبن      
 

 :انتقال نوونه ته آزهایطگاه 

احشٕبَ يبفشٗ ثب سيُ سُ دس آٖ ثيطشش اسز ؛ صيشا عٛال٘ي ضذٖ صٔبٖ لجُ اص , ٞش لذس ٕ٘ٛ٘ٝ سشيقشش ثٝ آصٔبيطٍبٜ ثشسذ 

وبٞص احشٕبَ وطف آٖ ٔي ضٛد ثشاي , دٞبٖ ٚ غذٔٝ صدٖ ثبسيُ سُ ٚ دس ٘شيدٝ   ثبفث سىثيش ثبوششي ٞبي فّٛس, آصٔبيص 

الصْ اسز ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٔحّي , ٕ٘ٛ٘ٝ ثبيذ ٕٞبٖ سٚص ثٝ ٔحُ آصٔبيص ثشسذ دس غٛسر فذْ اسسبَ , ا٘دبْ ٌسششدٜ ٔسشميٓ ٚ وطز 

 .فٕش ثبسيُ سا ثيطشش ٔي وٙذ, ٍٟ٘ذاسي ضٛد ٔحبفؾز ٕ٘ٛ٘ٝ اص ٌشٔب ٚ ٘ٛس خٛسضيذ  (سشخيحبً يخچبَ)وبٔالً خٙه 

الصْ اسز خقجٝ اسسبِي ٚ ؽشٚف ضىسشٝ ضذٜ اسٛوالٚ ضٛد ٕٞچٙيٗ اسٛوالٚ وشدٖ , دس غٛسر ثشٚص حبدثٝ ٚ ٘طز ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب 

 .خقجٝ ٞبي اسسبِي ٘يض سٛغيٝ ٔي ضٛد

 دستورالعول تهیه هعرفها 

 :هحلَل فَضيي بازي اضباع ضذُ  (الف

  ٌش3/0ْ       فٛضيٗ ثبصي

  ٔيّي ِيشش10          %95اسبَ٘ٛ 

 .ثب سىبٖ دادٖ حُ وٙيذ% 95 ٔيّي ِيشش اسبَ٘ٛ 10 ٌشْ فٛضيٗ ثبصي سا دس 3/0

 % :5هحلَل فٌل  (ب 

  ٌش5ْ         فُٙ وشيسشبَ

؛ سذس حدٓ آٖ سا ثب (دس غٛسر سغييش سً٘ ٘جبيذ اص آٖ اسشفبدٜ ضٛد ) ٌشْ فُٙ وشيسشبَ سا ثشذسيح حشاسر داٜ سب رٚة ضٛد 5

 . ٔيّي ِيشش ثشسب٘يذ90اضبفٝ ٕ٘ٛدٖ آة ٔمغش ثٝ 

اضافِ كردُ كاهالً « ب» هيلي ليتر هحلَل 90را بِ « الف»  هيلي ليتر از هحلَل 10براي تْيِ هحلَل كاربَل فَضيي زيل 

 .هخلَط ًواييذ
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 :هراحل تهیه گسترده  

 .الْ ٞب ثبيذ ٘ٛ ٚ ثذٖٚ خشاش ثبضٙذ ٚ ٞش الْ فمظ ثشاي يه ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙؾٛس ضٛد

 . سمسيٓ وٙيذ 3/2 ٚ 3/1ثػٛسر فشضي خغي دس فشؼ الْ وطيذٜ وٝ آٖ سا ثٝ ٘سجز 

 .ثشاي ٘ٛضشٗ ضٕبسٜ 3/1 

 . ثشاي ٌسششدٜ 3/2 

ثب لّٓ إِبس ضٕبسٜ ضٙبسبيي ٔشثٛط سا سٚي ٞش الْ ٘ٛضشٝ ٚ آٖ سا ٔمبثُ ؽشف ٕ٘ٛ٘ٝ لشاس دٞيذ دلز وٙيذ وٝ اٍ٘طشب٘شبٖ ثب 

 .سغح الْ سٕبس ديذا ٘ىٙذ

 .دس ؽشف ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسد آصٔبيص سا ثبص وشدٜ آٖ سا ٚسظ ٔيض دس وٙبس الْ ثب ٕٞبٖ ضٕبسٜ لشاس دٞيذ

٘ىشٚصٜ , لسٕشٟبي چشوي )ثب سش ٘بٔٙؾٓ آٖ لسٕز ٔٙبسجي اص ٕ٘ٛ٘ٝ سا ا٘شخبة ٕ٘بييذ , يه ادّيىبسٛس چٛثي سا ثٝ دٚ ٘يٓ وشدٜ 

  .(ٔٙبسجششيٗ لسٕشٟب ٞسشٙذ, ٚ دٙيشي ضىُ ٚ آغطشٝ ثٝ خٖٛ 

 ( cm 2*5/1)يه ٌسششدٜ يىسبٖ سا ثٝ ٔسبحز سمشيجي, ثبيذ ثب فطبس ادّيىبسٛس سٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ چٙذيٗ ثبس حشوز افمي سٚي الْ 

 اخشػبظ دادٜ ضذٜ سغح الْ ٌسششش داد ثميٝ ٕ٘ٛ٘ٝ سا ثب اسشفبدٜ اص ٕٞبٖ ادّيىبسٛس ثٝ ؽشف ثبص ٌشدا٘ذ 3/2دس لسٕز 

ا٘ذاخز سب دس ٔشحّٝ ثقذ ٕٞشاٜ ٔحشٛيبر سغُ % 5ثبيذ ادّيىبسٛس سا دس ؽشف حبٚي فُٙ , ٍٞٙبٔي وٝ ٌسششدٜ وطيذٜ ضذ 

 .سٛصا٘ذٜ ضٛد

.  دليمٝ ٚلز الصْ اسز30 سب 15الْ ٞب سا سٚي يه دبيٝ فّضي يب چٛثي لشاس دٞيذ سب دس حشاسر اسبق خطه ضٛد ثشاي ايٗ وبس 

٘جبيذ ثشاي خطه وشدٖ اص ضقّٝ اسشفبدٜ وٙيذ الْ ثبثز ٘طذٜ سا ٘جبيذ ثٝ ٔذر عٛال٘ي ٍٟ٘ذاسي وشد ؛ صيشا ايٗ وبس ثبفث 

 .ضىسشٝ ضذٖ اسفبلي يب ا٘شطبس ففٛ٘ز ٔي ضٛد

  



لیال نصیری کبرشنبس مسئىل آزمبیشگبه: تنظیم   
 شبکو بهداشت و درمبن بهبرستبن      
 

 :ثاتت کردى گسترده 

ثبثز وشد الْ , ثبيذ ٞش الْ سا دس اص خطه ضذٖ ثب دٚ سب سٝ ثبس حشوز دادٖ سٚي ضقّٝ دس حبِي وٝ ٌسششدٜ سٚ ثٝ ثبالسز 

 .اسشفبدٜ وشد (ٌيشٜ الْ )حشاسر صيبد ٘جيٙذ ثشاي ٍ٘بٞذاضشٗ الْ ثبيذ اص دٙس 

 :روش رنگ آهیسي زیل نلسوى 

 .(سٛخٝ داضشٝ ثبضيذ وٝ الٟٔب ثب يىذيٍش سٕبس ٘ذاضشٝ ثبضٙذ  )الٟٔب سا سٚي يه دبيٝ فّضي لشاسدٞيذ 

 .سٕبْ سغح ٌسششش سا ثب ٔحَّٛ وشثَٛ فٛضيٗ غبف ضذٜ ثذٛضب٘يذ

ثٝ ٍٞٙبْ  ( دليمٝ 5 سب 3حشاسر ٔاليٓ يب ٔشٙبٚة ثٝ ٔذر  )الٟٔب سا ثٝ آسأي حشاسر دٞيذ سب ٍٞٙبٔي وٝ ثخبس ٔشػبفذ ٌشدد 

 .حشاسر دادٖ ثبيذ اص خٛضب٘ذٖ فٛضيٗ يب خطه ضذٖ سغح الْ خٛد داسي ٕ٘بييذ

الٟٔب سا ثٝ آسأي ثطٛييذ سب صٔب٘ي وٝ سً٘ آٖ وبٔال دبن ضٛد ٚ ٔشالت ثبضيذ وٝ خشيبٖ آة دس حذي ٘جبضذ وٝ ثبفث ضٛد  

 .ٌسششدٜ اص سٚي الْ وٙذٜ ضٛد

 . دليمٝ ثذٛضب٘يذ3ثشاي حذاوثش  (% 3اِىُ - اسيذ )سٕبْ سغح ٌسششش سا ثٝ آسأي ثب ٔحَّٛ سٍ٘جش 

 .الٟٔب سا ثٝ آسأي ثطٛييذ ٚ ٔشالت ثبضيذ وٝ خشيبٖ آة دس حذي ٘جبضذ وٝ ثبفث ضٛد ٌسششدٜ اص سٚي الْ وٙذٜ ضٛد

 . ثب٘يٝ ثذٛضب٘يذ60ثٝ ٔذر  (ٔشيّٗ ثّٛ  )سٕبْ ٌسششش سا ثب سً٘ صٔيٙٝ 

سغح الْ سا ثٝ آسأي ثب آة ضسشٝ ، الْ سا وٕي ثچشخب٘يذ سب آة اضبفي آٖ سيخشٝ ضٛد ، سذس الْ دس حشاسر اسبق خطه 

 .ضٛد
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 :آزهایص هیكروسكوپي 

 آصٔبيص ٔيىشٚسىٛدي ثبيذ ٔطخع وٙذ وٝ  آيب ثبسيُ اسيذـ فسز دس ٌسششدٜ ٚخٛد داسد يب خيش ؟ ٚ اٌش ٞسز سقذاد سمشيجي 

  آٖ دس ٞش ٔيذاٖ ٔيىٛسسىٛدي ٔطبٞذٜ ضذٜ چمذس اسز ؟

ثبسيُ ٞب ثٝ اضىبَ ٔيّٝ اي وٛچه ٚ ٘بصن ديذٜ ٔي ضٛ٘ذ وٝ ٌبٞي وٕي خٕيذٜ ا٘ذ ثبسيُ ٞب سً٘ لشٔض سا ٔي ٌيش٘ذ ٚ 

دٚ سبيي يب ٌشٚٞي دس صٔيٙٝ  آثي سٚضٗ الْ وبٔالً خّت , حبٚي ٌشاَ٘ٛ ٞبي داخّي دش سً٘ سشي ٞسشٙذ وٝ ثٝ غٛسر سٟٙب 

سٛخٝ ٔي وٙٙذ ٔقٕٛالً ثبسيُ صٔب٘ي دس ٌسششدٜ ٔطبٞذٜ ٔي ضٛد وٝ حذالُ ثيٗ ٞضاس سب دٜ ٞضاس ثبوششي دس ٞش ٔيّي ِيشش 

 .خّظ ٚخٛد داضشٝ ثبضذ

 (ٔٛوٛس ٚ سِّٟٛبي ٔژن داس, ٌّجَٛ سفيذ )ٔيذاٖ ٔيىشٚسىٛدي صٔب٘ي ٔٙبست اسز وٝ دس  آٖ سِّٟٛبي ثب ٔٙطب ثشٚ٘ص 

سقذاد ٔيذاٟ٘بي . ٚخٛد داضشٝ ثبضذ اٌش ٔيذاٖ ٔيىشٚسىٛدي داساي ايٗ خػٛغيبر ٘جبضذ ثبيذ اص ٔيذاٖ ديٍشي اسشفبدٜ ٕ٘ٛد

 .ٔٛسد ٔطبٞذٜ ثٝ سقذاد ثبسيُ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ثسشٍي داسد

 . ٔيذاٖ ٔيىشٚسىٛدي سا ثبيذ خسشدٛ وشد100حذالُ , دس غٛسسي وٝ وٕشش اص يه فذد دس ٞش ٔيذاٖ ثبضذ  (اِف

 . ٔيذاٖ وبفي اسز50ديذٖ ,  ثبسيُ دس ٞش ٔيذاٖ ٚخٛد داضشٝ ثبضذ 10دس غٛسسي وٝ يه سب  (ة

 . ٔيذاٖ وبفي اسز20 فذد ثبسيُ دس ٞش ٔيذاٖ ٚخٛد داضشٝ ثبضذ ديذٖ 10دس غٛسسي وٝ ثيص اص  (ج

 : گسارش ًتايج 

خطر اًتطار  )ّن با ضذت بيواري ٍ ّن با عفًَت زايي بيوار , تعذاد باسيل هطاّذُ ضذُ در آزهايص هيكرٍسكَپي  

 .ارتباط دارد (بيواري 
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                               :هراحل پیطگیري از تروز نتایج هثثت کاذب در گسترده هستقین     

 .ٚ ضٕبسٜ ٔشثٛط ثشسسي ضٛ٘ذ, الْ ٞب ٚ فشٟٔبي ٔخػٛظ  آصٔبيطٍبٜ اص ِحبػ ٔطخػبر , ؽشف حبٚي خّظ 

 .اص الْ ٞبي ٘ٛ ٚ ثذٖٚ خشاش اسشفبدٜ ضٛد

 .ٕٞشاٜ ٘جبضذ.. ٕ٘ٛ٘ٝ خّظ ثبصثيٙي ضٛد وٝ ثب رسار غزا ٚ, لجُ اص سٟيٝ ٌسششدٜ ٔسشميٓ 

 .ثشاي ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ اص ادّيىبسٛس چٛثي خذيذ اسشفبدٜ ضٛد

 .ٔحَّٛ وبسثَٛ فٛضيٗ لجُ ا ص اسشفبدٜ غبف ضٛد

 .دس ٔشحّٝ سً٘  آٔيضي دلز ضٛد ٞيچ ٌبٜ فٛضيٗ دس اثش حشاسر سٚي الْ ٘دٛضذ ٚ خطه ٘طٛد

عذم ٍجَد باسيل اسيذ ـ 

 فست

 هيذاى هيكرٍسكَپي 100در 

(x100 ) 
Not seen 

  باسيل اسيذ ـ فست9تا  1

 هيذاى هيكرٍسكَپي 100در 

(x100) 

 تعذاددقيق را گسارش كٌيذ

 باسيل اسيذ ـ 99 تا 10

 فست

 هيذاى 100در

 ( x100)هيكرٍسكَپي

+ 

  باسيل اسيذ ـ فست10تا 1

درّر هيذاى 

 ( x100)  هيكرٍسكَپي
+ + 

 باسيل اسيذ ـ 10بيص از 

 فست

در ّر هيذاى هيكرٍسكَپي 

(x100 ) 

+ + + 
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ٞفشٝ اي يىجبس ثبيذ آة ٔٛسد اسشفبدٜ اص ٘ؾش ٚخٛد , اٌش ثشاي ضسشطٛي الْ اص  آة ِِٛٝ وطي يب ٔجٙـ آة اسشفبدٜ ٔي ضٛد 

 .الْ ٔٛسد  آصٔبيص لشاس ٌيشد, ٔب٘ٙذ يه ٕ٘ٛ٘ٝ ثيٕبس (اسيذ فسز)ٔبيىٛثبوششيْٛ 

 .سغح الْ ٘جبيذ ثب ٘ٛن لغشٜ چىبٖ سٚغٗ ايٕشسيٖٛ ديذا وٙذ

 .٘شبيح ثب دلز الصْ ٌضاسش ضٛد, دس اص خٛا٘ذٖ الْ 

لجُ اص ديذٖ الْ ثقذي فذسي ضيئي ٔيىشٚسىٛح ثب يه سىٝ دسشٕبَ وبغزي يب ٌبص , دس اص ٞش ثبس آصٔبيص ٔيىشٚسىٛدي الْ 

 .سٕيض ضٛد

 :عواقة گسارش هثثت کاذب  

 .ثيٕبس ثذٖٚ دِيُ سحز دسٔبٖ لشاس ٔي ٌيشد

 .ادأٝ دسٔبٖ داسٚيي دس ٔٛاسدي وٝ احشيبج ثٝ داسٚ ٘ذاس٘ذ

 .ٞذس دادٖ داسٚ

 .ثيٕبس افشٕبد خٛد سا ثٝ ثش٘بٔٝ دسٔب٘ي اص دسز ٔي دٞذ

 :عواقة گسارش هنفي کاذب  

 .دس ٘شيدٝ ثٝ ثشٚص ففٛ٘ز ٚ ٔشي ثيٕبس ٔٙدش ٔي ضٛد. ثيٕبس آِٛدٜ ثٝ ٔبيىٛثبوششيْٛ سٛثشوّٛصيس سحز دسٔبٖ لشاس ٕ٘ي ٌيشد

 .ثيٕبس آِٛدٜ سجت ا٘شطبس ثيٕبسي ٔي ضٛد

 .ثيٕبس افشٕبد خٛد سا ثٝ ثش٘بٔٝ دسٔب٘ي اص دسز ٔي دٞذ
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 : کنترل کیفي داخلي

وٙششَ ويفي داخّي ضبُٔ ثشسسي ٞفشٍي ٚ ٔبٞيب٘ٝ ٚسبيُ ٚ ٕٞچٙيٗ وٙششَ ويفيز سٍٟ٘ب ٚ ٔحِّٟٛبي سٟيٝ ضذٜ ٚ ثشسسي 

 .ٔدذد الٟٔبي ديذٜ ضذٜ اسز

 :هواردي که تاید کنترل ضوند  

 .ٔغٕئٗ ضٛيذ وٝ دسٞبي  آصٔبيطٍبٜ ٕٞيطٝ ثسشٝ ثبضذ

 ٚسبيُ ٚ ٔٛاد سا عٛسي لشاس دٞيذ وٝ ثٝ آسب٘ي دس دسششسشبٖ ثبضذ

 .ضذففٛ٘ي ضٛد% 5ٔحُ ٚ ٔيضوبس ثبيذ فبسي اص ٌشدٚ غجبس ثٛدٜ ٚ حذالُ سٚصا٘ٝ يىجبس ثب ٔحَّٛ فُٙ 

 .سٚش وبس ا٘دبْ آصٔبيص ثبيذ ثشاسبس دسشٛساِقُٕ ٔجبحث ٔٛخٛد ثبضذ

 .ثشسسي ٞفشٍي وّيٝ اثضاس ٚ ٚسبيّي وٝ ٔٛسد اسشفبدٜ لشاس ٔي ٌيشد

 : U.V کنترل الهپ

 .سا سٕيض وٙيذ سبفبر وبس ثب الٔخ سا دس فشْ ٔخػٛظ ثجز وٙيذ U.V الٔخ% 70ٞش ٞفشٝ ثب دٙجٝ آغطشٝ ثٝ اِىُ  

ثٝ ٘ٛؿ سبخز آٖ ثسشٍي داسد وٝ دس سإٞٙبي فشٚش روشٔي ضٛد فٕش ٔشٛسظ ٔفيذ الٔذٟبي  U.V عَٛ فٕش ٔفيذ الٔخ

 . سبفز اسز300 سب 250سايح دس ثبصاس ثيٗ 

 :کنترل کیفي رنگها  

 .سٟيٝ ٔحِّٟٛبي سً٘ آٔيضي ثب سٛخٝ ثٝ ٔمذاس ٔٛسد ٘يبص يه ٔبٞٝ 

 . دسخٝ سب٘شيٍشاد37 (اسٛ)دس ٌشٔخب٘ٝ  (خٟز خٌّٛيشي اص سسٛة)ٍٟ٘ذاسي ٔحَّٛ فٛضيٗ دس اص سٟيٝ ٚ غبف وشدٖ 
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دس ٞش ٔشحّٝ سً٘ آٔيضي يه الْ ضبٞذ ٔثجز ٚ ٔٙفي ٘يض سٟيٝ ٚ سً٘ ضٛد چٙب٘چٝ الْ ٞبي ضبٞذ اص ٘ؾش ويفيز سً٘ آٔيضي 

الْ ٞبي ثيٕبساٖ ٔطبٞذٜ ٚ ٌضاسش ضٛد دس غيش ايٗ غٛسر سٚش وبس ٔدذداً ثشسسي ٚ اص ٔحِّٟٛبي , ٔٙبست سطخيع دادٜ ضذ 

 .ثشاي سً٘ آٔيضي اسشفبدٜ ضٛد, سبصٜ سٟيٝ ضذٜ 

 الْ اص 10ثٟشش اسز حذٚد . يب اص خّظ ثيٕبس ٔسَّٛ اسشفبدٜ ٕ٘ٛد B.C.G ثشاي سٟيٝ الْ ٔثجز ضبٞذ ٔي سٛاٖ اص ٚاوسٗ

 .آٟ٘ب سا ثٝ فٙٛاٖ ضبٞذ ٔثجز ٍٟ٘ذاسي وٙٙذ, ٕ٘ٛ٘ٝ سا سٟيٝ ٚ دس اص خطه ٚ ثبثز ضذٖ 

 .سبِٓ ٚ يب اص وّٙي اسشبفيّٛوه اسشفبدٜ ٕ٘ٛد  ثشاي سٟيٝ ضبٞذ ٔٙفي ٔي سٛاٖ اص خّظ ضخع

 ایوني در آزهایطگاه هحیطي

سفبيز ٘ىبر ايٕٙي ريُ ,دس ٔي آيذ وٝ ثٝ ضذر ٔسشي اسز  (آئشٚسُ )اصآ٘دب وٝ فبُٔ ثيٕبسي سُ دس فضب سشيقبً ثٝ ضىُ 

 :ضشٚسر داسد 

 .اص ٌبٖ ٚ ٔبسه اسشفبدٜ ضٛد, لجُ اص ضشٚؿ وبس 

 .ضسشٝ ضٛد  ثبيذ ثالفبغّٝ ثب آة ٚ غبثٖٛ, ٍٞٙبٔي وٝ دسشٟب ثب خّظ يب ٔٛاد آِٛدٜ سٕبس ديذا ٔي وٙذ 

 .لجُ اصدسز صدٖ ثٝ ؽشٚف خّظ اص دسشىص خشاحي يب يىجبس ٔػشف اسشفبدٜ ضٛد

سذس ِجبس . آغطشٝ ٕ٘بييذ ٚ ثقذ ِجبس سا دس آٚسيذ % 5لسٕز آِٛدٜ سا ثب فُٙ , فشد ديٍشي , دس غٛسر آِٛدٌي ِجبس يب خّظ 

 .سا دس ٔحَّٛ ضذ ففٛ٘ي خيسب٘ذٜ ٚ ثقذ اسٛوالٚ وٙيذ

سيخشٝ سذس  (ثٝ ضقبؿ يه ٔشش)سا دس ٔحيظ آِٛدٜ % 5دس غٛسر سيخشٗ خّظ سٚي ٔيض وبس ٚ يب آِٛدٌي ٔحُ وبس ٘يض فُٙ 

 .ٚ ٔحُ وبس سا ثٝ ٔذر ٘يٓ سبفز سشن وٙيذ. وبغز وبٞي يب غفحٝ سٚص٘بٔٝ سٚي آٖ لشاس دٞيذ ٚ ٔدذداً سٚي آٖ فُٙ ثشيضيذ

  

   


