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  خدا نامبه

  یرانا صنعتی تحقیقات و استاندارد ۀمؤسس با آشنایی

 اسـتاندارد  ۀمؤسس مقررات و نیقوان اصالح قانون 3 ۀماد کی بند موجب به ایران صنعتی استانداردوتحقیقات ۀمؤسس
 تـدوین  تعیـین،  وظیفـه  کـه  کـشوراست  رسـمی  مرجـع  تنهـا  1371 مـاه بهمـن  مـصوب  ران،یـ ا یصنعت قاتیتحق و

  .دارد عهده به  را رانیا) رسمی(ملی ونشراستانداردهای
 و مراکـز  نظـران صـاحب  *مؤسسه کارشناسان از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف یهاحوزه در ندارداستا تدوین

 توجـه  با و ملی مصالح با همگام یوکوشش شودیم انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، علمی، مؤسسات
 شــامل نفــع، و حــق صــاحبان ۀمنــصفان و آگاهانــه مــشارکت از کــه اســت یارتجــ و فنــاوری تولیــدی، شــرایط بــه

 و دولتی هایسازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان،وارد و صادرکنندگان کنندگان،مصرف تولیدکنندگان،
 ضایاعـ  و نفـع ذی مراجـع  بـه  نظرخـواهی  یبـرا   رانیـ ا ملـی  اسـتانداردهای  نـویس  پیش. شودیم حاصل یدولتریغ

 رشـته  آن بـا  مـرتبط  ملـی  ۀکمیت در پیشنهادها و نظرها دریافت از پس و شود می ارسال مربوط فنی های کمیسیون
  .شود می منتشر و چاپ رانیا) رسمی (ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح
 تهیـه  شـده  تعیـین  ضوابط ترعای با زین صالحذی و مندعالقه هایسازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش
. شـود یمـ  منتـشر  و چـاپ  رانیـ ا ملـی  استاندارد عنوانبه تصویب، درصورت و بررسی و طرح یمل ۀتیدرکم کنندمی

 تـدوین  5 ۀشمار رانیا ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استانداردهایی ترتیب،بدین
  .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیل  استاندارد مؤسسه که مربوط استاندارد ملی ۀتیکم در و

ـ  ونیسیـ ،کم 1(ISO)اسـتاندارد  المللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد ۀمؤسس -نیب
 4رابـط  تنهـا  عنـوان بـه  و است 3 (OIML)یقانون یشناساندازه یالمللنیب سازمان و IEC) (2 کیالکتروتکن  یالملل
 بـه  تــوجه  ضـمن  رانیـ ا ملی استانداردهای تدوین در. کندیم تیفعال کشور در 5(CAC)ییغذا کدکس ونیسیکم

-بـین  استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، هایپیشرفت آخرین از کشور، خاص هاینیازمندی و کلی شرایط
  .شودیم یریگبهره  المللی
 از حمایـت  یبـرا  قـانون،  در شـده  بینـی پـیش  موازین رعایت با تواندمی ایران صنعتی یقاتتحق و استاندارد ۀمؤسس
-زیـست  مالحظـات  و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فردی ایمنی و سالمت حفظ کنندگان،مصرف
 اقـالم  ایـ / و کـشور  داخـل  یدیـ تول محـصوالت  یبرا را رانیا یمل یاستانداردها از بعضی اجرای اقتصادی، و محیطی

 بـرای  المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می مؤسسه. نماید اجباری استاندارد، یعالیشورا بیتصو با ،یواردات
 اطمینـان  یبـرا  همچنـین . نمایـد  اجبـاری  را آن بنـدی درجه و صادراتی کاالهای استاندارد اجرای کشور، محصوالت
 و ممیـزی  بازرسـی،  آمـوزش،  مـشاوره،  ۀزمین در فعال مؤسسات و هامانساز خدمات از کنندگاناستفاده به بخشیدن

) یواسـنج  (ونیبراسـ یکال مراکـز  و هاآزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت های سیستم صدورگواهی
 ایـران  صـالحیت  تأییـد  نظـام  ضـوابط  اساس بر را مؤسسات و هاسازمان گونهاین استاندارد ۀمؤسس ، سنجش لیوسا

 مـی  نظـارت  آنها عملکرد بر و اعطا هاآن به صالحیت تأیید ۀگواهینام الزم، شرایط احراز صورت در و کندیم ارزیابی
 انجـام  و گرانبهـا  فلـزات  عیـار  تعیـین  سنجش، وسایل) یواسنج (کالیبراسیون یکاها، المللی بین دستگاه ترویج. کند

 .است مؤسسه این وظایف گرید از رانیا یمل استانداردهای سطح ارتقای برای کاربردی تحقیقات
  
 

                                     
 رانی ایقات صنعتی استاندارد و تحقۀموسس* 
 

1 - International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3 - International Organization for Legal Metrology (Organization International  de Metrologie 
Legal) 
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission  



   یولوژیکروبی میها یژگی و–یدنیآشامون استاندارد آب یسیمک
  )د نظر یتجد( 
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   )یکروب شناسیم یدکترا( 
  

  اعضاء
  من آبی ای مطالعاتی                       شرکت مهندس      میانوشه ، نس

   )یمیسانس شیفوق ل( 
  

  النی            شرکت آب و فاضالب استان گ         ، فرهادیپناه
  )ست یط زی محیسانس مهندسیفوق ل( 
  

  قات یتحق و  علوم واحد-ی                دانشگاه آزاد اسالم       ، حسامیحسن
  ستیط زی محۀ دانشکد-                       )ست یط زی محی مهندسیدکترا( 
  
  د عباسپوری صنعت آب و برق شهۀ                            دانشکد   ، عبدالهی مهرآبادیدیرش
  )ست یط زی عمران محی مهندسیدکترا( 
  

  رانی ایقات صنعتیارد و تحق استاندۀ                  موسس      ، فاطمهیلیزندوک
  )ه ی در تغذیسانس علوم بهداشتیفوق ل(
  

  رانی ایقات صنعتی استاندارد و تحقۀ                   موسس       ، سارهیداورزن
  )ه یسانس تغذیل( 

  رانی ای اتمی                      سازمان انرژ        دباغ ، رضا
  )ست یط زی عمران محی مهندسیدکترا( 
  

                     شرکت آب و فاضالب تهران      ر ، زهرهضرغامپو
   )یولوژیکروبیسانس میفوق ل( 
  

  النی                          شرکت آب و فاضالب استان گ       ، محمدیکاظم



  )ست یط زی عمران محیسانس مهندسیفوق ل( 
  

  ستیط زی                  سازمان حفاظت مح         ، زهرهیکسمائ
  )س بهداشت سانیل( 
  

  ی و خدمات  بهداشتی                   دانشگاه علوم پزشک      ترای ، میغالم
   بهداشتۀ دانشکد-رانی ای                درمان    )ط ی بهداشت محیدکترا( 
  

   واحد اراک– ی     دانشگاه آزاد اسالم           ، رضایمستور
  )ست یط زی محی مهندسیدکترا( 
  
  ریدب

  رانی ایقات صنعتی استاندارد و تحقۀ                   موسس     یدوچشمه ، مهد
          )ست یط زی محیسانس مهندسیفوق ل( 
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  پیش گفتار
  

ن یـ ا. ه شـد  ی ته 1352ن بار در سال     ی نخست "یولوژیکروبی م یها یژگی و –یدنی آب آشام  "استاندارد  
ن بـار   ی شـشم  ی مربوط بـرا   یون ها یسید کم یی و تا  یده و بررس  ی رس یشنهادهایاستاندارد بر اساس پ   

دارد  اسـتان  یتـه ملـ   ی کم ۀین اجالسـ  یکمـ یست و   یـ کـصد و ب   یدنظر قـرار گرفـت و در        یـ مورد تجد 
 مـاده  کیـ ن استاندارد به استناد بند یاینک ا. ب شدی تصو20/6/86 مورخ یولوژی و ب  یولوژیکروبیم
 استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مـصوب بهمـن مـاه    ۀ قانون اصالحی قوانین و مقررات موسس    3

  .شود  به عنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می1371
شرفتهای ملی و جهانی در زمینـه صـنایع، علـوم و خـدمات،               برای حفظ همگامی و هماهنگی با پی      

استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصـالح              
یا تکمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنـی مربـوط مـورد توجـه واقـع                    

سـتانداردهای ملـی ایـران بایـد همـواره از آخـرین چـاپ و                بنابراین برای مراجعه به ا    . خواهد شد 
  .تجدیدنظر آنها استفاده کرد

که ضـمن توجـه بـه شـرایط موجـود و نیازهـای                در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است        
ـ  ین این استاندارد و استانداردها    یجامعه در حد امکان ب      کـشورهای   ی و اسـتاندارد ملـ     ین المللـ  ی ب

  .ه هماهنگی ایجاد شودصنعتی و پیشرفت
  :ر استین استاندارد به کار رفته به شرح زیه ای تهی که برایمنابع و ماخذ

  
   آبیولوژیکروبی میها یژگی و1377سال  : 1011ران ی ای استاندارد مل-1
ــ -2 ــتاندارد مل ــ ای اس ــال : 5711-4ران ی ــه- آب1381س ــار - واژه نام ــوژی ب- بخــش چه  و یول
 یولوژیکروبیم

3 -  World Health Organization, Guidelines for drinking water quality 3rd edition, 
WHO, 2004 
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  مقدمه 
  

تواند سالمت انسان را به خطـر        ی که مصرف آب آلوده م     نشان داده است   ١یرشناسیمطالعات همه گ  
  . اندازد
انجـام   است،امیدنی از نظر عملی و اقتصادی مشکل   های آش   آزمایش عوامل کیفی آب    نکهیل ا یبه دل 

همچنین برقراری ضـوابط و اسـتانداردهایی       . باشد یدی کل ی ها یژگید براساس و  ی با دادن آزمون ها  
  . ها ضروری است به منظور ارتقاء سطح بهداشت و پیشگیری از بیماری

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
1- Epidemiology  

 پ



  روبیولوژیکهای می  ویژگی– یدنیآشامآب                    
  

   هدف   1
  

  .باشد میکروبیولوژی آب آشامیدنی می یها هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی
   
  کاربرد  ۀدامن   2
  

) ه بندی شده و آب معدنی طبیعی      به استثنای آب آشامیدنی بست    (  آشامیدنی    آب ۀ دربار این استاندارد 
  . کاربرد دارد

  
ـ  ای مل شده و استانداردی بسته بندیدنی آب آشام  ی برا 1381 سال : 6267استاندارد ملی ایران     -یـادآوری   رانی

  . کاربرد دارد یعی طبی آب معدنی برا1377 سال:  4403
  
   مراجع الزامی   3
 

بدین . این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است       متن    در اتی است که  رمراجع الزامی زیر حاوی مقر    
در مورد مراجـع دارای تـاریخ چـاپ        .  جزئی از این استاندارد محسوب می شود       ،آن مقررات ترتیب  

یا تجدید نظر، اصالحیه ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مـورد نظـر نیـست، معهـذا بهتـر                     /و
د آخرین اصالحیه ها و تجدید نظرهای مدارک الزامی         است کاربران ذینفع این استاندارد امکان کاربر      

یا تجدید نظر، آن مدارک الزامی      / درمورد مراجع بدون تاریخ چاپ و     . زیر را مورد بررسی قراردهند    
  .ارجاع داده شده، مورد نظر است

  . استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است
ها در آب بـه روش چنـد          جستجو و شمارش کلیفرم    1375سال  :  3759استاندارد ملی ایران       3-1

  ای  لوله
 یهـا  یژگـ ی و - شـده  ی بـسته بنـد    یدنی آب آشـام   1381سـال    : 6267 استاندارد ملی ایـران      3-2
  یولوژیکروبیم

  یعی طبی آب معدنییای باکتریها یژگیو  1377سال  : 4403 استاندارد ملی ایران  3-3
  
   اصطالحات و تعاریف   4
  

  :یا واژه ها با تعاریف زیر به کار می رود / در این استاندارد اصطالحات و



  
  یدنیشامآ  آب 4-1
  
  آن دنیآشـام  باشد که    ی آن در حد   یدیونوکلوئی و راد  یولوژیب،  یائیمیش،  یکیزی است که عوامل ف    یآب

  .جاد نکند یاز مدت در انسان ارا دی در کوتاه مدت یعارضه سوئ
  
   ١    کلیفرم4-2
  

 ۀر کننـد  یو تخم  )هاگ(بدون اسپور   ،  یگرم منف ،یاری اخت ی هواز ی و ب  ی هواز یها ی از باکتر  یگروه
  .باشند  یم واناتیساکن روده بزرگ انسان و حها  ین باکتریا. الکتوز هستند

  
 .  

  ٢یهای گرماپا     کلیفرم3 – 4
  

د وگـاز در  ید اسـ یـ  تول،ر قند الکتوزی که قادر به تخماست 2-4شده در بند ف ی تعر یها فرمی کل منظور
 ، ٣یاکلیشیـ اشر یهـا   شامل گونـه   ی گرماپا یها فرمیکل. باشند یمز  ینوس  ی سلس ۀ درج 45 تا   44 یدما

   .ست ا ٦تروباکتریس  و٥ آنتروباکتر، ٤الیکلبس
  
   اشریشیاکلی    4 – 4
وس از  ی سلس ۀدرج 45تا   44 ی دما  است که در   3-4ف شده در بند     ی تعر ی گرماپا یها فرمی کل نظورم
 را ٧  ) MUG( دیـ  گلوکوز D-ßلیـ  فریل امبلـ یـ  مت-4ب یـ نـدول کـرده و ترک  ید ایـ پتوفان تولیتر
  .دکنن یم زیدرولیه
  
ـ ا.  باشد یموانات خونگرم   ی بزرگ انسان و ح    ۀ رود یاکلیشیاشر یعیستگاه طب یز - 1 یادآوری   هـا  ین بـاکتر  ی

   .د استی جدی مدفوعی آنها در آب نشانگر آلودگوجودن یبنابرا. ستندین یط آبیدر محریتکث قادر به معموالً
  

  ٨    باکتریهای هتروتروف 5 – 4
  

                                     
1- Coliform 
2- Thermotolerant coliforms 
1- Escherichia coli 
2- klebsiella 
3- Enterobacter 
4- Citrobacter 
5- 4 – methyl umbelliferyl - β - D glucoside  
6- Heterotrophic 



   .  استیمواد آل  آنهای منبع انرژ، اتوتروفیها ی هستند که بر خالف باکترییها یبا کتر
 
  یدنی آب آشامی آلودگ ١های نشانگر     باکتری4-6
  

ن یه و همچنـ   ینـد تـصف   یآ بودن فر  ی ناکاف ۀنشان دهند وجود آنها در آب      هستند که    ییها یمنظور باکتر 
  ، ی مـدفوع  یآنتروکـوک هـا   ،  ی گرماپـا  یهـا  فرمی کل  مانند .استوان  ی آب با مدفوع انسان و ح      یآلودگ
  . )دی کن الف مراجعهیوست اطالعاتیبه پ( وفاژها یت و باکتری سولفۀا کنندی احیها ومیدیکلستر

  
  ها  ویژگی  5
  
هـای   زا ماننـد  آنتروویـروس      یمـار ی ب یهـا  سمیـ کروارگانیطور کلی آب آشامیدنی باید عاری از م       ه  ب

  . باشد٤ی آزادزیها  و ارگانیسم٣، کرم ها٢یماریزاانسانی، تک یاختگان ب
  . مطابقت داشته باشد1-5 با جدول دی با آب آشامیدنییولوژیکروبیمهای  ویژگی

  
  ی آب آشامیدنیوژولیکروبیمهای  یویژگ 1-5جدول                                 

 تریل میلی100در حدمجاز    نوع باکتری                 نوع آب           ردیف 

           منفی       ی یا کلیفرم های گرماپااشریشیاکلی های آشامیدنی   آبۀکلی     1  

            منفی       یگرماپا یا کلیفرم های اشریشیاکلی استفاده در سیستم توزیعی براآب تصفیه شده 2  

            منفی       ی یا کلیفرم های گرماپااشریشیاکلی آب تصفیه شده موجود در سیستم توزیع  3  

  
   .ود انجام شو اقدام الزم آب جدا شود، باید بررسی ۀ از نموناشریشیاکلیدر صورتی که  - 1یاد آوری 
 به ز ینگرما پای  های کلیفرم باکتری یجستجو شاخص دقیق تری برای آلودگی مدفوعی می باشد، اشریشیاکلیبا وجود اینکه  - 2یادآوری 

  .های تأییدی مناسب باید انجام شود  قابل قبول می باشد، درصورت لزوم، آزمون،جایگزین عنوان
  هایی که از نظر ویژه درمناطق گرمسیری که  باکتریه بهداشتی ذخایرآب نیست، بهای کلیفرم شاخص مناسبی برای کیفیت  کل باکتری

   ).د ی ب مراجعه کنیوست اطالعاتیبه پ (  بهداشتی دارای اهمیت زیادی نیستند در تمام ذخایر آب تصفیه نشده دیده می شود
    شده ی صاف سازی، در آب ها باشد٥)(NTU یر واحد کدورت نفلومت5  میزان کدورت آب نباید بیش ازیچ زمانیهدر  - 3یادآوری 

   پس از حداقل، و همچنین میزان کلرآزاد باقیمانده9 تا 5/6 بین pHو میزان  )(NTU یک واحد کدورت نفلومتریش از ید بیکدورت نبا
  گیری .شرایط همهدر و   میلی گرم در لیتر8/0 تا 5/0د بین بای) در انتهای شبکه آب رسانی (  نیم ساعت زمان تماس در شرایط عادی 

 . های روده ای یک میلی گرم در لیتر باشد بیماری
 

                                     
7- Indicator 
1- Pathogenic protozoa 
2- Helminths 
3- Free – living organisms 
4- Nephelometric turbidity unit 



 
  آزمونیها روش 6

  
  ی گرماپایفرم های و کلیا کلیشیاشر 6-1

 1375سـال     :  3759ران  یـ  ا ید مطابق با استاندارد مل    ی با ی گرماپا یها فرمیو کل  یاکلیشیاشر آزمون
  .ودانجام ش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 
 
 

وست الفیپ  

  نشانگریسم هایارگانکرویم
  )یاطالعات( 

 
   اگرچـه  انتخـاب شـده اسـت،        ی مدفوع ی آلودگ ی برا ،سم نشانگر یارگانکرویم به عنوان    اشریشیاکلی

 وجـود ایـن    . توانند به عنـوان یـک متغیـر مـورد آزمـایش قـرار گیرنـد                می های گرماپای نیز   کلیفرم

آب بـا    اخیـر   ناکافی بودن فرآیند تصفیه و همچنین آلودگی متناوب و         ۀنشان دهند آب   ها در  یاکتر
  می توانند از طریـق آب    کلیااشریشیکلیفرم های گرماپای به غیر از       . باشد می مدفوع انسان و حیوان   

در تعیـین منـشاء   . های آلوده با فاضالب صنعتی، گیاهان در حال فساد و خاک نیـز وارد آب شـوند                
 مـدفوعی و    یهـا  آنتروکوک گندزدایی آب، از   یها ارزشیابی کارآیی روش    با مدفوع و   آلودگی آب 
. دکـر اضـافی اسـتفاده      یـک نـشانگر   توان بـه عنـوان      .یز می ن  سولفیت ۀهای احیاء کنند   کلستریدیوم
 نسبت به عوامل فیزیکـی      ها آنتروکوکها و    سولفیت در مقایسه با کلیفرم     ۀهای احیاء کنند   کلستریوم
 آنوجـود   بنابراین  . ماند تر هستند و اسپور آنها برای مدت طوالنی در آب باقی می            ی مقاوم و شیمیای 

  .  وقوع آلودگی در گذشته و همچنین ناکافی بودن فرآیند تصفیه استۀ در آب نشان دهندها
بـه دلیـل    و   های نشانگر اضافی به عنوان روش کنترل روزمره توصیه نمـی شـود              باکتری یجستجو

تـر   مناسب های گرماپای   و کلیفرم  اشریشیاکلی یجستجو ،ت جداسازی و شناسایی   سهولت و سرع  
  .است

  
 و یا کلیفـرم هـای گرماپـای و سـایر باکتریهـای              اشریشیاکلی   نداشتن وجودباید توجه داشت که      -یادآوری

  عوامل بیمـاریزا ماننـد    ریسـا نشانگر در آب دلیل برقابل شرب بـودن آن نیـست زیـر آب ممکـن اسـت بـه                     
مانند، انعقاد، لخته سازی، تـه نـشینی،        ها آلوده باشد مگرآن که مراحل تصفیه         ها، تک یاختگان و کرم     وسویر

   .انجام شده باشدکامل به صورت صاف سازی و گندزدایی 
 
  

 



.  
  وست بیپ

  یدنیشامآ آب یکروبی میآلودگ
   )یاطالعات( 

  
 ١هـای دائمـی     میکروارگانیـسم  ،ول ا ۀدسـت . دسته میکروارگانیسم است   طور کلی آب خام حاوی دو     ه  ب

  طـور طبیعـی سـاکن آب بـوده، دارای نیازهـای غـذایی کمـی هـستند و شـامل                     ه   ب که شوند نامیده می 
  .باشد  می٤ کروموباکتریوم،٣ فالووباکتریوم،٢ اسینتوباکترهای گونه
از طریق خاک، انسان یـا    (از محیط اطراف    و  شوند    نامیده می  ٥روارگانیسم های گذرا   دیگر میک  ۀدست

  .دارندهای بیماریزا در این دسته قرار   میکروارگانیسم.یابند به آب انتقال می) حیوان 
 د ماننـ  یهـای  هایی که از طریق خوردن آب آلوده ایجاد بیماری می کنند شـامل گونـه               میکروارگانیسم

ــالمونال ــیگال، ٦س ــشیاکلی،٧ش ــوکلرا، ٨ اشری ــاکت، ٩ویبری ــ، ١٠یرژژونکمپیلوب ، ١١وریدیومپکریپتوس
  . می باشد١٤باالنتیدیوم کلی و١٣ژیاردیا، ١٢ولیتیکاتآنتامباهیس
سم هـا را    یـ کروارگانی و بسیاری از م    است بسیار مهمی در ایمنی آب آشامیدنی        ۀ مرحل ،آب گندزدایی

 شـود امـا     ی مـ  یگند زدایی شیمیایی آب آشامیدنی سبب کاهش احتمال خطر آلـودگ          .  برد ین م یاز ب 
با کلـر بـرای مقابلـه بـا          یدنیآب آشام  مثال گندزدایی    یبرا .شود نمی   لزوماً سبب سالمتی قطعی آب    

 همچنین بایـد    .استها دارای محدودیت     و برخی ویروس  کریپتوسپوریدیوم   مخصوصاً   اختگان،ی تک
هـای   میکروارگانیـسم ،   ١٦ و ذرات  ١٥هـا  توجه داشت که در صورت وجـود کـدورت در آب، لختـه            

  .کند یگندزدا محافظت م ۀمادر یتاثاز بیماریزا را 
  
  
  
  
  

                                     
1- Persistent 
2- Acinetobacter 
3- Flavobacterium 
4- Chromobacterium 
5- Transient 
6- Salmonella 
7- Shigella 
8- Escherichia coli 
9- Vibrio cholerae 
10- Campylobacter jejuni 
11- Cryptosporidium 
12- Entamoeba histolytica 
13- Giardia 
14- Balantidium coli 
1- Flocs 
2- Particles 
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