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 (السالمه المختبريهالمختبر االول)
يعتبر مختبر األحياء الدقيقة)الميكروبات(المختبر الرئيسي في جميع المؤسسات الطبية والصحية سواء كانت تعليمية 

 أو بحثية وعالجية.

لضمان السالمة وتحقيق الهدف بأقل قدر من الخسائر وأعلى قدر من الجودة , و نود  بعض التوجيهات الهامة      

 هنا أن نؤكد بصفة خاصة على اآلتي:

 يجب اعتبار كل عينة تصل إلي المختبر,معدية والتعامل معها علي هذا األساس. .1

 ين.ات الصانعيجب اعتبار وجود خطر كامن في جميع المواد الكيميائية,يجب التعامل معها حسب توصي .2

 يجب االلتزام باستعمال المالبس واالقنعه الواقية وإتباع توجيهات وإرشادات ذوي الخبرة في مختبرك. .3

 يجب عدم األكل والشرب داخل المختبر أو وضع مأكوالت أو مشروبات في مبردات المختبر. .4

 يجب عدم استخدام الفم أو لمس العينين أثناء العمل داخل المختبر. .5

 لومات على األطباق واألنابيب بطريقه مثالية)على الطبق وليس على الغطا(.تكتب المع .6

 إتباع األسلوب السليم في التخلص من أي مواد)حيوية أو كيميائية(. .7

 ارتداء المعطف)البالطو(. .8

 عدم اصطحاب األدوات الشخصية والحقائب النسائية إلي المختبر حرصا علي عدم تلوثها. .9

جهاز أو مستنبت أو أي من أدوات المختبر إال بعد التعرف عليها وشرح طريقة عدم لمس أو تحريك أي  .10

 وكيفية استخدامها بواسطة المشرف.

 يجب تنظيف وتطهير مكان إجراء التجارب المعملية بمطهر قبل وبعد إجراء التجارب. .11

 في حالة تلوث مكان العمل أو انسكاب أي ماده ,يجب أخطار المشرف فوراً. .12

 يداً بالماء والصابون ومسحها بالمطهر قبل مغادرة المختبر.غسل اليدين ج .13

 

 (Culture Handling Proceduresكيفية التعامل مع المزارع البكترية )

 قبل ابتداء وبعد انتهاء فترة كل درس عملي يجب مسح طاولة العمل بالمادة المطهرة. -1

علي الطاولة  Inoculated Media( األوساط الزراعية Bacterial Culturesعدم وضع المزارع البكترية )-2

 ( أو أي وعاء آخر مخصص لهذا الغرض.Basketsالعمل مباشرة بل وضعها في الحوامل أو السالل )

 ( قبل وبعد كل استعمال.Needle( أو اإلبرة الناقلة )Loopاحرق إبرة التلقيح )-3

( وبنتائج العمل الذي Old Culturesزارع القديمة )( والمContaminated Materialضع المواد الملوثة )-4

 أنهيته في األوعية المخصصة لذلك.

( لنقل المزارع الميكروبية وفي حالة عدم توفر Pipettesيجب عدم استعمال الفم عند استعمال الماصات )-5

 الماصات الميكانيكية يستحسن وضع كمية من القطن في النهاية العريضة للماصة قبل تعقيمه
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 تحفظ النماذج في كيس مطاطي او صندوق نظيفان   -1

 ˚م 30-20تخلط النماذج وتترك لتجف عند درجه حراره الغر فه     -2

لكل غم من التربه  0.4عياريه   7O 4P2Naمن محلول  3سم  15توضع التربه في خالط لتفتيها ثم يضاف  -3

 حتى تنفصل دقائق الرمل والطين والغرين عن بعضها 

 لترسيب التربه -4

  سم وقطر اسم ويضاف له الماء 70-50تنقل مكونات التربه الى انبوب زجاجي مدرج بطول

ساعه  48ثالث مرات لليمين واليسار ويترك ل 180المقطر ويغلق ثم يدور براحه اليد بزاويه 

لترسيب دقائق التربه , وبواسطه العدسه المكبره نحسب حجم دقائق الرمل والغرين والطين 

 تستخرج النسبه المئويه لهذه المكونات الى الحجم الكلي. و

  او نستخدم منخل ذو فتحات باقطار مختلفه  ثم يوضع المنخل فوق هزاز كهربائي عده دقائق وهذه

العمليه سوف تنفصل دقائق التربه حسب حجومها  ثم تقاس الحجوم وتاخذ نسبها المئويه من الحجم 

 الكلي لنموذج التربه 
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ونسبه %30ونسبه الطين %15خدم مثلث قوام التربه لغرض تسميه التربه  فاذا كانت نسبه الغرين ييست-8

على ضلع المثلث الذي يمثل نسبه الغرين نرسم خط موازي للضلع  %15تكتب من  نقطه  %55الرمل 

 على ضلع الذي يمثل الطين نرسم خط موازي لضلع الغرين  %30الذي يمثل الطين وخط من من نقطه 

 حيث نقطه االلتقاء تحدد نسجه التربه التي تمثل باحد االحرف على المثلث 

 فتسمى حسب نسجتها 

  clayطينيه  -أ

 Silty clayطينيه غرينيه -ب

 Silty Clay loamمزيجيه طينيه غرنيه  -ت

 Clay loamمزيجيه طينيه  -ث

  Sandy Caly loamمزيجيه رمليه طينيه  -ج

 loamمزيجيه  -ح

 Sandy loamمزيجيه رمليه  -خ

 Siltغرينيه  -د

 Loamy sandرمليه مزيجيه   -ذ

 Sandرمليه  -ر

 

5-  

 

 -طرق قياس المحتوى المائي للتربه :*

 ودرجه الجاذبيه االرضيه والماء    تتاثر  نسجه التربه بعوامل عديده منها نسجه التربه 

 ماء  التربه ينقسم الى نوعين

الحقلية والذي ال تستطيع حبيبات التربة وهو عبارة عن الماء الزائد عن السعة  free waterالماء الحر  -1

 االحتفاظ به ضد قوى الجاذبية

وهو الماء الذي تحتفظ به التربه نتيجه امتزاز جزء منه وللخاصيه الشعريه  -:bound water  الماء المقيد -2

  للقنيات المتكونه  من اتصال الفراغات بين دقائق التربه
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 ree wateror F Gravitational waterماء الجذب األرضي او الماء الحر   -1

 وهو عبارة عن الماء الزائد عن السعة الحقلية والذي ال تستطيع حبيبات التربة االحتفاظ به ضد قوى الجاذبية
بمعنى انه غير ممسوك بحبيبات التربة. ويتحرك هذا الماء إلى أسفل داخل  free waterويسمى أحيانا الماء الحر 

قطاع التربة بتأثير الجاذبية األرضية. هذا الماء يمأل المسام الواسعة في التربة وهو ممسوك بقوى شد تعادل من 

 active) من المعروف ان األحياء المجهرية تحتاج الى كمية من الماء تسمى     ضغط جوى. 1,0صفر إلى 

water   كي تقوم بفعالياتها الحيوية , لذلك تكون كثافتها اعلى في الترب الثقيلة قياسا بالترب الخفيفة. كذلك يؤثر )

 المحتوى العضوي على وجود 

 وكثافة األحياء المجهرية اضافة الى المواد االعضوية

 ) w) awater activityفعاليه الماء  

 water activityالماء المتوفر  في التربه حيث يستخدم البايولوجيون مصطلحمن المهم معرفه  درجه كميه 

(aw) الماء النشط او الحر ))وهو اقل كميه من الماء المحتاجه من اجل فعاليه ونمو االحياء المجهريه (.كميه الماء

 100\1الحر بالسائل 

 ر الطرق سهوله هي كميه الماء الحر في السوائل اوالتربه ممكن تحديدها بعده طرق واكث

  Drying methodطريقة التجفيف   

 طريقه العمل 

  سمتح سطح التربه الن تاثير درجه  15و10و5ناخذ عده نماذج من ترب مختلفه النسجه وباعماق مختلفه

 حراره الجو يقل كلما زاد العمق على المحتوى المائي للتربه 

  غرام من التربه في طبق بتري تم وزنه مسبقا  10اوزن 

  اعادة وزن التراب المجفف في العينه  بعد وضعه في االوفنoven   8مده  ˚م 105عند درجه حراره-

مده ساعه  2CaClساعه ثم ينقل النموذج مباشره الى مجففه حاويه على كلوريد الكاليسيوم  12

 يحتمل ان يكون بنسب قليله بعد التجفيف لغرضسحب بقايا الماءاو البخار الذي 

 وفق المعادله التاليه م awاحسب 

 وزن الجفنه بعد التجفيف  –وزن المحتوى المائي لنموذج التربه =وزن الجفنه قبل التجفيف 

 

 

 100× وزن النوذج الجاف-وزن النموذج الرطبنستخرج النسبه المئويه للماء في النموذج =

 وزن النموذج الجاف 

 

 

 قياس درجه حراره التربه

ان معرفه درجه حراره التربه تعطي فكره على كثافه ونوع ونسب توزيع االحياء المجهريه في 

 التربه  ماخوذه في مواسم مختلفه  ففي الربيع اكثر من الصيف ,لماذا؟

  نستخدم جهزه كهبئيه و محرار  زئبقي 
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تحت سم  5قاعده صندوق خشبي بحيث تمتد الحيويصالت للمحرار الى مسافه \نتبت محرارين في ف 

 سطح التربه واحده بشكل متعامد مع التربه واالخر امتداد الحويصله موازي للتربه 

 نترك المحرار لمده من الزمن ونسجل قراه كل محرار, 
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 المجهريه للتربهعد االحياء -:( نيالمختبر الثا)

تستخدم عده طرق لعزل االحياء المجهريه في التربه النه التوجد طريقه مثلى تهئ جميع متطلبات النمو اال ان هذه 

 الطرق تعطي فكره مقاربه او اكثر دقه عن المحتوى العددي ونوعيه االحياء المجهريه في التربه 

  Direct count method"طريقه العد المباشر اوال

 تخدم هذه الطريقه لمعرفه المحتوى العددي لالحياء المجهريه في نموذج التربه بصوره سريعه .تس 

 من مساوئ هذه الطريقه تكون النتيجه اكبر من العدد الحقيقي لالسباب التاليه 

 اعداد االحياء المجهريه في هذع الطريقه تمثل االحياء المجهريه الحيه والميته  

 تكون اعداد البكتريا هي السائده ويصعب تمييز ابواغ كثير من االعفان وكذلك التظهر كائنات اخرى  

 صعوبه التفريق بين التربه واالحياءالمجهريه  

انها سهله وسريعه والتحتاج الى مواد كثيره وتعطي فكره عن المحتوى  -من مميزات هذه الطريقه :

 البكتيري 

 طريقه العمل

 ن ترب مختلفه من حيث القوام  العضويناخذ نماذج م .1

 تنخل النماذج )املم فتحه المنخل ( .2

من االكر اوالجيالتين   3سم  9غم من نموذج  كل  تربه ويضاف الى انبوبه اختبار حاويه على  1يوزن  .3

 1:10بذلك يصبح تخفيف . %0.01بنسبه  

عالق على شريحه زجاجيه من ال 2سم 0.1يسحب جزء من العالق بواسطه ماصه مدرجه وتوضع كميه  .4

تنشر العينه بانتظام بواسطه ابره التلقيح على المساحه وتترك لتجف  2رسمت بوسطها مربع بمساحه اسم 

 عند درجه حراره الغرفه .

لمد دقيقه واحده ثم يغسل الحامض الزائد بالماء   HCl 0.1 Nيثبت النموذج بعد ان يجف في حامض  .5

 ه زجاجيه كبيره  موضوعه فوق حمام مائي مغليوتجفف الشريحه بوضعها على شريح

ثم  carbol erythrosineاو   Rose Bengal%0.05بعد جفاف العينه تصبغ  لمده دقيقهواحده بـــ  .6

 تغسل الشريحه بالماء وتترك لتجف 

 تحسب خالل هذه الفتره مساحه حقل المجهر بالطريقه التاليه  .7

 Micrometerمسافه بين خط واخر (مايكرون ال 10توضع شريحه القياس المدرجه ) -أ

نستخدم العدسه الزيتيه لمشاهده تدرج الشريحه ويحسب قطر المجال الذي يساوي عدد اقسام الشريحه فيه  -ب

 مايكرون 10مضروبا في 

 16مثال : ظهر ان قطر المجال= 

 مايكرون 160=10×16اذن قطر المجال =

 بما ان مجال المجهر دائري 

2اذن مساحه المجال = نق
 (3.14ط      )نق=نصف قطر المجال,ط = النسبه الثابته=×  

 مايكرون مربع  20106==3.14×2(160/2مساحه الجال =)

 = مساحه المربع الذي نشرت عليه العينه2ا سم

 مايكرون 10.000اسم =

 مايكرون مربعا " 100.000.000=   2اذن ا سم

 0500=4970=    100.000.000=2لهذا عدد المجاالت في ا سم

                                           2010 

 مره25-10نفحص الشريحه تحت المجهر وتحسب اعداد الخاليا في الحقل وتسجل النتيجه تكرر العمليه -8

 تجمع اعداد االحياء المجهريه الكلي ويقسم على عدد الحقول الستخراج متوسط عدد الخاليا  في الحقل الواحد -9

 لخاليا الكلي  في النموذج نطبق القانون التالي لحساب عدد ا10

 في  مقلوب التخفيف=خليه /اغم  في التربه الرطبه×2عدد الحقول في اسم×متوسط عدد الخاليافي الحقل 

 
غم 1النتيجه تمثل عدد االحياء المجهريه في اغم لتربه الرطبه  ويستخرج العدد على اساس الوزن الجاف وذلك بتجفيف 

 ساعات وتقدر الكميه قي التربه.  3م مده  105ي فرن من التربهف
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 Dilution plate method طريقه  التخفيف وصب االطباقثانيا : 

 تعد هذه الطريقه مفضله للحصول على اعداد الخاليا الحيه في نموذج التربه 

  من مساوئ الطريقه

 عدم وسط مالئم لجميع االحياء المجهريه  

بعض االحياء المجهريه الناميه تنتج مضادات او انزيمات حاله لجدران الخاليا الحيه االخرى فتقلل من  

 اعداد بعض الخاليا 

  المستعمرات الناميه قد تكون غير نقيه النها قد تكون مكونه من نمو اكثر من نوع من الخاليا الحيه 

 يجب مراعة مايلي  اثناء عمل التجربه حتى نقلل االخطاء 
 ( 1:10,1:100,1:1000يجب عمل تخافيف عشريه) 

  (مرات4-3يجب عمل مكررات لكل تخفيف من ) 

 مراعاه حجم النموذج المأخوذ في كل مره 

  سم1 -0.01ويعتمد على ضوء التوقعات المحتمله للتخفيف بحيث تتراوح الكميه المنقوله من التخفيف الى 

 طريقه العمل

 ملم ( 2-1اخذ نماذج من الترب من نسجه مختلفه حجم دقائقها من ) .1

 ساعات  3م مده 105غم من  التربه وتجفف في فرن بدرجه  10او  1يوزن  .2

من الماء  3سم  90حاوي على  3سم  250غرامات من كل نموذج وتضاف الى دورق تحجم  10توزن  .3

تخفيف  نرجه جيدا مده خمس دقائق ويترك لفتره من الزمن  1:10المقطر المعقم وبذلك نحصل على 

بواسطه الماصه المعقمه ) لعمل كل تخفيف نستخدم ماصه  3لكي تترسب دقائق التربه ثم تنقل كميه اسم 

من الماء المقطر تمزج العينه براحه اليد جيدا للحصول   3سم  9واحده ( الى كل مكرر من انابيب حاويه 

من التخفيف االخير وتكرر العمليه لعده 1:100على عالق متجانس وبذللك يتم الحصول على تخفيف 

 مرات حسب توجيه المشرف الن ذلك يعتمد المحتوى العددي المتوقع في النموذج.

المكررات لكل تخفيف  وتدون المعلومات على  نزرع عدد من االطباق بحيث يساوي عدد االطباق عدد .4

االطبق مثلما هي مدونه على انابيب االختبار ويدون نوع الوسط المستخدم ومجموعه احياء المطلوب 

 عدها 

 تحضر اوساط الزرعيه المختاره لعزل مجاميع مختلفه من االحياء المجهريه  .5

  البكتريا نستخدمSoil extract agar 

  لالعفان نستخدمRose Bengal agar 

 البكتريا الخيطيهs medium ,Jensen 

  الخمائرMalt extract agar 

Soil extract agar  
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Rose Bengal agar 

malt extract agar  

  

 

Jensen,s medium picture 

م ثم تصب في اطباق حاويه على نماذج التربه ويمزج الوسط 50-45.تبرد االوساط الزرعيه بعد عمليه التعقيم 6

مباشره يتحريك الطبق باتجاه عقارب السعه وعكسها للحصول على توزيع متجانس للعينه او الخاليا مع الوسط ثم 

 (3سم  20-15تترك االطباق لتتصلب )كميه الوسط من 

طباق بالمقلوب في الحاضنه ) حتى اليؤدي تكاثف بخار الماء الى الى انتشار خاليا واندماج .تحضن اال7

 ( ايام 7-3م مده )30المستعمرات مع بعضها البعض(عند درجه حراره 
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 . الدرس الحق تعد االلمستعمرت في كل كل طبق ويسجل عدد المستعمرات 8

 300مستعمره واكثر من  30االطباق الحاويه على اقل من مستعمره في الطبق وتهمل  300-30التي تتراوح بين 

 مستعمره 

.تسجل النتائج وينظم جدول لذلك حيث يشمل عددالمستعمرات المقابله لكل تخفيف وتدون مجموعه االحياء 9

 المجهريه ثم يحسب عدد الخاليا في اغم من التربه الجافه بتطبيق القانون التالي عدد

 مقلوب التخفيف×متوسط عدد المستعمرات طبه =غم تربه ر1عدد الخاليا /

 (وزن نموذج التربه )غم                                                   

 
 غم من التربه الجافه  1ثم يحسب عدد الخاليا في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Most probable number method (MPN) طريقه العد االكثر احتماال -ثالثا:
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  الطريقه لعد  االحياء المجهريه في بيئات مختلفه وكذللك لعد االحياء وعزل االحياء المجهريه تستخدم هذه

التي تستعمل مصدر غذائيا خاصا مثل االحياء التي تستغل موادا"سامه وبتراكيز قليله جدا")مثل االنيلين 

 لتربه نستخدم سكروالفينوالت والمبيدات ومشتقات النفط(. اما في حاله عد االحياء المجهريه في ا

 الكلوكوز مصدر للكاربون والطاقه الن اغلب االحياء المجهريه تستغله

  لنموذج التربه مقارنه باعدادها باستخدام العد باالطباقاالحياء المجهريه تعطي عدد اقل من. 

 

 -:طريقه العمل 

بدرجه حراره غم من نماذج تربه مزروعه وغير مزروعه وتربه رمليه وتوضع في فرن  10ناخذ   .1

 ساعات  . 3م  مده 105

غم من التربه الرطبه من كل نموذج لغرض حساب اعداد االحياء المجهريه في 1يحسب وزن الماء في  .2

 غم تربه جافه 1

مل  من الماء 90مل  حاوي على 250غم من كل نموذج تربه ويضاف الى دورق حجمه  10يوزن  .3

 ثم نعمل عشر تخافيف عشريه لكل نموذج . 1:10المقطر المعقم بذللك يتم الحصول على تخفيف 

مل من كل  1مل من الوسط الخاص بكل مجموعه من ح.م.وذللك باضافه   9انابيب حاويه على  5تلقح  .4

 تخفيف  بواسطه ماصه معقمه الى كل انبوب حاوي على الوسط المغذي ) من الملحق كيفيه تحضير االوساط (

  م لمده اسبوعين .30-28ره تحضن االنابيب الملقحه عند درجه حرا .5

 كيفيه القراءه  .6

تفحص االنابيب التي فيها عكوره او نمو اعفان مقارنه بالسيطره الخاليه من النمو ) غير الملقحه(  -أ

 وتعد االنابيب الموجبه في كل تخفيف .

اذ ان تغير لون الصبغه يعد دليال على   Resurzinتستخدم صبغات داله على وجود نمو مثال  -ب

اختزال اللون نتيجه استغالل المصدر الكاربوني تعد االنابيب الموجبه في كل تخفيف وتنظم النتيجه 

 -كاالتي :

  تسجل عدد االنابيب الموجبه في اخر تخفيف ظهر فيه نمو 

 نمو   هتسجل عدد االنابيب الموجبه في التخفيفين السابقين آلخر تخفيف ظهر في 

 ( وتضرب في مقلوب التخفيف االوسط1-3من الجدول رقم )  MPNثم نستخرج 

والتخافيف التي قبله وكتنت عدد االنابيب الموجبه ) التي  6-10مثال في احد التجارب ظهر نمو في التخفيخ ال

 ظهرفيه النمو(للثالث تخفافيف االخيره 

 عدد انابيب الموجبه  التخفيف 

10-4 5 

10-5 3 

10-6 2 

وبما ان هذا  14التي تساوي  2و3و5المقابله لترتيب االنابيب الموجبه  MPN( نستخرج قيمه 1-3من الجدول )

 غم تربه رطبه كما يلي  1محسوب على اساس التخفيف لذا يمكن حساب عدد الخاليا في  14الرقم 

  

 مقلوب التخفيف االوسط  ×MPNمن النموذج =قيمه  3عدد الخاليا في سم 

  

 

 (.1:10من تخفيف  3)  وهذا يمثل عدد الخاليا في اسم 3خليه /سم  106× 1.4=105×14=
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 طرق عزل االحياء المجهريه-:( ثالثالمختبر ال)

Isolation Methods Of Soil Microorganism 

   

ولعزل االحياء المجهريه من التربه تستخدم طرق كثيره وتستخدم اوساط زرعيه اعتياديه حاويه على الكاربون   

خاصه فيما يتعلق بالبكتريا او باستخدام اوساط زرعيه اغنائيه  pH=7 +5والنتروجين واالمالح ضمن مدى 

Enrichment media    او اختياريهSelective media  

 بكتريا اوال ": عزل ال

طريقه صب ( أو وسط االكار المغذي   كبديل في حالة عدم توفر االول ونستخدم Soil Extract Agar. يستخدم الوسط )

 االطباق السابقه الذكرلدراسه مواصفات المستعمرات

 مستوى المستعمرات  -أ

 مسطحه  .1

 تحدب واطئ  .2

 مرتفعه  .3

 محدبه  .4

 متعرجه  .5

 شعريه التحدب ) مخمليه( .6

 قبعه  .7

 نصف كرويه  .8

 حافات المستعمره  -ب

 مدببه .1

 مسننه  .2

 متموجه  .3

 هدبيه  .4

 فصيه  .5

 شعيريه  .6

 ممزقه متشعبه  .7

 شفافيه المستعمرات  وصبغتها  -ت

 شفافه  .1

 شفافه ناعمه  .2

 معتمه  .3

 ملساء  .4

 ناعمه الحبيبات  .5

 خشنه الحبيبات  .6

 متموجه السطح .7

 زغبيه السطح  .8

شجيريه السطح  .9
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  دراسه مظهر الخاليا البكتيريه 

 الشكل  .1

,مسبحيه  Staphylococcus,عنقوديه  Micrococcus,كرويه Rod)عصويه 

Streptococcus  حلزونيه,spirillum  وVibrio 

  Spore formationتكوين االبواغ  .2

 يتم الفحص المظهري بعد تصبيغ مسحهةمن مستعمره بصبغه غرام ويمكن تقسيمها الى 
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Clostridium, Lactobacillus,                                               Bacillus    

Propionibacterium 
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 Pure Cultureالمزارع النقيه  

 
 ويقصد بها تلك)) المزرعه التي  النمو لكائن مجهري لوحده دون وجود اي كائن مجهري اخر(( 

 يتم الحصول عليها باحد الطرق التاليه 

  Streaking  methodطريقه التخطيط  -أ
تستعمل هذه الطريقه للحصول على مستعمره منفصله عن لعضها البعض من مزارع سائله او انتخاب 

 مستعمره منفصله ناميه على وسط زرعي صلب 

 طريقه العمل

( او من مستعمره مختاره loop full (السائلننقل بواسطه ابره  التلقيح كميه من الوسط الزرعي  .1

 على االكر المتصلب في صحن زجاجي اوبالستك وتوضع كميه على الجهه اليسرى العليا 

تعقم االبره على اللهب ثم تبرد بمالمستها االكر من منطقه قريبه من الحافه بعدها تعمل ثالت خطوط  .2

م نعمل ثالث خطوط متعامده مع متقاطعه مع من اليسار الى اليمين , ثن تعقم االبره مره اخرى ث

التي قبلها وبمثل الطريقهىثالث خطوط اخرى واخيرا تسحب عده خطوط متعرجه باتجاه مركز 

م(تفحص بعد عده ايام 30-25الطبق متقاطعه مع االخيره , تحضن االطباق بدرجه حراره مالئمه )

د تصبيغ جزء منها لمعرفه وتالحظ المستعمرات المطلوبه )ضمن مواصفات مظهريه او بع

 مواصفات الخاليا(فاذا كانت مستعمره نقيه تنقل الى نفس الوسط للتاكد من خلوها من اي نمو

 تنقل كميه من النمو وتزرع على االكر المائل بصوره متعرجه وتحفظ عند درجه حراره منخفضه  .3

 

 

 
 

 

 

  Spreading Methodطريقه النشر  -ب
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على مزارع نقيه من عالق يحوي اويشك باحتوائه عدة مزارع من االحياء  تصلح هذه الطريقه للحصول

  المجهريه 

 طريقه العمل 

تنقل كميه من عالق التربه او العالق الذي يجري يحوي خليطا من الخاليا وتوضع على مركز االكر  .1

 المتصلب ) يجب التخفيف اذا كانت هناك كثافه بالنمو عاليه(

مل(على سطح 0.1النهايه معقم ينشر النموذج او كميه من المنقوله ) بواسسطه قضيب زجاجي مثلث  .2

 االكر باتجاهات متعامده وفي جميع االتجاهات لضمان نشر الخاليا 

(ساعه او اكثر تدرس المستعمرات وتنقى بالطريقه 72-24تحضن االطباق عند درجه حراره مالئمه مده) .3

 السابقه 

اذا استخدمت اوساط زرعيه خاصه لنمو االحياء المجهريه ان طريقه الزرع السابقتين تكون سهله  .4

 المطلوب زرعها او عزلها او استخدمت اوساط اغنائيه  

م تخلط  العينه مع الوسط 50ان تكون دحاره الوسط    soil extract methodان وسط مستخلص التربه 

 يترك ليتصلب بتحريك الطبق افقيا باتجاه وعكس عقرب الساعه مباشره"بعد صب الوسط ثم 

 م مدة اسبوع واحد  30تحضن االطباق في حاضنه عند درجه حراره  .5

تالحظ المستعمرات ثم تعد ثم تعمل مسحه من تللك المستعمرات وتصبغ بصبغه االبواغ او بصبغه  .6

 كرام  وتالحظ المستعمرات الخضريه والمكونه لالبواغ .

 

  

 

 Isolation Of Spore Former Bacteriaعزل البكتريا المكونه لالبواغ 

عندما تصبح الظررف البيئيه غير مالئمه وانقسام الخاليا spore eتوجد هذه البكتريا في التربه وتكون االبواغ

الخضريه مثل ارتفاع وانخفاض درجه الحراره في التربه او نقص المواد الغذائيه وتقسم  هذه البكتريا حسب 

 Bacillusفي سطح التربه والمستويات القريبه من السطح مثل جنس الى هوائيه حيث توجدحاجتها لالوكسجين 

 Clostridium  سم تحت سطح التربه مثل جنس 50وال هوائيه  حيث توجد في اعماق التربه اكثر من 

  المواد وطريقه العمل 
 نماذج من ترب مختلفه ) زراعيه من سطح التربه ورمليه(  .1

مل من الماء المقطر المعقم  9اختبار حاويه على  غم من كل نموذج ويضاف الى انابيب1يوزن  .2

ثالث مكررات لكل  1/1000و1/100ثم نعمل التخافيف  1/10وبذللك نحصل على تخفيف 

 تخفيف 

دقيقه لقتل الخاليا الخضريه غير المكونه  20لمده ̊ م80توضع انابيب التخفيف في حمام مائي عند درجه حراره  .3

 المده . تلكعند هذه الدرجه ضمن  لالبواغ التي تستطيع البقاء حيه

درجه حراره  soil extract agarكل انبوب الى طبق زجاجي  معقم ثم يصب وسط  مل من 1-0.1تنقل كميه   .4

ط العينه مع الوسط ويحرك باتجاه وعس عقارب الساعه  مباشره بعد الصب ثم م تخل 50الوسط 

 يترك ليتصلب.

 م مده اسبوع واحد  30تحضن االطباق في حاضنه عند درجه حراره  .5
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تالحظ المستعمرات وتعد ثم تعمل مسحه من تللك المستعمرات وتصبغ بصبغه  االبواغ )راجع  .6

الملحق(او بصبغه غرام ,نالحظ الخاليا الخضريه والخاليا المكونه لالبواغ وكذلك موقع البوغ في 

  الخليه .

 لو

 الالهوائيه المكونه لالبواغ  عزل البكتريا 

 سم تحت سطح التربه50نماذج ترب مختلفه من اعماق  .1

 يوزن اغم من كل نموذج وتعمل له تخافيف حسب الطريقه السابقه  .2

 Clostridiumو Thioglycolat -mediumيقسم كل من الوسطين المستخدين في عمليه العزل وهما  .3

–medium   غم لكل  20-15) راجع الملحق( الى قسمين احد القسمين من كل وسط يضاف له االكر

مل من الوسط في كل  15-10لتر والقسم االخر بدون اكر ثم يوزع  كل قسم من كل في انابيب اختبار 

مل  من  10( لكل  D.W معقم من لتر 1) اغم من الصبغه في  Crystalviolatانبوب ثم يضاف صبغه 

 م وتمزج جيدا مع الوسط لمنع نمو ابواغ البكتريا الهوائيه 50قبل ان يتصلب عند درجه حراره الوسط 

 دقيقه20م مده  80توضع االنابيب الحاويه على تخافيف عالق التربه في حمام مائي عند درجه حراره  .4

قريب  مل وتغرز في داخل االكر الى عمق 0.2-0.1بواسطه انبوبه شعريه تؤخذ كميه من كل تخفيف  .5

-1من قعر االنبوبه ثم يدفع النموذج تدريجيا " مع سحب االنبوبه الى االعلى بحيث يفرغ النموذج مسافه 

مل ويلقح الوسط السائل ايضا بميه من العالق المسخن ثم تذاب كميه من الشمع البرافين وتصب في 2

 االنابيب لتكوين طبقه عازله بين الهواء وسطح السائل 

 م مده ثالثه اى اسبوع  30عد تلقيحها وتدوين ا لمعلومات عليها في حاضنه عند درجه تحضن االنابيب ب .6

 يفحص وجود النمو بوجود منطقه ضبابيه كثيفه في االوساط الصلبه ووجود العكوره في الوسط السائل  .7

 تعمل مسحات من النمو وتبصبغ بصبغه كرام وتفحص تحت المجهر . .8

 


