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 اشكال النمو  البكتيري في االنابيب
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 عزل االعفان

توجد االعفان في التربه وتستخدم طرق عده واوساط مختلفه منها اعزل االعفان بصوره عامه واوساط        

 زرعيه خاصه لعزل اجناس معينه. 

 المواد وطريقه العمل 

 نماذج من ترب مختلفه  .1

مل من الماءالمقطر المعقم بذلك يتــــم الحصول على 9يوزن اغم من نموذج ويضاف حاو على  .2

  1:100000ثم تعمل بقيه التخفافيف المطلوبه  1:10تخفيف  



مل من التخافيف المطلوبه )حسب توجيه المشرف على المختبر المشرف على  0.1.تنقل  .3

 فيف(.المختبر(الى طبق زجاجي معقم )ثالث اطباق لكل تخ

او  وسط اكر   Rose Bengal Mediumيصب الوسط المختار لهذه التجربه )وسط الروز بنكال  .4

 ثم يمزج الوسط العينه مباشره ويترك ليتصلب . Dextrose-Agar  Potato-البطاطا دكستور

 م مده االسبوع .30تحضن االطباق في حاضنه عند درجه حراره  .5

ط )النمو خيطي المستعمرات هشه ذات حبيبات صبغيه تالحظ مستعمرات االعفان الناميه الوس .6

مختلفه منها البيضاء.الخضراء, السوداء ( وتقاس اقطار المستعمرات وتفحص نماذج من مستغرات 

 مختلفه تحت المجهر حسب الطريقه التاليه . 

 ( lacto phenol solution) يحضر محلول الكتوفينول -أ

سيرين  ليمل كlactic acid  ,40مل حامض الالكتيك phenol,20مل فينول 20المكون  من       

glycerin  ,40 . مل من الماء المقطر  تمزج جيدا هذه المواد سويه  وتحفظ في بنيه اللون 

 طريقه تحضير الشريحه  -ب

تحضر قطره من محلول الالكتوفينول على شريحه زجاجيه نظيفه ثم ينقل جزء من مستعمره              

 coverويوزع هذا الجزءبرفق على قطره الالكتوفينول ثم يوضع طاء زجاجي   loopال العفن بواسطه

slide  على العينه برفق بواسطه قلم الرصاص تفحص الشريحه تحت المجهر على العينه ويضغط   

 conidia ,conidia,اشكال الكونيديا وحواملها Hypheتسجل المالحظات التاليه ) تشعبات الخيوط 

phore  واشكال الحافضات وحواملهاsporangia ,sporangia phore)واشكال االبواغ 
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Trichoderma 

 

      

virticillium 

 

 

 

 

 

 Isolation Of Yeastsعزل الخمائر 

 توجد الخمائر باعداد قليليه مقارنه باعداد البكتريا والبكتريا الخيطيه 

كرويه تتكاثر ال جنسيا بواسطه التبرعم او االنشطار او جنسيا بواسطه ابواغ الخمائر : وحيد الخليه بيضيه او 

 جنسيه

 



 

 RhodotirelaوCandidaوSacharomycesمن االجناس الشائع

 نماذج من ترب مختلفه  .1

مل من الماءالمقطر المعقم بذلك يتــــم الحصول على 9يوزن اغم من نموذج ويضاف حاو على  .2

  1:1000,1:100, 1:10تخفيف  

مل من التخافيف المطلوبه )حسب توجيه المشرف على المختبر المشرف على  0.5.تنقل  .3

 المختبر(الى طبق زجاجي معقم )ثالث اطباق لكل تخفيف(.

(م يمزج الوسط malt extract agarيصب الوسط المختار لهذه التجربه )اكر مستخلص المالت .4

 العينه مباشره ويترك ليتصلب .

 م مده االسبوع .25اضنه عند درجه حراره تحضن االطباق في ح .5

تالحظ مستعمرات االعفان الناميه بالوسط )مستعمرات الخمائر مسطحه ومعتمه ذات لون بيجي يميل للبياض 

وبعضها ورديه او برتقاليه ( وتقاس اقطار المستعمرات وتفحص نماذج من مستعمرات مختلفه تحت المجهر 

 حسب الطريقه التاليه

الماء على شريحه زجاجيه نظيفه ثم ينقل احدى المستعمرات وننشر مع قطره الماء  توضع قطره من .1

 م30-25تترك الشريحه لتجف بدرجه حراره الغرفه 

 ه دقيقه ثم تغسل بالماء وتترك لتجف \تصبغ الشريحه بصبغه ازرق المثيلين م .2

  تفحص تحت المجهر نالحظ الخمائر وبراعمها .3

 

Sachromyces 



 

Candida 

 -: Cyanobacteria عزل البكتريا الخيطيه

متفرع وتختلف عن االعفان كون غزلها ارفع   myceliaتوجد في التربه وتختلف عن البكتريا بتكوينها غزل      

من االعفان.تنمو مستعمرات البكتريا الخيطيه على االوساط الصلبه .حجم المستعمرات صغير ومضغوط وتكون 

بعضها هشه وطباشيريه وبعضها صلبه تنمو تحت سطح الوسط الصلب , قسم منها يكون حبيبات صبغيه برتقاليه 

نمو في الوسط الزرعي السائل على شكل كتل اليكون عكوره منتظمه , يفضل او حمراء او صفراء .يكون ال

 معظم اجناسها المحيط القاعدي.

 Isolation And Enumeration Ofعزل وعد البكتريا الخيطيه الخضراء المزرقه والطحالب الخضر

Green Algae And Cyanobacteria  

وتستخدم هذه الطريقه لعزل  Allenيا الخيطيه طريقه ان افضل الطرق المستخدمه في عزل الطحالب والبكتر

   Dilution –frequency methodهاتين المجموعتين وتعرف بطريقه التخفيف 

 المواد وطريقه العمل 

 توخذ نماذج ترب مختلفه من سطح التربه  .1

ثم نعمل تخافيف لغايه  D.Wمل من 90نعمل تخافيف لكل نموذج  ويضاف الى دورق حاوي على  .2

1\10000000000  

)راجع الملحق(الى دورق مخروطي حجم   Bristols mediumتضاف كميه من وسط بريستول  .3

 غم من الرمل االبيض المعقم  50مل يحوي 100

 امل  من كل تخفيف ) خمس مكررات لكل تخفيف( 1يلقح كل دورق بـ  .4

و قرب مصدر م قرب الشبابيك التي يمر من خاللها ضوء الشمس ا25تحضن الدوارق عند درجه  .5

 اسابيع وتترك عده دوارق للسيطره 6-4ضوء  مالئم لمده 

تعد الدوراق التي فيها نمو )موجبه(ويؤخذ كميه من النمو وتوضع على شريحه فيها ماء ونضع غطاء  .6

 زجاجي  وتفحص تحت المجهر ونرسم اجناس الطحالب والبكتريا الخضراء المزرقه .

 

 

 



cyan bacteria 

 

Green algae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Azotobacter) تثبيت النتروجين بواسطه بكتريا رابعالمختبر ال

 -طريقه العمل :

 ناخذ نماذج ترب زراعيه  مختلفه  .1

) راجع  20مل من الوسط الخاص بعزل االزو بكتر رقم 100مل الحاويه على  250تلقح دوراق حجم  .2

 مكررات لكل نموذج ( 3غم من نموذج كل تربه ) 1الملحق (ب 

 نستخدم وسط المانيتول والكلوكوز  Azotobacter chroococus   7.6-pH=7.4لعزل  مالحظه 

 ديوم الى الوسط ونضيف بنزوات الص  Azotobacter venelandii  pH=8-9لعزل 

لعزل البكتريا   20غم من االكر الى مكونات الوسط السائل رقم  20-15.يحضر الوسط الزرعي باضافه 3  

 بطريقه التخطيط 

 م 28ايام عند درجه حراره 3دوره لدقيقه لمده  120. تحضن البكتريا في حاضن هزاز 4



طبق من كل دورق ( وتحضن  3ننقل كميه من العالق وتنشر في الوسط ا لزرعي ) loop. بواسطه ال5

 ايام  4-3االطباق مده 

 . نالحظ مستعمرات مخاطيه لماعه مائله للون البني لمستعمرات االزوتو باكتر 6

 

 

نعمل مسحات بصبغه غرام ونفحص تحت المجهر ونالحظ  الخاليا واشكالها حيث تكون الخاليا  .7

 تكو ن مكيسات بعد اسبوع من النمو سالبه لصبغه غرام  pleomorphicمتعدده االشكال   عصويه

تعزل البكتريا المثبته للنتروجين الالهوائيه بنفس الطريقه ونستخدم انابيب حاويه نفس الوسط  .8

 وغطاه بشمع بعد التلقيح لخلق ظروف الهوائيه  

 قياس كثافه البكتريا المعزوله في تثبيت النتروجين 

   Azotobacterهناك عده طرق لقياس كفاءه البكتريا 

 طريقه الزياده في النمو في وسط زرعي سائل خالي من النتروجين  -أ

 طريقه العمل 

.بعد االعزل والتشخيص ينقل جزء من المستعمرات ويعمل لها تخطيط على سطح االكر المائل 1

 ايام  4-3م لمده 28بدرجه  وتحضن

مل من الماء المقطر المعقم ويتم توزيع  5.يعمل عالق من نمو البكتريا على االكر المائل باضافه 2

 الخاليا بواسطه ابره التلقيح بعنايه مع الرج  الهادئ  لعمل عالق  متجانس 

مل من الوسط الزرعي الخالي من النتروجين 100مل من العالق ويضاف الى  2-1.تؤخذ كميه 3

 الخاص باالزوتوبكتر 

.ثم تقرا  مباشره"الكثثافه الضوئيه للعالق  باستخدام جهاز قياس الطيف الضوئي 4

spectrophotometer بعد ان يصفر الجهاز باستعمال الD.W.  578عند الطول الموجيnm 

 تمثل القراءه للوقت صفر  التي

ساعه الى  24ساعه او  12م في حاضن هزاز وتقاس الكثافه الضوئيه كل 82تحضن الدوارق عند  .4

  stationary phaseان يصل النمو حاله الثبات 

تقاس الكثافه باعلى كثافه ضوئيه لكل عزله تصلها باقل مده اواعلى كثافه تصلها في نهايه مده  .5

 التجربه 

كميه النتروجين الكلي في الخاليا  خالل فترات زمنيه منتضمه باستخدام طريقه  طريقه قياس -ب

Kjeldahlلب 

 طريقه اختزال االستيلين ان الطريقتين االخيرتين تستخدمان في البحوث المتقدمه  -ت



  Rhizobium   isolation ofالرايزوبيوم  عزل بكتريا

 في العقد الجذريه لنباتات البقليه وتوجد بالترب وسهله عزلها وتشخيصها  توجد البكتريا

 طريقه العمل 

تقطع جذور نبات الباقالء او اي نبات بقلي اخر وتغسل جيدا بالماء الزاله التربه وتكرر عمليه الغسل عده  .1

   DWمرات ب

بغمرها في  0.001بتركيز 2gCLHتطهر العقد الجذريه يتم اختيار العقد الجذريه الورديه اللون بمحلول  .2

 المحلول مده عشر دقائق 

 تنقل العقد الى صحن عميق وتغمر بالماء المعقم ويبدل الماء عده مرات  .3

يتم ضغط العقد بملقط معقم الخراج محتويات العقد ) بكتريا الرايزوبيوم ( وتخلط المحتويات مع كميه من  .4

 اماء 

نستخدم ابره التلقيح لهذا  21رقم   Mannitol yeast extract agar   تنشر كميه من العالق على وسط  .5

ايام وتفحص تحت المجهر بعمل مسحه من  4-3م مده 28الغرض ثم تحضن االطباق في حراره 

المستعمرات وتصبغ بصبغه غرام ونالحظ اشكال الخاليا بعمل مسحه من العالق الذي يتم تحضيره في 

 ونالحظ حزم غامقه مستعرضه على الخاليا )  Y,T,Xرف) نالحظ اشكال الخاليا مثل االح4الخطوه 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Winogradsky  Column   بيئه الميكروبات (ينوجرادسكي) ڤ(عمود )المختبر السادس

 

 Sergei )وهو جهاز بسيط للزراعة ليبين تنوع كبير من الكائنات الحية الدقيقةاخترعها 

Winogradsky  مع مصدر الكربون مثل  عمود بركة من الطين والمياه المختلطة, الجهاز هو

ومصدر الكبريت مثل الجبس   صحيفة )التي تحتوي على السيلولوز( أو مصدر لكربونات الكالسيوم

الصورة ادناه توضح العالقات الميكروبية الموجودة , )كبريتات الكالسيوم( ومكان مناسب اإلضاءة

  Winogradsky Columnفي عدة طبقات من

  تختلف حسب احتياج الميكروب للضوء والهواء والمركبات الكيميائية التي تحويها البيئة

  , SO4 و (H2S) التي تتحكم في نوع الميكروبات النامية فيها مثل كبريتيد الهيدروجين

من  حيث تقل نسبة األكسجين من األعلى إلى األسفل وعلى النقيض بالنسبة لـكبريتيد الهيدروجين تقل

 .وعلى هذا تتعدد أنواع الميكروبات في كل طبقة من العمود األسفل إلى األعلى
 

 

 

 
 

هذه التغييرات في انواع المكروبات واعدادها في بيئه نمو معينه تعرف بالتوالي المكروبي او التابع المكروبي 

(microbial succession  وهذا يحدث اساسا نتيجه التغييرات التي تحدثها المكروبات االوليه التي تقطن في)

واختفاء االوكسجين وزياده المواد السامه ونتاج  PHبيئه معينه ومن هذه التغيرات نقص المواد الغذائيه وتغير 

ر صالحه لمعيشته ذه االيض  لذا فان الجيل االول يجي على نفسه وذلك بتغيير بيئه النمو فتصبح بيئته غي

المكروبات وفي هذه الظروف تصبح عاجزه عن الحياه,عندها تهاجر الى بيئه مختلفه في كل مره وكنها تحدث 

دائما نفس التغييرات وتهاجر الى بيئه اخرى وفي كل مره يسود نوع معين من المكروبات القادره على ان تعيش 

 في مثل هذه الظروف .

مالحظه هذه التغييرات بالنسبه للشخص العادي ولكن في المعمل يمكن القيام بذلك  في الظروف الطبيعيه يصعب

 ومنها عمود فينو كرادسكي 

 مكونات العمود 

يحتوي العمود على اسطوانه زجاجيه او بالستيكيه مليئه بتربه يمكن تربه حقل او اراضي غابات او اي توع اخر 

 او مفتوحا وليس من الضروري تحديد حجم االسطوانه ولكن ويمكن تصميم الجهاز بحيث ممكن ان يكن مقفوال

سم في الطول تقفل االسطوانه من اسفلها بقفل مطاطي وممكن تمتد منه  30سم و 3.8يجب على االقل ذات قطر 

 انبوبه حسب نوع التجربه مغلق او مفتوح .

 

 

 



 

 

 

 اختيار التربه 
من احسن االراضي التي يمكن اختيارها االراضي التي تكون على ضفاف االنهار حيث تكون غنيه ونشطه العمليات     

الحيويه ولكن ممكن استخدام اي تربه حقليه او حتى الرمل العدي في تحضير العمود اليهم نوع التربه المضافه وخاصه انه 

 .غنيه لتخدم غرض التجربه يمكن اضافه عده مواد الستصالح التربه وجعلها 

 -:تعبئه العمود
من االحسن تحضير التربه بطريقه نجعلها مثل الزبده وفي اثناء التحضير تزال كل بقايا النباتات التي تطفو     

على سطح التربه عند اضافتها الى التربه . لتشبع التربه يمكن اضافه كثير من المواد مثل كربونات الكاليسيوم 

تمثل مصدر الكاربون والمواد . ان أضافه أوراق صغيره  كاليسيوم كمصدر للكاربون , والكبريتوكبريتات ال

العضويه واالحماض العضويه  التي تنتج من معدنه المواد العضويه كما وان أضافه الكلوكوز او أي من 

افه المكروبات السكريات البسيطه يمثل ممصدر سريعا للحصول على الكربون والطاقةويمكن استعماله من ك

ولكن اضافه الكلوكوز عاده ما تؤدي الى تنميه ظروف الهوائيه في كل عمود وقد تستمر هذه الظروف حتى يم 

استعمال الميكروبات لالوكسجين في هذه االثناء تظهر في العمود طبقه هوائيه تختلف في سمكها حسب الظروف 

 وعاده ما تكون في سطح العمود فوق طبقه ال هوائيه .

 حفظ او تحضين العمود 
يحفظ العمود في مكان يمر عليه ضوء كاف ) الضوء الطبيعي والصناعي (وذللك لتنميه البكتريا التي تقوم 

 بالتمثيل الضوئي فانه التوجد شروط لحفظ هذه العمود من هذ ه البكتريا. من هذه البكتريا 

1. Cynobacteria   الطحالب الخضراء المزرقه 

2. Thiorhodaceae ريا الكبريت الخضراء او القرمزيهبكت 

3. Athiorhodaceae.البكتريا غير الكبريتيه الخضراء او المزرقه 

يمكن في تحضين العمود اختيار بكتريا محبه للبرود ه او الحراره باختيار درجات الحراره المناسبه ولكن 

 يجب حفظ العمود .

 

 تنميه او نمو العمود 

والمواد المضافه ومده التحضين سياخذ العمود مظهرا  خاصا في فتره ثالثه  اعتمادا على نوع التربه المستعمله

 اسابيع الى سته .

 واكثر هذه المظاهر عرضه للمالحظه 

طبقه هوائيه فوق سطح طبقه الهوائيه وهذه الظروف هي التي تحكم االحوال او الظروف التي يمكن مشاهدتها 

ؤدي الى ظهور بعض حاالت االكسده االختزال ه التي تصاحب تحت الظروف الطبيعيه مثل مستنقعات االرز وت

 -مثل هذه الحاالت ويعض هذه الحاالت :

في مرحله متقدمه من نمو العمود ينتج كبريتيد الهيدروجين بواسطه بكتريا غير الهوائيه المختزله  (1

 Desulfvibrioللكبريتات من جنس ال 

الكبريت الناتج يتفاعل مع الحديد الموجود في المحلول مكونا كبريتيد الحديد غير الذائب الذي يتراكم  (2

 ويمكن مالحظته في المنطقه غير الهوائيه في العمود كمنطقه سوداء اللون 

 يتصاعد ايضا غاز كبريتيد الهيدروجين الذي يمكن شم رائحته  (3

يا كبريتيد الحديد الذاتيه التغذيه ومنها بكتريا بعض الكبريتيد يمكن اكسدته بواسطه بكتر (4

Thiobacillus sp. وهذه العمليات تنتج بعضا من الكبريتات  في المنطقه الهوائيه من العمود 



يمكن استعمال الكبريتيد ايضا بواسطه بكتريا الكبريت الخضراء او القرمزيه والتي تقوم بعمليه التمثيل  (5

 الضوئي المنطقه غير الهوائيه وهذا النوع عاده ما يتبع ظهور البكتريا المختزله للكبريت 

وع من البكتريا في هذه االثناء يمكن مالحظه مختلف االلوان نتائج صبغ البكتريا المختلفه وتمثل ن (6

اما بكتريا الكبريت الخضراء فعاده ما   Chromoatium ,Rhodospirillumالبكتريا من جنسي 

   Chlorobiumتمثلها البكتريا من جنس 

مع مرور الزمن وهذا يزيد نمو الطحالب عاده ما يكون في سطح العمود ويمكن مالحظته مع العمود  (7

 ت متعدده من االوكسجين المتاح ويؤدي الى تغييرا

هناك تغييرات اليمكن مالحضتها في العمود برغم انها تحدث باستمرار ومن اهم هذه التغييرات الحادثه 

 في البكتريا غير الذاتيه التغذيه 

من هذه التغيييرات االعمده المعامله بالسكريات البسيطه يحدث يها تخمر ويكون الناتج بعض االحماض 

 مجرد شم العمود العضويه والتي يمكن معرفتها ب

 وانتاج هذه االحماض العضويه يؤدي الى نمو مكرووبات اليمكنها استعمال السكريات البسيطه 

 فمثال  انتاج حامض الخليك يودي الى تشجيع البكتريا المنتجه للميثان في المنطقه غير الهوائيه 

ه للكبريت ويمكن ايضا ان ان حامض الخليك والالكتيك يعتبر مادتين ممتازتين لنمو بكتريا المختزل

 يتحلل السليلوز الى كلوكوز واحماض عضويه وهذا يسهم بهذه العمليه 

وباختصار ممكن القول ان دوره النتروجين وكربون والكبريت تحدث في العمود كلها عمود فينو  

 جرادسكي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بواسطه عزالت بكتريا من التربهتحلل النشأ والبروتين  (المختبر السابع) 

من الكربوهيدرات في درنات البطاطا وحبوب المحاصيل وفي كثير من الفواكهه  يوجد النشأ كمخزون       

وفي نخاع النبات ويعتبر النشا و الثاني من بعد السليلوز من حيث الوفرة لذا إلغرابه ان توجد مكروبات كثيرة 

 واسطه االطباق محلله للنشا ومنها االكتينومايسينات والفطريات التي تظهر في اإلطباق عند استعمال العد ب

وهو يحتوي على سالسل طويله من وحدات  amylaseوهو  يتكون النشا من جزئين مهمين هما االمايلوز

 linkageα(4-1 )الكلوكوزمربوطه بواسطه اصره 
وهو يحتوي نفس الوحدات والربط مثل االمايلوز وكنه متفرع وتربط   Amylopectin) والمايلوبكتين  

تحلل بواسطه انزيمات خارجيه تسمى مجتمعه باسم  Glucosidic linkageα(6-1)الفروع برباط 

(Amylasesيوجد منها  ثالث اصناف ) 

 ( بيتا اميلزamylase-β وهو انزيم خارجي يعمل على االمايلوز والمايلو بكتين من الخارج او نهايه )

كوز مربوطه برباط الفا ) سكر الجزئ ويحلل الجزيئات الى وحدات المالتوز لتي تتكون من وحدتي كلو

  ثنائي(

: حي يوجد في بعض البكتريا حيث يقوم بفك وحدات الكلوكوزمبتدا exoglucoamylaseالخارجي  -1

 Glucosidic linkage)α(4-1بنهايه السلسله 

 الفا اميليز -amylaseα وهو انزيم داخلي يعمل بصوره عشوائيه على اربطهA(1-4)linkages α  

االمايلوز واالمايلوبكتين الى جزيئات متنوعه مكونه من المالتوز الثالثي والمالتوز والكلوكوز وبذا يتحلل 

 Dextrineباالضافه الى الى مايسمى بالدكسترين 

  انزيم الجلوكوامايليز 

 الفا كلوكوسيديز –glucosidase α يعمل على تحليل الجزيئات البسيطه المحتويه على وحدتين من :

ث ويقوم بفكها الى وحدات  الكلوكوز من السكريات البسيطه فانها ذائبه في الماء ويمكنها الكلوكوز او ثال

 اختراق الخاليا لالسهام في توليد الطاقه 

 تحلل البروتينات 

مهمه في معدنه وتمثيل النتروجين في التربه وتكون اغلب البروتينات في الترب  وهذه    

هاما من اصل نباتي او من اصل حيواني ) بقايا االنسجه (وهناك الكثير من البكتريا يمكنها 

(يمثل protolytic) 0وتسمى مثل هذه البكتريا  ( caseinتحليل البروتينات مثل الكازائين ) 

الباقيه الالكتوالبيومين  %20ن البروتينات المكونه للبن اما م % 80الكازائين 

 والالكتوجلوبيولين (.

وبما ان البروتينات جزيئات كبيره مكونه من وحدات االحماض االمينيه فالبد لتحللها من 

 ((peptidase,protease,protienase(او proteinasesوجود انزيمات  تسمى مجتمعه ) 

تحلل البروتينات بواسطه هذه االنزيمات ليكون لناتج وحدات صغيره من االحماض االمينيه 

وكلها ذائبه في الماء  peptides, peptones , proteosesمتصله مع بعضها تسمى 

والتترسب في الحراره وهي تتحلل بدورها الى والحدات االساسيه المكونه لالحماض 

 نتروجين والكاربون في نمو البكتريا في التربه الالمينيه والتي تسهم كمصدر لل

 طريقه العمل 

 طلوبه مالمواد ال 

 عينات تربه  .1

 مل من الماء المقطر ( 90انابيب تخفيف) تحوي  .2

 اطباق تحتوي اكار مغذي  .3



4. Loop 

5. Burner  

 الفترات الالحقه 

 اكار اللبن  .1

 اكار الكازئين  .2

3. Loop 

 محلول اليود  .4

 طريقه العمل 

 -:الفتره االولى 

خطط طبق من بتري يحتوي اكار مغذي لتحصل على 1-10من التربه المخففه  (1

 مستمرات معزوله 

 م 28ساعه عند  48-24حضن االطباقبعد كتابه البانات عليها لمده  (2

 loopاختر ثالث مستعمرات وانقلها الى اطباق محتويه اكار النشأواللبن بواسطه ال (3

 وبعد نقل المستعمره يصنع خط مستقيم في وسط الطبق من بدايته الى نهايته 

 م للدرس الالحق  28اكتب اسمك ورقمك ونوع الوسط ثم احضن عند  (4

 

 

 

 

 الفتره الالحقه 

 الحظ اي وجود لتحلل النشا واللبن بواسطه االنزيمات الخارجيه  (1

 لمالحظه تحلل النشا والكازئين 

 واذا تحلل النشاء فانك تالحظ منطقه رائقه حول منطقه  اغمر الطبق بيود كرام

 التخطيط 

اما اذا لم يتحلل النشا فسيظهر بلون ازرق غامق واذا تحلل النشا جزئيا سوف يظهر 

 النشا بلون احمر بني 

 

  اذا تحلل الكازئين فان لون اللبن االبيض سوف يختفي حول التخطيط وتظهر نطقه

 الرائقه يحدد مدى انتشار االنزيم رائقه ومدى انتشار المنطقه 

 اكتب النتائج في جدول موضحا مدى تحلل النشا والبروتين 

 



 

 عد الميكروبات المحلله للسليلوز في التربه ومالحظتها *
السليلوز من اكتر السكريات المتعدده انتشارا في الطبيعه لذا تكتر البكتريا المحلله  -مقدمه :     

له مثل االكتينومايسنات والفطريات ولهذه البكتريا يرجع الفضل بعدم تراكم بقايا النباتات ي 

 التربه وتجمعها .

اجباريه  *يتحلل السليلوز تحت ظروف طبيعيه متعددة ويتم معضمها بواسطه بكتريا هوائيه

 م(كما ويحدث عند الظروف االهوائيه.65-7ووسطيه الحراره من )

*من اكثر العوامل التي تؤثر على المكروبات المحلله للسليلوز الرقم الهدروجيني 

والنتروجين المتاح في التربه واغلب التحلل يحدث في الوسط المتعادل وكميه نتروجين 

 كافيه .

ت الطويله المتعدده التي تحتوي على وحدات كلوكوز *يعتبرجزي السليلوز من السكريا

وحيث ان السليلوز جزيئات  Glucosidic linkage)-β(4-1مربوطه ببعضها برباط بيتا 

كبيره واليمكنه النفاذ الى الخاليا البد من وجود انزيمات خارجيه تعمل على تحويله الى 

لسيلوبيوز (واDisaccharidesجزيئات صغيره تسمى السكريات الثنائيه)

(Cellobiose واخيرا الى الكلوكوز الذي يستعمل كمصدر للكربون في الخاليا تسمى)

 Celluulaseاالنزيمات مجتمعه 

 يمكن اختبار تحلل السليلوز بطرق عديده 

 قياس تصاعد ثاني اوكسيد الكربون من االراضي المعامله بالسليلوز  -أ

تبارها في مزارع معمليه في عزل الميكروبات المسئوله عن تحلل السليلوز واخ -ب

اوساط محتويه على السليلوز ) ورق ترشيح( كمصدر للكاربون والطاقه وفي مثل 

هذه الوسط التنمو االمكروبات المحتويه على مجموعه انزيم السليوليز وبمجرد 

 حدوث التحلل يمكن ازاله ورقه الترشيح 

 ال لعد االحياءالمجهريه *في التمرين الحالي نستخدم جداول االعداد االكثر احتما

 

 

 

 مواد العمل *



  الفتره االولى 

 عينات تربه  -أ

مل من الوسط على عده 9( انظر الملحق حيث يوزع Dubosوسط السليلوز ) .1

 انابيب 

وتوضع في كل انبوب  اختبار ) تاكد ان  1x9تقطع اوراق السليلوز بابعاد - .2

 االوراق تمتد الى مافوق سطح السائل في االنبوبه

 تعقم االنابيب وبها االوراق في االوتوكليف - .3

 (DWمل من )  90مل و9زجاجات تخفيف محتويه -ج

 مل 1ماصات معقمه -د

 موازين -و

  الفترات الالحقه 

 مجهر  .1

 ساليدات  .2

 كحول اثيلي  .3

  الطريقه 

 5-10-1-10حضر تخافيف من التربه -1                   

خافيف التي حصلت عليها الو مجموعه ثالث انابيب من اضف واحد مل من الت-2                 

 وسط السليلوز المحتوي على اوراق الترشيح وتاكد من كتابه التخافيف على كل انبوبه 

م فتره شهر ) يمكن زياده درجه الحراره عند محاوله عزل 28احضن في -3               

 وز (الكائنات المحبه للحراره ذات القدره على تحليل السليل

ابدا فحص االنابيب لمعرفه مدى تاكل اوراق الترشيح وهو مؤشر  2من االسبوع -4              

 على تحلل السليلوز

قم بتحضير شرائح رطبه واغشيه من االنابيب التي ظهر فيها النمو واصبغه بصبغه -5             

 كرام بعد التثبيت وافحص تحت المجهر 

 * الالهوائيه الظروف تحت السليلوز تحلل

(وهذه البكتريا C. dissolvens يتحلل السليلوز بواسطه الميكروبات الالهوائيه مثل )

اللالهوائيهمتحركه عصويه موجبه لصبغه غرام تحلل السليلوز تحت ظروف الهوائيه تفرز 

 CO2H,2اصباغ صفراء واخماض عضويه وميثان وغازات مثل 

 مواد العمل 

 سماد اسطبل  .1

 ا لغذائي  Duboisالمواد المذكوره في التدريب السابق مع وسط  .2

فوسفات ثنائي  100ةكبريتات االمونيوم ,Omeliansky 100 ( وسط اومليانسكي  .3

كبريتات الكاليسيوم .اثار كلوريد  200كبريتات المغنيسيوم , 0.5البوتاسيوم ,

 مل ماء مقطر ( 1000الصوديوم,

 

 -الطريقه :



 في انابيب االختبار وضاف لكل انبوبه ورق ترشيح  مل من الوسط 9وزع  .1

 كما في التدريب السابق عى ان تكون االوراق مغموره تحت سطح السائل في ب

  5-10-1-10يعمل تخفيف من سماد االسطبل من -2

يضاف واحد مل من كل تخفيف لثالث انابيب وسط اومليانسكي الغذائي المحتويه -3

 على ورق الترشيح 

 التحضين مع مراعاه الظروف االهوائيه .اعمل على  -1

 

 

 

 


