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 مقدمة

 
احلمد هلل الذي أبدع الكائنات بقدرته، وجعلها أنواعاً 

سيدان حممد، بتدبريه وحكمته، والصالة والسالم على 
 منار اهلدى والعرفان، وعلى آله وصحبه واتبعيه.

وبعد، فغين عن القول أن تقدم العلم خبطى واسعة منذ بداية القرن احلايل 
قد فتح األذهان إىل دراسة كثري من املسائل اليت تتصل اتصااًل وثيقًا حبياة 

ئنات الدقيقة اإلنسان واحليوان والنبات، ومن بينها التغريات املتعلقة ابلكا
املعروفة عمومًا ابسم امليكروابت، واإلحاطة خبواصها وتعليل الظواهر اليت 
تنشأ عن عملها، واستغالل نشاط األنواع املفيدة منها، اليت تلعب أدواراً 
عالقة يف الطبيعة بل واليت تتوقف حياة الكائنات األخرى على ما تقوم به 

 من أعمال.
ذ عدة سنوات إىل مؤلف شامل ابللغة ولقد ظهرت احلاجة امللحة من

العربية فيتناول دراسة األحياء الدقيقة من الناحية العملية، فرأينا أن نضع 
مؤلفنا هذا "البكرتيولوجيا العملية" لنسد به هذا الفراغ، وليكون مرجعًا 
لطلبة الكليات اجلامعية وغريها من املعاهد، الذين يدرسون هذه املادة 

 البلدان الشرقية الشقيقة، ومرشدًا ألولك  الذين سواء يف مصر أو يف
يهتمون بدراسة األحياء الدقيقة على وجه العموم وخباصة املشتغلني 

 ابلصناعات الغذائية ومسائل الصحة العامة.
وقد رأينا أن ضمن مؤلفنا بعض الفصول النافعة اليت جيدر ابلباحث 

لقة بنظام العمل، واألدوات املبتدئ اإلملام هبا، كاإلرشادات األولية املتع
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واملعدات الضرورية للمعمل البكرتيولوجي، واألغراض اليت تستعمل فيها، 
وشرح وتركيب امليكروسكوب وكيفية استعماله والعناية به... اخل، كما رأينا 
أن نقسم الكتاب إىل أبواب يتناول بعضها دراسة البكرتاي من الوجهة 

ني خمتلف أنواعها، ويتضمن البعض العامة من حيث صبغها وزرعها وتعي
االختبارات اخلاصة ابملاء والرتبة واأللبان، ويشمل البعض دراسة األحياء 
الدقيقة األخرى وما حتدثه من تغريات، وذيَّلنا الكتاب بشرح واف للبيكات 
 واألصباغ البكرتيولوجية الشائعة االستعمال يشمل تركيبها وكيفية حتضريها.

تلف التمارين بطريقة حتفز الطالب إىل تفهمها وقد سران يف شرح خم
وسهولة إجرائها، وذل  ببيان املقصود منها أواًل مث ذكر املواد املطلوبة 
وشرح طريقة العمل يف خطوات وأخريًا كيفية استخالص نتائجها، وضمنَّا 
الكتاب كثريًا من األشكال والرسوم اليت تساعد على تعرف دقائق بعض 

 طرق إجراء بعض التمارين املهمة. األجهزة، وإيضاح
وقد توخَّينا يف وضع هذا املؤلف أن نضم ِّنه زايدات تفيد طلبة 
الدراسات العليا يف البكرتيولوجيا والصناعات الغذائية والكيمياء وبعض 

 علوم احلياة األخرى.
ونرجو أن نكون بعملنا هذا قد أدينا بعض الواجب علينا حنو العلم 

سكول أن يهدينا مجيعاً إىل سواء السبيل وأن يتوالان برعايته والوطن. وهللا امل
 وتوفيقه إنه نعم املوىل ونعم النصري،

 1949فرباير سنة    
 حممود سليم    
 صالح طه    
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 أدوات الزمة إلنشاء معمل بكرتيولوجي

 

 م 37o ،30oم،  55oحمضنات  إبر تلقيح مستقيمة
 مرشحات بكتريية إبر تلقيح ذات عقدة
 مضخة ترشيح حوامل إلبر التلقيح

 دوارق خمروطية كبرية للرتشيح مصابيح بنزين
 أقماع بوخنر ميكروسكوابت

 أقماع زجاجية مصابيح للميكروسكوابت
 حوامل خشبية للرتشيح أانبيب اختبار

 ورق ترشيح مقاسات خمتلفة حوامل أانبيب االختبار
سم  2,5×  7,5شرائح زجاجية 

 مم 1مس  
 نشاف )خفيف(ورق 

 قطن ماص سم 2×  2أغطية شرائح 
 قطن غري ماص شرائح زجاجية ذات فجوة

أحواض حلمل الشرائح والتخلص من 
 الصبغات

 أسبات من السل 

 مواس  للشرائح حوامل خشبية لزجاجات الصبغة
 م 110oترمومرتات  معقم ابهلواء الساخن

معقم ابلبخار عند الضغط العادي 
 )أرنولد(

 م 300oترمومرتات 

معقم ابلبخار حتت ضغط 
 )األوتوكالف(

 إانء معدين ذو جدارين

سم والغطاء  9أطباق برتي قطر القاع 
 سم  10

 أواين أسطوانية من الصاج سعة نصف لرت
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 علب أسطوانية من احلديد للماصات 3سم 0,01ماصات سعة 
 برتى علب أسطوانية من احلديد ألطباق )مدرجة( 3سم 1ماصات سعة 
 سم( 20حوامل ثالثية حديدية )ارتفاع  )مدرجة( 3سم 5ماصات سعة 
 شب  معدين )مدرجة( 3سم 10ماصات سعة 
 أقالم مشع 3سم 25سحاحات سعة 
 ورق لصق 3سم 50سحاحات سعة 
 بالستيسني حوامل سحاحات

 جهاز للماء املقطر دوارق خمروطية خمتلفة السعة
 فلينية )أحجام خمتلفة(سدادات  كاسات خمتلفة السعة
 سدادات كاوتشوكية )أحجام خمتلفة( زجاجات خمتلفة السعة

 مالقط زجاجات صغرية بغطاء للصبغات
صندوق املقارنة يتبعه أقراص لألدلة 

 املختلفة
 مقاشط

 اثقبة فلني ميزان حساس
مستحضرات بكتريية{  -صبغات -}أمالح ميزان عادي

 مدونة الباب السابع
  صنجاتصندوق 

ميزان بكفة واحدة )ألقرب عشر 
 جرام(

 

  ثالجة
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 امليكروبات املستعملة

 

1) Escherichia coli (E. coli). 
2) Bacillus Subtilis (B subtilis). 
3) Mycobacterium tuberculosis (ميكروب السل). 
4) Klebsiella pneumoniae )ميكروب االلتهاب الرئوي(. 
5) Proteus vulgaris. 
6) Micrococcus. 
7) clostridium sporogenes. 
8) Pseudomonas fluorescens. 
9) Aerobacter aerogenes. 
10) Sterptococcus lactis. 
11) Aspergillus. 
12) Penicillum. 
13) Rhizopus. 
14) Saccharomyces cererisiae )اخلمرية(. 
15) Acetobacter orleanense. 
16) Lactobacills acidophilus. 
17) Actinomyces. 
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 استدراك

 
 صواب خطأ سطر صحيفة
 جم 100 جم 10 21 21
 لتجفيفها لتخفيفها 9 36
41 8 Acid- fafst Acid- fast 
43 4   
 سيح سيخ 5 58
 أتثري بكرتاي 2 78
 39مترين  30مترين  2 96
 املعقمة املعمقة 8 131
133 8 20106 20096 
 57مترين  75مترين  3 137
 م47الكتوفينول  الكتوفينول 15 137
 دليل اندراري دليل اندراري 4 161
 جم 0,728 جم 728 21 165
 املثيل املثينيل 1 166

 
 
 

 



 11 

 

 

 

 

 

 الباب األول

 البكرتيولوجيا العامة

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 الفصل األول

 

 إرشادات خاصة باألعمال البكرتيولوجية -1

األعمال البكرتيولوجية عناية اتمة ودقة فائقة يف اإلجراء لضمان تقتضي 
حسن نتائجها كما تعترب النظافة والتطهري من مستلزمات أعمال املعمل 
البكرتيولوجي، فاإلمهال أو التهاون يف إعداد األدوات أو املواد الالزمة 

نتائج لتجربة من التجارب أو يف اجرائها، عالوة على أنه يؤدي حتمًا إىل 
خاطكة فإنه قد يعرض املشتغل إىل خطر العدوى مبيكروابت ضارة. هلذا  
كان من الضروري أن خنصص هذا الفصل لسرد اإلرشادات واالحتياطات 
األولية اليت ينبغي مراعاهتا دائمًا يف املعامل البكرتيولوجية. وسنقسم الكالم 

ا يتضمن اإلرشادات فيه إىل ثالثة أقسام أوهلا يتعلق بنظام املعمل، واثنيه
 اليت تراعى أثناء العمل، واثلثها يشرح طرق العناية ابألدوات الزجاجية.

 

 نظام املعمل -أواًل

( ال تلمس ما يوضع أمام  من األدوات واملواد كأن تفتح األطباق 1)
 املعقمة أو تنزع األغطية من األانبيب قبل أن يتم إلقاء الدروس.

نينة ووصول حمتوايهتا إىل يدي  أو مالبس  ( يف حالة كسر أنبوبة أو ق2)
أو سطح املنضدة... اخل، أو يف حالة إصابت  جبرح أو خدش يف أثناء 

 العمل، فيجب أن تبلغ أحد موظفي املعمل الختاذ الالزم.
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 ( ال تفتح صنبور الغاز إال قبيل إشعال اللهب مباشرة.3)

ر حىت ال يصيب ( عند استعمال صنبور املياه يكون ذل  ابحرتاس وحذ4)
الرشاش املنضدة اخلشبية واألغطية القطنية فيتلف طالء األوىل وتتلوث 

 الثانية.

( ال تضع األدوات واألوعية الساخنة على املنضدة ملا قد يصيبها من 5)
 حروق وتشويه.

( احرتس دائمًا من وصول الصبغات إىل يدي  أو إىل حوامل 6)
 الزجاجات أو املنضدة.

غات من على الشرائح يكون بغمسها يف اإلانء املعد لذل  ( إزالة الصب7)
وليس بغسلها يف احلوض الصيين الذي أمام  حىت ال تلتصق األلوان به 

 فتصعب إزالتها.

( ختلص من املواد التالفة كعيدان الثقاب واألوراق واألغطية القطنية 8)
ها على بوضعها يف املكان املعد لذل ، فال تضعها على املنضدة وال تنثر 

 األرض وال تلق هبا يف احلوض.

وكان يف النية استعماله عدة  -( بعد االنتهاء من استعمال هلب بنزين 9)
فال ترتكه عاليًا وال تطفكه بل خفض اللهب مستعماًل يف ذل   -مرات 

 املفتاح اجلانيب.
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( ال تلعق أوراق اللصق بلسان  بل بللها بنقطة من املاء قبل لصقها، 10)
 ضع األقالم أو األوراق أو غريها يف فم  أثناء وجودك ابملعمل.وجتنب و 

( أعد زجاجات الصبغات إىل أمكنتها املخصصة هلا ابحلوامل عقب 11)
الفراغ من استعماهلا مباشرة، والحظ دائمًا حسن ترتيب األدوات 

 واألجهزة املوجودة أمام .

 .( ال تنقل مزارع بكتريية من أي نوع كان خارج املعمل12)

( جتنب كل ما من شأنه اإلخالل بنظام املعمل وراع نظافة أدواته 13)
 وحمتوايته.

( اعنت دائمًا بتنظيم ونظافة كراسات الدروس العملية، واجتهد دائماً 14)
يف عمل رسومات واضحة وتدوين شرح واف لكل ما تشهده يف نفس 

 احلصة قبل مغادرة املعمل.

ض هلب مصباح بنزن عند عدم ( اطفئ مصباح امليكروسكوب واخف15)
 االستعمال، واقفل صنبور الغاز قبل مبارحة املعمل.

( حيسن غسل اليدين مبحلول السليماين يف اإلانء اخلاص بذل  قبل 16)
 مبارحة املعمل.

 ( جيب على كل طالب أن يكون لديه األدوات اآلتية:17)

 كراسة لتدوين التمرينات العملية يفضل أن تكون ذات صفحة  -أ
 مسطرة للكتابة وأخرى غري مسطرة للرسم.
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 معطف أبيض نظيف يلبس أثناء العمل. -ب

 .Slidesشرحية زجاجية  25 -ج

مربع من النوع الرفيع مقاس  Cover Slideغطاء شرحية  25 -د
 سم. 2×  2

 شرحية. 25صندوق شرائح يسع على األقل  -ه

 فوطة وقلم وورق نشاف من النوع الرفيع. -و

 

 إرشادات عملية -ثانيا

( موضعان يف اليد أثناء 1)شكل  Inoculating( إلبرة التطعيم 1)
 االستعمال وعلى حاملها اخلاص بعده.

( عندما تنزع الغطاء القطين من أنبوبة أدره حىت ال يلتصق ابجلدار 2)
 الزجاجي.

( عندما تطعم بيكة موجودة داخل أنبوبة أو قنينة امسكها يف وضع أفقي 3)
 حىت ال تعرضها للتلوث ابمليكروابت املتساقطة من اهلواء.تقريباً 

( مرر فوهة األنبوبة أو الزجاجة املراد تطعيمها يف اللهب بعد نزع 4)
 غطائها مث قبل إعادته.
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ارفع غطاءه قلياًل من انحية  Petri dish( عندما تفتح طبق برتي 5)
جتنبًا حلدوث  واحدة بقدر ما يسمح إبدخال فم األنبوبة أو اإلبرة، وذل 

 (.2التلوث بقدر اإلمكان )شكل 

الفطر أو  Cultures( يلزم مراعاة احلذر الشديد عند فتح مزارع 6)
 املزارع امللوثة بفطر حىت ال تنتشر جراثيمها يف هواء املعمل.

( مس  الشرحية يكون من حوافها ألمن سطحيها العريضني، ألن ملس 7)
دة دهنية تسبب تقطع قطرة املاء عند الشرائح ابألصابع يؤدي إىل ترك ما

 نشرها.

( إذا طلب إلي  ترقيم األانبيب الزجاجية أو األطباق فاستعمل قلم 8)
 اخلاص بذل . Wax pencilالشمع 

 

 معاملة األواني واألدوات الزجاجية -ثالثًا

ال ينبغي أن تكون األدوات الزجاجية املستعملة يف األعمال البكرتيولوجية 
بل يلزم أن تكون كذل  نقية كيماواًي، فاألواين املستعملة نظيفة فحسب 

يف وضع املواد الغذائية اليت تنمو عليها امليكروابت كأانبيب االختبار 
وأطباق برتي والقنينات جيب أن يعىن عناية اتمة بتنظيفها حىت ما كان منها 

د يوجد هبا من نظيفاً ظاهرايً إلزالة ما يعلق هبا من بقااي املواد املذكورة وما ق
أاثر املواد املطهرة مثل كلورور الزئبق اليت تكون قد استعملت يف قتل 
املزارع اليت وجدت هبا من قبل، كما أن األواين الزجاجية اجلديدة كثريًا ما 
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حتتوي على مواد قلوية بكمية كافية متنع منو امليكروابت على املواد 
ب إزالتها قبل االستعمال، الغذائية اليت حتويها، ومثل هذه املواد جي

 وسنشرح فيما يلي طرق تنظيف األواين الزجاجية اجلديدة واملستعملة.

 

 تنظيف األواني الزجاجية اجلديدة

تتبع عدة طرق إلزالة املواد القلوية اليت حتويها األواين الزجاجية اجلديدة 
ملدة % حامض كلوردري  جتاري 1فأحيااًن تنقع األواين املذكورة يف حملول 

بضع ساعات مث تغسل جيدًا مباء احلنفية وتشطف أخريًا ابملاء املقطر، ويف 
أحيان أخرى تغلى يف احمللول السالف الذكر ملدة ربع ساعة مث تغسل 
ابلطريقة السالفة. وقد يستعاض عن هذه الطريقة بتسخني األواين بعد 

مث شطفها م  135oوضعها يف املاء أو ملكها به ببخار حتت الضغط حرارته 
 مبحلول حامض الكلوردري  وغسلها جيداً ابملاء.

أما األدوات اليت ال تتحمل احلرارة فيكتفي غالبًا بوضعها يف احمللول 
 م مث غسلها جيدًا ابملاء.1املنظف 

 

 تنظيف األواني الزجاجية املستعملة

ة لكي تنظف األواين احملتوية على مزارع بكتريية ينبغي أن تعرض أواًل للحرار 
م( حىت تقتل البكرتاي، ويف الوقت ذاته تسيل 128o- 125 oالعالية )

املواد الصلبة كاألحجار فتتسهل إزالتها منها، وإلجراء ذل  توضع يف 
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جهاز التعقيم وبعد تسخينها تنقل إىل حوض حيتوي على ماء ساخن 
 وتغسل ابلكيفية اآلتية:

شاة خاصة وصابون مث : يستعمل يف تنظيف األانبيب والقنينات فر األنابيب
 تشطف مباء نظيف عدة مرات وتوضع مقلوبة يف السالت السلكية.

: تنظف أطباق برتي بقطعة قطن نظيفة مث تشطف ابملاء وتقلب أطباق برتي
 على لوحة التصفية.

: يتبع يف تنظيفها عدة طرق من أبسطها شطفها أواًل مباء فاتر املاصات
على مواد دهنية يتعذر إزالتها ابملاء نظيف عدة مرات، ويف حالة احتوائها 

% مث توضع يف خمبار حيتوي على احمللول 2تغسل مبحلول صودا قوته 
املنظف السالف الذكر، حبيث يكون طرفها املدبب إىل أسفل، مث تغسل 

 جيداً مباء احلنفية عدة مرات مث ابملاء املقطر وجتفف قبل التعقيم.

ظيف الشرائح الزجاجية منها : تستعمل كذل  عدة طرق يف تنالشرائح
% صودا كاوية ملدة نصف ساعة، أو نقعها يف 10غمسها يف حملول 

احمللول املنظف مث غسلها ابملاء كل شرحية على حدة عدة مرات، ويفضل 
دع  الشرائح املستعملة بصابون خشن عقب املعاملة السابقة مث إعادة 

ني احلاجة إليها على أن غسلها ابملاء، وتوضع الشرائح النظيفة يف كحول حل
تغسل ابملاء وجتفف قبل االستعمال، ويراعى مس  الشرائح مبلقط نظيف 

 أثناء املعاملة السابقة.
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 Sterilization  التعقيم -2

التعقيم هو عملية ميكن بواسطتها قتل مجيع امليكروابت احلية سواء كانت 
أن التغيريات اليت  على احلالة اخلضرية أو جراثيم. وللتعقيم أمهية عظمى إذ

حتدث يف مواد الغذاء مثل محوضة اللنب وتعفن اللحوم وغريها انجتة عن 
فعل البكرتاي، ولذا فإنه ابستكصال ما هبذه املواد من امليكروابت أو 
إهالكها ومنع وصول بكرتاي أخرى إليها من اخلارج ميكن حفظها إىل ما ال 

اي لدرسه وحفظه يف مزرعة نقية هناية، كما أنه لو أريد فصل نوع من البكرت 
فأول ما يعىن به قبل تلقيحها هو التخلص من كل امليكروابت اليت تلوثت 
هبا األجهزة واألواين والبيكات املغذية اليت تستعمل إلمناء هذه املزارع النقية 

 وذل  ابلتعقيم.

وتستخدم عدة طرق خمتلفة يف التعقيم تتوقف على طبيعة املادة 
( 1ا، ولكل طريقة استعمال خاص. والطرق املعتادة هي إما )املراد تعقيمه

 ( إزالتها ابلرتشيح.2قتل البكرتاي ابحلرارة أو ابملطهرات الكيماوية )

والطرق الكيماوية للتعقيم غري مستعملة يف حتضري البيكات ألن 
وجود املادة الكيماوية اليت هتل  امليكروابت امللوثة إما أن هتل  أو توقف 

 بكرتاي اليت تلقح هبا هذه البيكات.منو ال
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 Sterilization by Heat التعقيم باحلرارة

أو  Dry .heatتستعمل احلرارة يف التعقيم إبحدى حالتني أما حرارة جافة 
، والتعقيم ابحلالة األوىل حيتاج Moist heatحرارة مصحوبة برطوبة 

 نية.لدرجات حرارة أعلى ومدة أطول من التعقيم ابحلالة الثا

والتعقيم ال يكون كاماًل إال إذا كانت الطريقة املستعملة كفيلة بقتل 
اجلراثيم وابلتايل قتل اخلالاي اخلضرية، ألن األوىل أشد مقاومة لطرق 

 .Bالتعقيم، فمثاًل بينما ميكن قتل اخلالاي اخلضرية مليكروب اجلمرة اخلبيثة 
anthracis  100ابحلرارة املصحوبة برطوبة على درجةo  م يف ثوان قليلة؛

 ب تقاوم الغليان ملدة مخس دقائق.فإن جراثيم هذا امليكرو 

 

 التعقيم باحلرارة اجلافة: يكون بإحدى الطريقتني اآلتيتني:

: وتعقم به األدوات اليت تتحمل التعريض Open flameاللهب  -1
التلقيح )يستخدم مصباح بنزن يف هذه  للهب إىل درجة االمحرار، مثل إبر

احلالة( وهذه طريقة أكيدة وسريعة. وقد يستعمل اللهب أيضًا يف تعقيم 
األشياء الصغرية بتمريرها فيه عدة مرات مثل الشرائح الزجاجية وأغطيتها 

Cover slips  وأفواه أانبيب املزارعCulture tubes  أما املشارط فقد
ذي حيرتق بتعرضه للنار وتكرار العملية عدة تعقم بغمسها يف الكحول ال

 مرات.
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: اجلهاز املستعمل يف هذه احلالة يسمى Hot airاهلواء الساخن  -2
( وهو عبارة عن 3)شكل  Hot air Sterilizerاملعقم ابهلواء الساخن 

صندوق معدين له ثالثة جدر يوجد بينهما فراغان جيرى فيهما اهلواء 
ارجي يف العادة مبادة عازلة كاإلسبستوس الساخن. ويُغطى اجلدار اخل

Asbestos  لتقليل الفقد من احلرارة. وهو جمهز برتمومرت لرصد درجة
احلرارة. واجلهاز املذكور يسخن ابلغاز، وتضبط درجة احلرارة ابلتحكم يف  

 كمية الغاز املشتعلة ابستعمال الصنبور.

وهذه هلا وهناك معقمات أخرى تشغل ابلكهرابء بداًل عن الغاز، 
منظمات ميكن بواسطتها حفظ احلرارة اثبتة عند الدرجة املطلوبة دون 

 إجراء عناء الضبط يف كل مرة.

م ملدة نصف o 180وتعقم األدوات يف هذا اجلهاز عند درجة 
م ملدة ساعة إذا أريد تعقيمها تعقيمًا كاماًل،  o 160ساعة أو عند درجة 

أي إابدة مجيع البكرتاي وجراثيمها، ومن البديهي أن حرارة كهذه ال ميكن 
استعماهلا لتعقيم البيكات املغذية اليت حتتوي على ماء. على أن هذه 
الطريقة هي أفضل الطرق لتعقيم األدوات واألواين الزجاجية وعلى 

القائمة مثل أطباق برتي وزجاجات العينة األخص ذات اجلوانب 
Sample bottles كما ميكن أن تعقم فيه املاصات وأانبيب االختبار .

 والدوارق بعد سدها أبغطية قطنية قبل التعقيم.

وجيب أن تتخذ احتياطات مهمة يف تعقيم األدوات الزجاجية هبذه 
توضع يف الفرن  الطريقة، أوهلا وأمهها أن تكون األدوات اتمة اجلفاف، وأن
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قبل البدء يف التسخني، وأن تبقى إىل أن تربد متامًا "أي إىل أن تنخفض 
احلرارة إىل الدرجة العادية" ألن التسخني أو التربيد الفجائي قد يسبب  
كسرها كما أن فتح الصناديق احملتوية على أطباق برتي قبل أن تربد قد 

ء الذي هبا ودخول هواء يتسبب عنه تلوثها نتيجة التقلص السريع للهوا
 خارجي قد يكون حمماًل بعدد كبري من البكرتاي.

 

 التعقيم باحلرارة املصحوبة برطوبة: يكون بإحدى الطريقتني اآلتيتني: 

م: اجلهاز املستعمل يف هذه احلالة هو  o 100البخار على درجة  -1
، Steam Sterilizerويسمى املعقم ابلبخار  Arnoldجهاز أرنولد 

ويرتكب من إانء أسطواين أو مربع املقطع ذي جدارين، مصنوع من 
النحاس تكسوه طبقة من مادة رديكة التوصيل للحرارة كاإلسبستوس أو 
اللباد، وله غطاء به فتحة ينفذ منها ترمومرت لرصد درجة احلرارة. ويف 
أسفل اجلهاز حنفية لتوصيل املاء وسحبه منه، ومصباح غازي أو كهريب 

 احلرارة املطلوبة.إلعطاء 

ولتشغيل اجلهاز يوصل املاء ويوقد املصباح. وتوضع املواد املراد 
تعقيمها يف السبت السلكي الذي يركب على حامله اخلاص داخل اجلهاز 

( يقفل الغطاء. وعندما تصل درجة احلرارة إىل 4أعلى سطح املاء )شكل 
100 o ا يقفل م حيسب الوقت ويرتك اجلهاز للمدة املطلوبة بعده

 املصباح.
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ويركب أحيااًن للجهاز منظم لضبط كمية املاء اليت ابإلانء إىل 
 مستوى اثبت لتعويض الفقد الذي حيصل ابلتبخري.

ومن هذه األنواع ما يسخن ابلغاز وله منظم للحرارة 
Thermostat  ( حبيث عندما يغلى املاء يدخل البخار يف 4)أنظر شكل

، وهذه تقفل فتحة الغاز Capsule أنبوبة خاصة ويؤثر على كبسولة
جزئياً، وبذا ينخفض اللهب من تلقاء نفسه، فإذا ما اخنفضت درجة حرارة 
املاء اثنية يقل أتثري البخار على الكبسولة فتفتح فتحة الغاز وبذا يعلو 

 اللهب وهكذا.

ويستعمل هذا اجلهاز يف تعقيم البيكات اليت خيشى من حتلل بعض 
م كما حيدث o 100زة تعطى درجة حرارة أعلى من موادها ابستعمال أجه

يف حالة املعقمات ابلبخار ذي الضغط. ومن أمثلة البيكات اليت تعقم يف 
جهاز أرنولد بيكات الكربوايدرات وكذل  بيكيت اللنب واجليالتني، فتعقم 

دقيقة يوميًا ملدة ثالث أايم متعاقبة مع ترك مدة  20بتعريضها للبخار ملدة 
ساعة بني كل تسخينني، وهذا يسمى ابلتعقيم املقطع  24قدرها 

Intermittent Sterilization. 

والتعقيم هبذه الطريقة يف اليوم األول يقتل مجيع اخلالاي اخلضرية، 
ولكن اجلراثيم تبقى حية، وهذه بوجودها يف بيكة مالئمة تنبت يف الفرتتني 

ميكن إابدهتا ابلتعقيم اللتني تتخلالن مرات التسخني وتصبح خالاي خضرية 
 يف اليوم الثاين والثالث.
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: يستعمل للتعقيم Steam under pressureالبخار حتت الضغط  -2
)أنظر شكل  Autoclaveهبذه الطريقة جهاز خاص يسمى األوتوكالف 

5.) 

وهو مركب من إانء أسطواين مصنوع من النحاس أو من خملوط من 
، ويرتكز يف Cun- metalدافع مجلة معادن كالذي يستعمل يف صنع امل

 Clampingغالف من حديد وله غطاء مسي  يثبت مبشاب  لولبية 
screws ولزايدة إحكام قفله يوضع على احلافة حلقة من جلد أو ،

 إسبستوس حيث ينطبق الغطاء.

وينفذ من اجلهاز أو غطائه أنبوبة قصرية مركب عليها صمام أمن 
Safety valveط ، وحنفية ومقياس للضغPressure gauge ويوجد ،

ابلقرب من قاع اإلانء إفريز ذو ثقوب توضع عليه األدوات املراد تعقيمها 
ويستعمل هلذا الغرض إانء داخلي يرتكز بقوائم على قاع اإلانء األصلي، 
ويسخن املاء ابألوتوكالف بواسطة مصباح بنزن كبري من أسفل أو 

 ابلكهرابء.

ن املاء يغلي عندما يكون ضغط ونظرية األوتوكالف مبنية على أ
خباره مساواًي لضغط اجلو احمليط به، فإذا زاد الضغط داخل إانء مقفل 

م إذا   o 100م، فمثاًل يغلي املاء عند  o 100ترتفع درجة الغليان عن 
رجاًل على البوصة املربعة )وهذا يعادل  15كان الضغط الواقع عليه 
 23لضغط الواقع عليه م إذا كان ا o 115ضغط جوي واحد( وعند 



 26 

م إذا كان الضغط الواقع عليه  o 120رطاًل على البوصة املربعة، وعند 
 رطاًل على البوصة املربعة. 30

وعند تصميم جهاز الضغط ابألوتوكالف روعي للتبسيط جعل 
الصفر مساواًي لضغط جوي واحد، وعلى ذل  فالضغط الذي يبينه 

احلقيقي فيساوي الظاهري األوتوكالف هو ضغط ظاهري، أما الضغط 
رطل فإن  8مضافًا إليه ضغط جوي واحد. فمثاًل إذا بني جهاز الضغط 

رطاًل على  23=  15+  8الضغط احلقيق داخل األوتوكالف يساوي 
 البوصة املربعة.

واجلدول اآليت يبني درجات احلرارة املستعملة عادة يف األعمال 
 هري:البكرتيولوجية وما يقابلها من الضغط الظا

 ضغط ظاهري حرارة

 جوي درجة فهرهنيت درجة مكوية
رطل على البوصة 

 املربعة
111,5 232 1/2 1/3 7 
120 248 1 15 
127 260 1/2 1 1/2 12 
133 271 2 30 
138 280 1/2 2 1/2 37 
143 289 3 45 
148 293 1/2 2 1/2 52 
151 304 4 60 
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أن كمية املاء املوجودة كافية وعند استعمال األوتوكالف جيب التأكد من 
بوصات(، مث توضع األدوات املراد تعقيمها على اإلفريز،  4أو  3)عمق 

ويشعل اللهب ويثبت الغطاء يف موضعه وحيكم قفله متامًا بواسطة املشاب  
اللولبية، وجيب مالحظة ترك احلنفية مفتوحة إىل أن ينبعث منها البخار 

وجود بداخل اجلهاز، مث تقفل احلنفية وعندئذ ابستمرار، وخيرج مجيع اهلواء امل
يبتدئ الضغط يف االرتفاع فإذا ما وصل مقياس الضغط إىل الدرجة املطلوبة 
تقلل كمية الغاز الداخلة إىل املصباح لتعطى حرارة تكفي تعويض املفقود، 
وبذل  يثبت الضغط. عند ذل  يرتك اجلهاز للمدة املطلوبة بعدها يطفأ 

فض الضغط تدرجييًا كما يرى على املقياس إىل الصفر عند ذل  املصباح، فينخ
يفتح اجلهاز. وإذا فتح اجلهاز قبل أن يصل الضغط إىل صفر فإن البيكات 

م وتعرض فجأة لضغط 100السائلة اليت تكون عندئذ على درجة أعلى من 
 اجلو العادي تغلي بشدة فيفقد جزء منها.

أن يكون اجلهاز خاليًا من  وجتب املالحظة عند تشغيل األوتوكالف
اهلواء قبل أن تقفل احلنفية، وذل  ألن مزجيًا من البخار واهلواء يف اجلهاز 
ال يعطي درجات احلرارة السابقة الذكر مما يكون سببًا يف عدم كفاءة 

 التعقيم كما يتبني من اجلدول اآليت:
 درجة احلرارة م رطل على البوصة املربعة تفريغ اهلواء
 120 15 اتم
 115 15 تفريغ 2/3
 112 15 تفريغ 1/2
 109 15 تفريغ 1/3
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ويستعمل األوتوكالف يف تعقيم معظم البيكات مثل البيكات ذات 
السكرايت األحادية وأجار اجللوكوز واألجار املغذي، وكذل  املزارع اليت 
يراد التخلص منها خصوصًا مزارع امليكروابت املرضية، وكذل  الفوط 

واألانبيب والسدادات الكاوتشوكية، كما تعقم فيه العلب املعبأة والشاش 
ابألطعمة. أما اللنب واجليالتني فال جيب تعقيمها عند مثل هذه احلرارة 

 العالية خوفاً من حتللهما.

دقيقة ولو أهنا تزاد  15واملدة املستعملة يف التعقيم هبذا اجلهاز هذ 
ياط وذل  عند ضغط ظاهري دقيقة لالحت 30يف كثري من األحيان إىل 

 رطل على البوصة املربعة )ضغط جوي واحد(. 15قدره 

واملواد  Blood serumدرجات احلرارة الواطكة: سريوم الدم  -3
م، 57oاألخرى اليت حتتوي على بروتني يتجمد على درجة حرارة أعلى من 

يكون تعقيمها بتعريضها لدرجة احلرارة املذكورة ملدة ساعة يوميًا يف مثانية 
أايم متعاقبة ، ويستعمل لذل  عادة محام مائي يسخن ابلغاز أو الكهرابء 
وله منظم للحرارة، وتعقم  املزارع البكتريية اليت يراد استعماهلا كاللقاح 

Vaccine 60عادة درجة  على درجات حرارة منخفضة نسبيًا ويكفيo م
اليت  Immnnising powerملدة ساعة واحدة ألن قوة املناعة 

 للفاكسني قد تقل بتعريضه لدرجات حرارة أعلى من ذل .
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 Sterilization by Chemicals التعقيم باملواد الكيماوية

مثل الكلوروفورم  Volatile antisepticsقد تستخدم املطهرات الطيارة 
سريوم الدم الذي يستعمل لتحضري  Preservationيف تعقيم وحفظ 

%( ميكن إزالته بعدئذ 25البيكات. والكلوروفورم الذي يضاف )بنسبة ،
م، وتستعمل املطهرات الكيماوية ابملعمل مثل  57oابلتسخني على درجة 

، وهو مطهر قوي لتعقيم اآلالت Cresol% من الكريزول 5حملول 
يت يستغىن عنها، كما يستعمل أيضًا حملول اجلراحية واملزارع البكتريية ال

م 2% من الفينول أو حامض الكربولي ، وكذل  حملول السليماين 5
Corrosive sublimate .لتطهري األيدي وسطح املناضد اخل 

 

 Sterilization by Filtration التعقيم بالرتشيح

تسمح قد تعقم السوائل بتمريرها يف مرشحات ذات مسام صغرية حبيث ال 
للبكرتاي ابملرور، وعادة تعقم هبذه الطريقة السوائل اليت خيشى من حتللها 

 إذا عقمت ابحلرارة.

ومن املرشحات الشائعة االستعمال )مرشح تشمربلند 
Chamberland filter  ( وهو عبارة عن أسطوانة مقفولة 6)شكل

 Unglazedمن جهة واحدة مصنوعة من اخلزف غري املصقول 
earthenware .وتوجد منه أنواع ختتلف ابختالف املسام املوجودة .

ذي املسام الرفيعة. وكلما كان  L1له مسام ضيقة عن  L13فمثاًل 
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املرشح ذا مسام ضيقة كلما كان الرتشيح بطيكاً، ويف الشكل يتبني طريقة 
 .L3تشغيل املرشح. وأعم األنواع املستعملة يف التعقيم ابلرتشيح هو نوع 

(، وهو عبارة عن 6)شكل  Berkefeld filterومرشح بركفلد 
 Diatomaceous earthأسطوانة مصنوعة من أغلفة الدايتوما 

واإلسبستوس حترق بطريقة خاصة أثناء صناعتها، ومنه أنواع ختتلف 
 .wوالضيقة  Nواملتوسطة  vابختالف حجم املسام، فذو املسام الضيقة 

من اإلسبستوس وهو عبارة عن قرص  Seitz filterومرشح سيتس 
مضغوط بني قرصني من املعدن مثقوبني من الوسط. ويعلو القرص العلوي 
قمع يوضع فيه السائل املراد ترشيحه الذي مير خالل قرص اإلسبستوس 

 بتأثري خلخلة الضغط فتحتجز البكرتاي على القرص.

وخيتلف حجم أقراص اإلسبستوس ابختالف شكل األقراص 
إال مرة واحدة مث يستبدل بغريه، ومرشح  املعدنية وال يستعمل القرص

 سيتس من املرشحات الرخيصة وأوفقها لتعقيم كميات كبرية من السوائل.

وبعد استعمال املرشحات جيب تنظيفها فاملصنوعة من السليكا 
توضع يف فرن ذي درجة حرارة مرتفعة )درجة االمحرار( حلرق املواد 

ظف بتمرير ماء ذي ضغط من العضوية املتبقية. وأما مرشح بركفلد فين
 املرشح عكس اجتاه الرتشيح.

وقبل استعمال املرشحات جيب تعقيمها أواًل يف األوتوكالف بعد 
تركيبها يف األجهزة اخلاصة هبا، وجيب مالحظة أنه من الضروري دائماً 
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اختبار املادة بعد ترشيحها ملعرفة ما إذا كان تعقيمها كاماًل، وذل  حبفظها 
 م.37oلى درجة حرارة بضعة أايم ع

 

 صيانة األدوات املعقمة

من ألزم الضرورايت العناية التامة حبفظ األدوات بعد تعقيمها حىت ال يعاد 
تلوثها ابمليكروابت فتضيع مثرة التعقيم. ويستعمل القطن يف سد األانبيب 
والقنينات اخل.. وهو يسمح بوصول اهلواء إىل امليكروابت اليت تعيش 

اليت لقحت هبا املواد الغذائية اليت حتويها، على حني مينع بداخلها أي 
 امليكروابت اخلارجية اليت توجد ابهلواء من الوصول إىل الداخل.

 1,5عن  Cotton plugوينبغي أن ال يقل طول السدادة القطنية 
بوصة يدخل منها يف فم األنبوبة حوايل بوصة، ويراعى أن يكون السد 

ي أن تضغط السدادة بقوة حبيث يتعذر سحبها من حمكمًا على أنه ال ينبغ
 األنبوبة.

ويلزم أن يكون القطن املستعمل يف هذا الغرض نظيفًا وخاليًا من 
إذ أن سدادات  Non- absorbentالغبار ويفضل النوع غري املاص 

 القطن املاص كثرياً ما تسمح للفطر ابلنمو والنفوذ فيها وتلويث البيكة.

لة حفظ البيكات مدة طويلة تغطية السدادات ومن املستحسن يف حا
القطنية بورق بين معقم وربطها خبيط أو قطعة من املطاط. وينبغي أن تلف 
أطباق برتي بورق بين مبقاس مناسب كل طبق على حدة قبل التعقيم. وقد 
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تعقم األطباق املذكورة يف علب أسطوانية من النيكل أو النحاس على أن 
 لب اآلنفة الذكر بعد التعقيم حلني احلاجة إليها.حتفظ يف الورق أو الع

( فتلف كل منها بواسطة 3سم 10و  3سم1أما املاصات )سعة 
شريط من الورق البين لفًا حلزونيًا قبل التعقيم. وأحيااًن تعقم املاصات 
وخاصة الشعرية يف أانبيب اختبار كبرية مسدودة ابلقطن أو يف علب 

أغطية املاصات بعد تعقيمها أو فتح  حناسية، ومن الضروري عدم نزع
األانبيب أو الصناديق احملتوية على املاصات املعقمة إال قبل االستعمال 

 مباشرة.

 

 The Microscope امليكروسكوب -3

( لفحص األجسام الدقيقة اليت ال ميكن 7يستعمل امليكروسكوب )شكل 
اي. وتقسم أجزاء رؤيتها أو متييز أجزائها ابلعني اجملردة ومن بينها البكرت 

 امليكروسكوب املستعمل يف األعمال البكرتيولوجية إىل آلية وبصرية: 
 

 Standوتكون يف جمموعها احلامل  Mechanical parts)أ( األجزاء اآللية 

  -وتشمل ما يأتي:

 Horse Shoe: وشكله هاليل Baseأو القاعدة  Foot( القدم 1)
Shaped .ويستعمل كقاعدة للميكروسكوب 

 ( املفصل: ويستعمل إلمالة امليكروسكوب عند احلاجة.2)
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: وهو إما مربع أو مستدير وتوضع عليه Stage( املسرح أو املنصة 3)
، وقد يكون Clipsالشرحية املراد فحصها وميكن تثبيتها مبقابض 

يتسىن به حتري  الشرحية  Mechanicalامليكروسكوب جمهزًا مبسرح آيل 
بعد تثبيتها حركة جانبية أو أمامية وخلفية بسهولة بواسطة حمركني، كما 
ميكن به تعيني موضع أي نقطة من املرئي على الشرحية إذا أريد إعادة 

 فحصها يف املستقبل.

 : وهو اجلزء الذي حيمل به امليكروسكوب.Arm( الذراع 4)

 Ocular: ويثبت يف طرفها العلوي العدسة العينية Tube( األنبوبة 5)
lens  ويف السفلي القطعة األنفيةNose-piece  وهذه ميكن حتريكها

وهذه ميكن حتريكها حركة  Nose- pieceحركة دورية، وابلقطعة األنفية 
دورية، وابلقطعة األنفية ثالث فتحات وأحيااًن أربع، تثبت يف كل منها 

، وقد تكون األنبوبة قطعة واحدة اثبتة أو Objective lensعدسة شيكية 
ميكن سحب اجلزء العلوي منها، واجلزء األخري يسمى عندئذ ابألنبوبة 

، وبتحريكه ميكن تباعد العدسة العينية من Draw tubeاملتحركة 
 الشيكية.

 Fineواملعدل الدقيق  Coarse adjustment( املعدل التقريب 6)
adjustment على الذراع وميكن بواسطتهما حتري  األنبوبة : ومها مركبان
 إىل أعلى وأسفل.
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 وترتكب مما يأتي:  Optical parts)ب( األجزاء البصرية 

يوجد ابمليكروسكوب املستعمل  :Objective lenses( العدسات الشيئية 1)
يف األعمال البكرتيولوجية عادة ثالث عدسات شيكية مرقوم كل منها 

( وختتلف كل منها عن األخرى يف بعدها البؤري، 18b, 7 a, 3خاص )
 3,2ملليمرت والثانية  Focal length 16,2فاألوىل ذات بعد بؤري 

ملليمرت وترتكب كل شيكية إما من عدستني أو ثالث  1,8ملليمرت والثالثة 
أو أربع عدسات مثبتة يف أسطواانت حناسية متداخلة يف بعضها، وبعض 

ض اآلخر مكون من عدستني أو أكثر ملتصقة هذه العدسات مفردة والبع
ببعضها خمتلفة يف طبيعة الزجاج املكونة منه ويف شكلها، ووظيفة الشيكية 

 صورة حقيقية معكوسة ومكربة. Objectأن تكون من املرئي 

 Lowتسمى ابلشيكية املنخفضة القوة  3والعدسة املرقومة 
power objective 7، واملرقومةa ية املرتفعة القوة يطلق عليها الشيك

High power objective وكلتا االثنتني تستعمل جافة ،Dry lens ،
 Oilفتعرف بعدسة الزيت املنغمسة  18bوأما الشيكية رقم 
immersion Iens ومعىن ذل  أنه يف حالة استعمال العدسة املذكورة ،

يف الفحص يوضع بينها وبني الشرحية نقطة زيت ويستعمل عادة زيت 
خبالف احلال يف األوليني فال يتوسط  Cedar- wood oil السيدر

 العدسة واملرئي شيء غري اهلواء.
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عدسة الزيت املنغمسة: لقد وجد أن توسط نقطة الزيت بني 
العدسة واملرئي تزيد يف كمية الضوء الذي ينفذ من املكثف يف العدسة، 

 ( يفسر إثبات ذل .8والشكل )

ويفضل استعمال زيت السيدر عن غريه ألن له معامل انكسار 
(R. I.) Refractive index  مياثل معامل انكسار الزجاج، وعلى

ذل  فنفوذ األشعة الضوئية يف وسطني متساويي الكثافة )أنظر يسار اخلط 
أ ب يف الشكل( مينع تشععها وانكسارها أما يف حالة استعمال العدسات 

حيدث هو عكس ذل  ألن األشعة الضوئية متر يف  الشيكية جافة فما
وسطني خمتلفي الكثافة مها الزجاج واهلواء )أنظر أمين اخلط أ ب يف 
الشكل( ونتيجة ذل  قلة الضوء وعدم وضوح الصورة متاماً. الحظ يف 
الشكل أن أشعة الضوء الذي تسقط عمودية على سطح الصفيحة 

ون انكسار يف الزجاج أو اهلواء أو مثل )أ ز( متر بد Cover slipالغطائية 
الزيت، ولكن أشعة الضوء األخرى مثل )ح ز( عندما متر يف الوسط 
األكثر كثافة أي الزجاج تنكسر يف االجتاه )زحـَ( مث عند مرورها يف اهلواء 
بعدئذ تنكسر اثنية يف االجتاه )حـَ حـَ( أي موازية خلط الضوء األصلي _حـ 

ة زيت مكان اهلواء فإن االنكسار الثاين ال ز(، على أنه إذا حلت نقط
حيصل ويوضح ذل  اجتاه سري اخلط )و ز َو و(. وخالصة ذل  أنه يف 
حني أن األشعة الضوئية اليت تنفذ إىل العدسة الشيكية يف حالة وجود اهلواء 
هي احملصورة فقط يف الزاوية )َء ز ه( فإن عددها يزيد ابستعمال الزيت 

 الزاوية )حـ ز و(. إىل ما هو حمصور يف
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ويستعمل الزيت فقط مع العدسة املنغمسة وال جيب أن يستعمل يف 
 Immersionحالة العدستني اآلخريني وتوجد دائمًا كلمة انغماس 

 منقوشة عليها لسهولة متييزها.

ولكل عدسة من العدسات الشيكية الثالث استعمال خاص 
موعات البكتريية فاملنخفضة القوة أو الصغرى تستعمل يف فحص اجمل

Colonies of bacteria  ،على األطباق ويف فحص هيفات الفطر
واملرتفعة القوة أو الكربى تستعمل غالبًا يف اختبار حركة البكرتاي 

Motility واخلمرية، أما املنغمسة وهي أقوى العدسات وأكثرها ،
. وتوجد كل Stained filmsاستعمااًل فتفحص هبا األغشية املصبوغة 

، 10ة مرقومة بقوة تكبريها للمرئي وهي يف امليكروسكوب املعتاد عدس
60 ،101. 

: كلما عظمت قوة Working distanceبعد املرئي عن العدسة 
تكبري العدسة كلما قصرت املسافة بينها وبني املرئي عندما يكون اآلخر يف 

، وهذا ميكن مالحظته ابستعمال العدسات in focusأوضح موضع 
الفحص إذ نشاهد أهنا طويلة يف العدسة الصغرى، وأهنا قصرية الثالث يف 

جدًا يف حالة العدسة املنغمسة. ومن ذل  يتضح أمهية العناية واالحرتاس 
الشديد عند استعمال العدسة األخرية كما أنه إذا أريد استعمال غطاء 

 -0,15شرحية فيستعمل يف هذه احلالة نوع خاص رقيق جدًا )مسكه 
 (.ملليمرت 0,18
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يتبع امليكروسكوب يف العادة  :Ocular lensesالعدسات العينية ( 2)
 V  واألخرى برقم IIIعدستان من هذا النوع إحدامها مرقومة برقم 

وترتكب كل منهما من عدستني، لكل منهما وجه حمدب وآخر مسطح 
Planoconvex ومها مثبتتان يف طريف اسطوانة معدنية، والعلوية منهما ،

 Collectiveوالسفلية العدسة اجملمعة  Eye lensتسمى عدسة العني 
lens  واألخرية جتمع خطوط الضوء اليت خترج من الشيكية وتوصلها لعدسة

العني ومنها إىل العني. ووظيفة العدسة العينية هي تكرب صورة املرئي الناجتة 
 لعدسة الشيكية.من ا

تستعمل عندما  Micrometerوهناك عدسات عينية ميكرومرتية 
يراد قياس البكرتاي، فتستبدل العينية األصلية أبخرى ميكرومرتية، وأحيااًن 
تستعمل األصلية أبن تفتح ويوضع داخلها عند اللزوم زجاجة عليها 

 مقياس يسمى مقياس العينية.

تان بقوة تكبريمها لصورة املرئي، ويف الغالب ترقم العدستان العيني
 .13، 7وهي يف امليكروسكوب العادي 

: يف امليكروسكوب الشائع ميكن استخدام Magnificationالتكبري 
 18( مع أي من العدسات الشيكية الثالث )Vأو  IIIإحدى العينيتني )

b . 7a, 3 وملا كانت وظيفة العينية هي كما سبق القول تكبري صورة .)
الناجتة من الشيكية فإن التكبري الكلي يكون عبارة عن حاصل ضرب املرئي 

قوة التكبري املرقومة على الشيكية يف قوة التكبري الكلي الناتج من اجلمع 
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بني كل من العدسات العينية والشيكية يف ميكروسكوب رخيرت 
Reichert: 

 تكبري الشيكية رقم الشيكية
 عينية رقم

III  ×7 7  ×13 
3 10 70 13 

7 a 60 420 780 
18 b 101 707 1313 

فواجب  Draw tubeأما إذا كانت األنبوبة ذات جزء متحرك 
ملليمرت يف  170املنقوشة عليها ) 160سحبها حىت تصري حماذية لعالمة 

( إذ أن اختالف طوهلا حيدث تغيري يف البعد بني Leitzميكروسكوب 
 العينية والشيكية وبذا تتغري قوة التكبري.

جهاز مثبت أبسفل الفتحة املوجودة يف وسط  :Condenser( املكثف 3)
املسرح، ويرتكب من عدستني مثبتتني يف أسطوانة حناسية، العليا حمدبة 
مسطحة والسفلى حمدبة الوجهني ووظيفة املكثف مجع األشعة الضوئية 
املرسلة من املرآة إلضاءة املرئي، ومن مث ترسل إىل العدسة الشيكية، وقد 

أعلى أو أسفل وذل  بواسطة معدل خاص  ميكن حتري  املكثف إىل
 والغرض من ذل  تنظيم كمية الضوء اليت تنفذ إىل املرئي.

وهو حاجز يف أسفل املكثف، مركب من  :Iris diaphragm( احلجاب 4)
عدة صفائح رقيقة من الصلب هاللية الشكل، ميكن فتحه وقفله عند 
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ووظيفة ضبط  احلاجة مبحرك وهو مشابه حلجاب اآلالت الفوتوغرافية،
 األشعة الضوئية اليت تنفذ من املرآة إىل املكثف.

: ملرآة امليكروسكوب وجهان أحدمها مسطح واآلخر Mirror( املرآة 5)
مقعر، وهي مثبتة حتت املكثف على حامل حبيث ميكن حتريكها يف أي اجتاه 
حسب اإلرادة ووظيفتها أن تعكس الضوء على املرئي إما مباشرة أو بعد 

 يف املكثف ويف حالة وجود املكثف يستعمل الوجه املسطح للمرآة. مروره

 

 إرشادات خاصة باستعمال امليكروسكوب

( قبل البدء يف الفحص أتكد من نظافة الشيكية والبصرية واملكثف 1)
 واملرآة.

( وليس من املستحسن عندما يستعمل الشخص احدى عينيه يف 2)
خرى، وال جيب أن يقتصر الفحص امليكروسكويب أن يقفل العني األ

الشخص على استعمال إحدى العينيتني دون األخرى؛ فإن ذل  يتعبها بل 
 جيب أن يستعمل االثنني ابلتبادل.

( اترك العدسة العينية يف مكاهنا دائمًا وال ترفعها إال عند الضرورة 3)
القصوى مثل استبداهلا ابلعدسة امليكرومرتية كما ترتك العدسات الشيكية 

 ث حىت ال ينفذ الغبار إىل أنبوبة امليكروسكوب.الثال

( ال تلمس سطح العدسات إبصبع  حىت ال تعلوها سحابة متنع ظهور 4)
 األشياء اليت تفحصها بوضوح اتم.
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( إذا كانت العدسات غري نظيفة فيبلغ ذل  إىل العامل املختص الذي 5)
إزالة الزيت يستعمل لذل  قطعة تيل نظيفة غري وبرية مع االستعانة على 

 بقليل من الزيلول.

( ال تستعمل الكحول مطلقًا يف تنظيف العدسات إذ أنه يذيب املادة 6)
 الالصقة للعدسات املركبة، وذل  مما يسبب تلف العدسات الشيكية.

( إذا أردت نقل امليكروسكوب من موضع آلخر فامحله من الذراع 7)
 أو القاعدة.ابليد اليمىن مع وضع اليد اليسرى أسفل القدم 
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 الفصل الثاني

 البيئات البكتريية

 

   1مترين 

ا بحتضري بيكة البوبون أو املرق 
 Preparaion of Nutrient Broth 

أكثر البيكات استعمااًل يف األعمال البكرتيولوجية هي بيكة البويون وهي 
 بسيطة يف تركيبها.

 

 :املطلوب

 عدد

الطازج يوضع يف إانء نظيف به لرت  رطل من اللحم األمحر املفروم 1 -ا
ساعة يف ثالجة مث يصفى الناتج بشاش  24ماء، ويرتك املخلوط ملدة 

 وحيفظ احمللول.

جم من مستخرج اللحم  3ميكن االستعاضة عما تقدم إبضافة 
)يباع يف  Lemcoويسمى أحيااًن ابللمكو  Beef extractاجلاف 

لوجية( إىل لرت ماء. وتذوب احملالت اليت تشتغل ابملستحضرات البكرتيو 
 املادة املذكورة بسهولة ابلتسخني.
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 جم ببتون. 5 -ب

 (.9اإلانء املعدين ذو اجلدارين )شكل  -ج

 أانبيب اختبار وأغطية قطنية. -د

 قمح وورق ترشيح. -ه

 (.2أدوات ضبط أتثري البيكة )انظر مترين  -و
 

 املعمل:

ملعدين ذي اجلدارين مث سخن أضف الببتون إىل احمللول )ا( يف اإلانء ا -1
 إىل أن يبدأ احمللول يف الغليان مث أضف ماء مقطر يعوض ما فقد ابلتبخري.

 2اضبط أتثري احمللول السابق حسب الطريقة املشروحة يف مترين  -2
 "ضبط أتثري البيكة". رشح.

. غطها 3سم 7امأل أانبيب االختبار حبيث حتتوي كل أنبوبة على  -3
 ابلقطن.

ق. احفظ األانبيب يف دوالب خاص  20رطل ملدة  15عند  عقم -4
 حلني االستعمال.
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 2مترين 

 PH 7,3ضبط أتثري البيكة إىل 

Adjustment of Reaction of Medium to PH 7.2 

تتطلب معظم أنواع البكرتاي ببيكات ذات أتثري مائل للقلوية قلياًل 
خاصة، لذل  جيب ضبط أتثري  PHإمنا هناك أنواع تنمو جيدًا عند درجة 

 البيكة حسب نوع امليكروب الذي سينمَّى عليها.
 

 املطلوب:

 البويون املراد ضبط أتثريه. -ا

 م.Brom thymol blue (A) 3دليل  -ب

صندوق املقارنة للدليل السابق )صندوق به جمموعة من األلوان  -ج
=  PHاملختلفة( أو حملول منظم له  PHمتثل الدليل يف درجات 

7,2. 

 .1هبا ص اىد س/ 3سم 50سحَّاحة سعة  -د

وأخرى هبا ىد كل  20هبا ص اىد س/ 3سم 25سحَّاحة سعة  -ه
 .20س/

 سم. 1وأخرى سعة  3سم 5ماصة سعة  -و
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 أانبيب اختبار نظيفة. -ز
 

 العمل:

من البويون املراد ضبط أتثريه يف أنبوبة   3سم 5خذ ابملاصة مقدار  -1
   3سم 0,5إليه  اختبار نظيفة، مث أضف

من الدليل املذكور. رُج األنبوبة، فإذا كان البويون محضيًا فإن  
 7,6( وإذا كان قلواًي ظهر اللون أزرق )PH 6,0اللون يظهر أصفر )

PH( وعند التعادل يكون اللون أخضر .)7,0 PH.) 

وحيث أن البويون عادة محضي التأثري فيشاهد أن اللون املتكون 
 الدليل.أصفر بعد إضافة 

 20أضف إىل اليوبون املوجود ابألنبوبة من السحَّاحة ص اىد س/ -2
. وميكن معرفة PH 7,2نقطة فنقطة إىل أن حيصل على لون الدليل عند 
 Brom thymol blueذل  مبالحظة اللون بصندوق املقارنة لدليل 

يضاف  PH  7,2من حملول منظم له   3سم 5، أو بوضع PH 7,2عند 
 من الدليل املذكور يف أنبوبة نظيفة.  3سم 0,5إليه 

وإذا وجد أن كمية ص اىد املضافة زائدة فيمكن معادلتها حبامض 
 املطلوبة. PHإىل درجة الـ  20ىد كل س/
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الواجب إضافتها إىل البويون مجيعه  1احسب إذًا كمية ص اىد س/ -3
 .3سم 50مث أضفها مستعمالً السحاحة سعة  PH 7,2ليحصل على 

منه ويضاف  3سم 5البويون أصبح صحيحاً تؤخذ  PHكد من أن للتأ -4
من الدليل وعندئذ جيب أن يكون اللون الناتج مطابقاً للون  3سم0,5إليها 

بصندوق املقارنة وإال فإن عملية التعادل املوجودة  PH 7,2الدليل عند 
 غري صحيحة وجيب إعادهتا. 2حتت 

 3سم 5لرت وأن  5يون هي : إذا فرض أن الكمية احملضرة من البو مثال
غري أن القلوي األخري كان زائداً  20ص اىد س/ 3سم 0,7منها عادلت 

 .PH 7,2للرجوع إىل  20ىد كل س/ 3سم 0,2فاحتاج األمر إىل إضافة 

من ص  3سم 0,5=  3سم 0,2 – 0,7بويون حتتاج إىل  3سم 5
 PH 7,2للحصول على  20اىد س/

 0,5×  4995/5بويون املتبقية حتتاج إىل  3سم 4995

 20ص اىد س/ 3سم 499,5=     

 2ص اىد س/ 49,95=     

 1ص اىد س/ 24,97=     
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 3مترين 

 ب2حتضري بيكة اآلجار املغذى 

The Preparation of Nutrient Agar 

يضاف اآلجار إىل البويون ليجعل البيكة صلبة القوام وهذه اخلاصية 
 األعمال البكرتيولوجية.الزمة يف 

 

 املطلوب:

 .1بويون مضاف إليه ببتون كما سبق يف مترين  -ا

 آجار. -ب

 اإلانء املعدين ذو اجلدارين. -ج

 (.2األدوات الالزمة لضبط التأثري )أنظر مترين  -د

أانبيب اختبار وأغطية قطنية. قمع ترشيح به قطن ماص موضوع  -ه
 على حامل.

 

 العمل:

جم  2يف اإلانء املعدين وأضف إليه آجار ابعتبار ضع البويون  -1
 جم بويون. 100لكل 
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 اغل حىت يذوب اآلجار مث أضف ماء ليعوض ما فقد ابلتبخري. -2

غري أنه يف هذه احلالة  2لضبط التأثري كما سبق شرحه يف مترين  -3
 جيب السرعة يف العمل وإال برد اآلجار من  فيتجمد.

 ماًل قطناً مرطباً ابملاء الساخن.رشح واحمللول ساخن مستع -4

بكل أنبوبة. ضع األغطية  3سم 7امأل بعض األانبيب واضعًا  -5
 .Deep agarالقطنية تسمى هذه أبانبيب اآلجار العمق 

بكل أنبوبة ضع األغطية  3امأل األانبيب األخرى واضعًا سم -6
 Agar Slope or Agarالقطنية. وهذه تسمى أانبيب اآلجار املاثل 

Slant. 

رطل ملدة  15عق ِّم األانبيب مجيعها يف األوتوكالف عند ضغط  -7
 ق. 20

 ضع أانبيب اآلجار العميق رأسية الوضع حىت تربد وجيمد اآلجار. -8

أما أانبيب اآلجار املائل فتوضع على سطح مائل حىت جيمد  -9
 اآلجار مكوانً سطحاً مائاًل.

 

 

 



 48 

 4مترين 

 ب3 حتضري بيكة اجليالتني املغذى

Preparation of Nutrient Gelatin 

يضاف اجليالتني إىل البيكة الختبار قدرة امليكروابت على حتليله، إذ 
متيز البكرتاي بعضها عن بعض هبذه اخلاصية. واجليالتني يكون صلبًا على 
درجة احلرارة املنخفضة، إمنا عندما يتحلل بتأثري امليكروابت يفقد هذه 

 الصفة.
 

 املطلوب:

 البويون. -ا

 جيالتني وببتون. -ب

 اإلانء املعدين ذو اجلدارين. -ج

 (.2األدوات الالزمة لضبط التأثري )أنظر مترين  -د

 أانبيب اختبار وأغطية قطنية. قمع ترشيح به قطن ماص. -ه
 

 العمل.

 ضع البويون يف اإلانء املعدين. -1
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 10جم جيالتني لكل  15جم ببتون و  0,5أضف إليه ابعتبار  -2
جم بويون. سخن إىل أن يسيح اجليالتني. أضف ماء ليعوض املفقود 

 ابلتبخري.

 .PH 7,0اضبط التأثري إىل  -3

 رشح واحمللول ساخن، مستعماًل قطنا مبلال ابملاء الساخن. -4

 . ضع األغطية القطنية.3سم 7امأل األانبيب واضعاً بكل أنبوبة  -5

وهو املعقم ابلبخار عند الضغط  Arnoldعق ِّم يف جهاز أرنولد  -6
 ق يومياً ملدة ثالثة أايم متعاقبة. 20اجلوي العادي 

 احفظ األانبيب مغطاة حلني االستعمال. -7
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 5مترين 

 ب4حتضري بيكة اللنب 

The Preparation of Milk 

اللنب بيكة صاحلة لنمو كثري من امليكروابت اليت متيز بعضها عن 
 الناتج.بعض ابلتأثري 

 

 املطلوب:

 لنب طازج نزعت منه القشدة )لنب فرز(. -ا

%( أو حملول عباد  1,6م )Bromocresol Purple 4دليل  -ب
 %.5م 5الشمس 

 ماصة مدرجة. -ج

 أانبيب اختبار وأغطية قطنية. -د

 

 :العمل

 Bromocresolمن دليل  3سم 1أضف لكل لرت من اللنب  -1
Purple4  م.5من حملول العباد  3سم 50م أو 
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من احمللول السابق مث توضع األغطية  3سم 7امأل كل أنبوبة مبقدار  -2
 القطنية.

 ق يومياً ملدة ثالثة أايم. 20عقم األانبيب يف جهاز أرنولد  -3

 احفظ األانبيب حلني االستعمال. -4

 

 6مترين 

 ب5حتضري بويون اجللكوز الختبار التخمر 

Preparation of Glucose Fermentation Broth 

تستعمل هذه البيكة الختبار امليكروابت املختلفة ومتييزها بعضها عن 
بعض، إذ أن كثريًا منها خيمر أو حيلل سكر اجللوكوز مع إنتاج حامض أو 

 غاز أو مها معًا.
 

 املطلوب:

 بويون. -ا

 ببتون وجلوكوز. -ب

 م Bromothymol6( Bحملول دليل ) -ج

 اإلانء املعدين ذو اجلدارين. -ودورق ترشيحقمع  -د
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 أانبيب اختبار وأغطية قطنية. -ه

 .Durham tubesأانبيب االختمار الصغرية وتسمى  -و

 (.2األدوات املستعملة لضبط التأثري )أنظر مترين  -ز
 

 العمل:

جم لكل لرت  5ضع البويون يف اإلانء املعدين مث أضف إليه الببتون ) -1
 ىل أن يذوب.بويون( وسخن إ

 أضف ماء لتعوض ما فقد ابلتبخري. -2

 (.2)أنظر مترين  PH 7,0اضبط التأثري إىل  -3

 3سم 1جم سكر اجللوكوز و 5أضف إىل احمللول السابق ابعتباره  -4
 من حملول الدليل لكل لرت من البويون.

 رشح ابستعمال ورق الرتشيح. -5

مث أنبوبة اختمار صغرية فوهتها  3سم 7امأل األانبيب واضعًا بكل  -6
 إىل أسفل. ضع السدادات القطنية على األانبيب.

 رطل. 15ق عند ضغط  20عقم األانبيب ملدة  -7
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 الفصل الثالث

 صنع البكرتيا

 

 7مترين 

 صبغ البكرتاي ابلفوكسني

Staining of Bacteria With Fuchsin 

من الصبغات املستعملة بكثرة يف األعمال البكرتيولوجية صبغة 
اليت هي من مشتقات األنيلني  Diluted carbol fuchsinالفوكسني 
 ولوهنا أمحر.

من  Preparation of  filmويتضمن هذا التمرين حتضري غشاء 
 البكرتاي مث صبغه واختبار الشرحية احملضرة ابلعدسة الزيتية للميكروسكوب.

 

 املطلوب:

 ساعة. 24على اآلجار العادي عمرها  E. coliمزرعة من  -ا

 شرائح نظيفة. -ب

 م7صبغة الفوكسني املخفف  -ج
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 العمل:

 حتضري الغشاء -أوالً 

عرض أحد سطحي الشرحية للهب قلياًل إلزالة ما قد يكون عالقاً  -1
عليها من حبيبات دهنية مث ضعها على احلامل املخصص هلا جاعاًل 

 سطحها املسخن إىل أعال.

امس  يد اإلبرة ذات العقدة أبصابع يدك اليمىن كما ميس   -2
القلم مث ضع السل  يف اللهب حىت حيمر لقتل امليكروابت امللتصقة 
به مث مرر اجلزء من اليد املالصق للسل  يف اللهب ثالثة مرات، وهذا 

 ما يطلق عليه تعقيم اإلبرة.

 ورة نقطة ماء نظيفة يف وسط الشرحية.ضع بواسطة اإلبرة املذك -3

عقم اإلبرة املستقيمة يف اللهب واتركها حىت تربد وهي يف يدك  -4
 اليمىن مع احلذر من جعلها تلمس أي جسم.

 E. coilامس  بيدك اليسرى األنبوبة اليت حتتوي على مزرعة  -5
يف وضع مائل، وبواسطة أصبع  الصغري بيدك اليمىن انزع الغطاء 

 لألنبوبة مع حفظه على هذه احلالة. القطين

عرض عنق وفوهة األنبوبة للهب مث انقل ابإلبرة ما يعلق هبا عند  -6
ملس النمو البكتريي املوجود على سطح اآلجار بطرفها )حاذر من أن 
حتفر البيكة فتأخذ جزءًا منها وتنقله إىل الشرحية ألن هذا يعوق رؤية 

 البكرتاي بوضوح(.
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ق األنبوبة مث سدها بغطائها القطين الذي جيب أن عقم فوهة وعن -7
يكون اجلزء الذي يدخل يف األنبوبة مل يلوث ابللمس أو غريه، وضعها 

 يف حاملها اخلاص.

امزج ما علق ابإلبرة من البكرتاي يف نقطة املاء املوضوعة على  -8
 من الشرحية. 2سم 1الشرحية وانشر املزيج على مساحة قدرها 

كاملعتاد مث ضعها على حاملها )تعقيم اإلبرة قبل وبعد   عقم اإلبرة -9
 االستعمال أمر ال بد منه(.

جفف املعلق البكتريي مبس  الشرحية أعلى اللهب الضعيف  -10
 سم حبيث يكون املعلق إىل أعلى. 20حبوايل 

بعد ذل  ثبت الغشاء املتكون بتمرير الشرحية يف اللهب ثالث  -11
 لتربد. مرات مث ضعها على حاملها

 

 صبغ الغشاء -ثانيًا

ضع قلياًل من صبغة الفوكسني املخفف على الغشاء وليس على  -1
 الشرحية كلها، واتركها ملدة نصف دقيقة.

الق ابلصبغة املوجودة على الشرحية يف احلوض املعد لذل ، مث  -2
 اغسل الشرحية مباء احلنفية إلزالة الصبغة.
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سم  20نظيف، مث على مسافة ضع الشرحية بني ورقيت نشاف  -3
 أعلى اللهب لتخفيفها.

 

 اختبار الغشاء باستعمال العدسة الزيتية -ثالثًا

اضبط الضوء الداخل إىل امليكروسكوب مستعينًا ابملرآة واملكثف  -1
 واحلجاب.

 ضع نقطة من زيت السيدر على الغشاء. -2

أن تنغمس  أنزل أنبوبة امليكروسكوب مستعماًل املعدل التقرييب إىل -3
العدسة الزيتية يف نقطة الزيت وقبل أن تالمس الشرحية. يعمل ذل  حبذر 
شديد والعينان انظراتن إىل الشرحية والعدسة خارج امليكروسكوب. حاذر 
أيضًا أن تنزل العدسة أكثر من ذل  وإال كسرت الشرحية وحدث ضرر 

 للعدسة.

د ببطء أبنبوبة أنظر خالل العينة وبواسطة املعدل التقرييب إصع -4
 امليكروسكوب جتاه العني إىل أن ترى لون الصبغة.

 عند ذل  استعمل املعدل الدقيق حىت ترى البكرتاي بوضوح.
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 8مترين 

 صبغ البكرتاي ابملثيلني األزرق

Staininq of Bacteria With Methylene Blue 

سة تستعمل صبغة املثيلني األزرق بكثرة يف صبغ أغشية البكرتاي لدرا
 تركيبها:

 

 املطلوب:

 ساعة على اآلجار العادي. 24عمر  E. coliمزرعة من  -ا

 م. 8صبغة املثيلني األزرق  -ب

 شرائح نظيفة. -ج

 

 العمل:

 .7جهز الغشاء وثبته كما شرح بتمرين  -1

بعد أن تربد الشرحية أضف قلياًل من صبغة املثيلني على الغشاء  -2
 ق. 3واتركها مدة 

 يف احلوض اخلاص واغسل الشرحية مباء احلنفية. ألق الصبغة -3
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جفف ابلنشاف مث امأل اللهب واخترب ابلعدسة الزيتية كما سبق  -4
 .7بتمرين 

 

 9مترين 

 صبغ البكرتاي بطريقة جرام

Gram Staining of Bacteria 

صبغ البكرتاي بطريقة جرام هو أهم طرق الصبغ املستعملة يف 
التفرقة بني أنواع البكرتاي؛ فبعضها بعد أن يصبغ ابجلنسيان البنفسجي 

Gentian or Crystal violet  ،تصعب إزالة الصبغة منها ابملذيبات
 -Gramوتوصف مثل هذه البكرتاي أبهنا "موجبة لصبغة جرام 

positiveبعد صبغة ابجلنسيان فإنه ميكن إزالة هذه  " والبعض اآلخر
الصبغة بسهولة ابملذيبات وتوصف مثل هذه البكرتاي أبهنا "سالبة لصبغة 

 " Gram- negativeجرام 

ومنذ ابتداع هذه الطريقة وشاع استعماهلا أدخل عليها بعض 
البكرتيولوجيني حتسينات خمتلفة من حيث الرتكيب والزمن وطريقة العمل 

 :نذكر منها
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 Huckerتعديل هوكر  -1

 

 املطلوب:

 م )تركيب هوكر(9صبغة اجلنسيان  -ا

 م )تركيب جرام(.10حملول اليود  -ب

 %.95كحول   -ج

 م11صبغة الصفرانني  -د

على اآلجار العادي  B. Sibtilisأو  E. Coliمزرعة من  -ه
 ساعة. 24عمر 

 شرائح نظيفة. -و

 

 العمل:

 وثبته ابلطريقة املعتادة. E-coliحضر غشاء من  -1

ق. صب الصبغة يف  1غط الغشاء بصبغة اجلنسيان ملدة  -2
 احلوض اخلاص بذل  واغسل الشرحية ابملاء.

ق. صبه يف احلوض. اغسل 1غط الغشاء مبحلول اليود ملدة  -3
 ابملاء. نشف.
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أضف الكحول نقطة فنقطة على الغشاء مع إمالة الشرحية إىل  -4
  يصري الكحول املتساقط من الشرحية عد م اللون.األمام واخللف حىت

 اغسل ابملاء. -5

 ثوان. 10أضف صبغة الصفرانني واتركها ملدة  -6

اغسل الغشاء ابملاء. ضع الشرحية بني ورقيت نشاف مث أعلى  -7
 اللهب للتجفيف.

 ضع نقطة زيت على الغشاء مث اختربه ابلعدسة الزيتية. -8

املوجبة لصبغة جرام ابللون البنفسجي بينما ملحوظة: تظهر البكرتاي 
 تظهر السالبة ابللون األمحر.

 

 Kopeloffتعديل كوبلوف  -2

 

 املطلوب:

 م )تركيب كوبلوف(12صبغة اجلنسيان  -ا

  " م  " 13حملول اليود  -ب

 %(100أسيتون ) -ج
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 م )تركيب كوبلوف(.14صبغة الفوكسني املخفف  -د

 

 العمل:

 روب املراد صبغه ابلطريقة املعتادة.حضر غشاء من امليك -1

ق أو أكثر. صب الصبغة يف  5غط الغشاء بصبغة اجلنسيان ملدة  -2
 احلوض املعد لذل .

ق أو أكثر. صبه يف احلوض.  2غط الغشاء مبحلول اليود ملدة  -3
 نشف.

أضف اآلسيتون نقطة فنقطة على الغشاء مع إمالة الشرحية ميينًا  -4
 كحول املتساقط عد م اللون.ويساراً حىت يصري ال

 اثنية. 30 -10جفف الشرحية يف اهلواء مث اصبغ ابلفوكسني ملدة  -5

اغسل الشرحية ابملاء. جفف ابلنشاف مث أعلى اللهب مث اخترب  -6
 الغشاء املصبوغ مستعمالً العدسة الزيتية.

 

 Gramطريقة جرام  -3

 املطلوب:

 م )تركيب جرام(.15صبغة اجلنسيان  -ا
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 م  )تركيب جرام(10حملول اليود  -ب

 %.95كحول   -ج

 م 7صبغة الفوكسني املخفف  -د

 

 العمل:

 حضر غشاء من امليكروب املراد صبغه. -1

ق. صب الصبغة يف احلوض 3غط الغشاء مبحلول اجلنسيان ملدة  -2
 املعد لذل .

 ق صبه يف احلوض.2غط الغشاء مبحلول اليود ملدة  -3

ثالث مرات ويف كل مرة ضع جزء من اغسل الغشاء ابلكحول  -4
الكحول على الشرحية مث أملها ميينًا ويسارًا مث صب الكحول يف 

 احلوض.

 اغسل الشرحية ابملاء. -5

 ق. 1/2غط الصبغة ابلفوكسني املخفف ملدة  -6

اغسل ابملاء. نشف. جفف أعال املصباح مث اخترب حتت العدسة  -7
 الزيتية.
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البكرتيولوجية اتباع طريقة الصبغ جبرام عن : تفضل بعض املعامل ملحوظة
أخرى تبعًا للتعود واملران. وكل هذه الطرق تعطي نتيجة واحدة، إمنا املهم 
عند استعمال طريقة هو ضبط واتباع الشروط اليت تتطلبها الطريقة 

 املذكورة.

 

 10مترين 

 صبغ البكرتاي املقاومة لألمحاض

Staininq of Acid- Fast Bacteria 

هناك بعض أنواع من البكرتاي مثل ميكروب السل تكسو خالايها 
طبقة دهنية أو مشعية للصبغة بتخللها عند الصبغ ابلطرق البسيطة املعتادة، 
ولذا تستعمل طرق خاصة لصبغ هذه األنواع اليت مىت صبغت ثبتت 
الصبغة فيها وتعذر إزالتها حىت ابستعمال كحول مضاف إليه حامض. 

 "Acid- afstاصية أطلق عليها لفظ "مقاومة للحامض وألجل هذه اخل

ولقد ابتدعت عدة طرق الختبار هذه اخلاصية، وهي كلها تعديالت 
للطريقة األساسية اليت تنحصر يف الصبغ بكربول الفوكسني مث إزالة اللون 
 بكحول حامضي مث إضافة صبغة جديدة، ونذكر منها الطريقتني اآلتيتني:

1 
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 نطريقة زيل نيلس -

Ziehl- Neelsen Method 

 املطلوب:

 .E. coliمزرعة من ميكروب السل وأخرى من  -ا

 Ziehl- Neelsen'sم 16صبغة كربول الفوكسني  -ب
carbol fuchsin. 

 م.17الكحول احلامضي  -ج

( أو Loeffleerم )تركيب ليفلر 18صبغة امليثيلني األزرق  -د
 حملول مائي مشبع ابلصبغة.

 شرائح نظيفة. -ه

 

 العمل:

اعمل غشاًء من امليكروب املراد صبغه ابلطريقة املعتادة )هناك  -1
شروط خاصة جيب اتباعها عند استعمال امليكروابت املرضية  

 كميكروب السل(.

غط الغشاء بكربول الفوكسني. ضع الشرحية أعلى اللهب حىت  -2
يبدأ البخار يف التصاعد مث أزحها إىل أن يقف تصاعد البخار. كرر 
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ق. جيب أن ال ترتك الصبغة جتف  5 -3تسخني واإلزاحة ملدة ال
 على الشرحية إذ عند مالحظة ذل  تضاف صبغة جديدة.

ميكن االستعاضة عن عملية التسخني برتك الصبغة على الغشاء مدة 
 ق. 15

 صب الصبغة يف احلوض. اغسل ابملاء. -3

أمحر اغسل ابلكحول احلامضي إىل أن يتبقى على الغشاء لون  -4
 خفيف.

 اغسل الشرحية ابملاء لتزيل آاثر احلامض املتبقية. -5

 غط الغشاء بصبغة املثيلني ملدة نصف دقيقة. -6

 جفف الشرحية ابلنشاف مث أعلى اللهب. -7

 اخترب الغشاء مستعمالً العدسة الزيتية. -8

ملحوظة: تظهر البكرتاي املقاومة للحامض )ميكروب السل( ابللون 
 ( ابللون األزرق.E. coliاألخرى ) األمحر بينما
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 Cooper's Methodطريقة كوبر  -2

 املطلوب:

م يضاف إليها قبل االستعمال 16صبغة كربول الفوكسني  -ا
 صبغة. 3سم 100لكل  3سم 3% ص كل بنسبة 10مباشرة حملول 

 م )تركيب كوبر(.19الكحول احلامضي  -ب

 %.95كحول   -ج

 Brilliantم 20حملول مائي لصبغة أخضر بريلينت  -ء
green (1.)% 

 

 العمل:

 غط الغشاء بصبغة كربول الفوكسني )املضاف إليها ص كل(. -1

 4 -3سخن الشرحية أعلى اللهب كما ذكر يف الطريقة السابقة ملدة  -2
 ق مث اترك الشرحية وعيلها الصبغة إىل أن يتكون راسب.

م o 37بق بوضع الشرحية يف حمضن على درجة ميكن االستعاضة عما س
 ق إلحداث الرتسيب. 20ساعة مث نقلها إىل ثالجة ملدة  12ملدة 

 .ق.1اغسل ابملاء مث ضع الشرحية يف الكحول احلامضي ملدة  -3

 اغسل ابملاء مث ابلكحول ملدة دقيقة. -4
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 صب على الشرحية أخضر بريلينت ملدة نصف دقيقة. -5

 ابملاء وجففها واخترب الغشاء.اغسل الشرحية  -6

 

 11مترين 

 صبغ جراثيم البكرتاي

Staining of Bacterial Sporer 

واحدة يف كل  -تكون بعض أنواع البكرتاي أجسام ذات جدر غليظة
، وهذه أشد مقاومة للظروف الضارة من اخلالاي Sporesتسمى  -خلية

حيث أنه إذا صبغت  اخلضرية، كما أهنا أيضاً أقل قابلية للصبغ عن األخرية
البكرتاي احملتوية على جراثيم ابلصبغات العادية فإن اجلرثومة ال تصبغ 
وتظهر كبقعة بيضاء، بينما تتلون بقية اخللية البكرتية بلون الصبغة. على 
 أنه إذ مت صبغ اجلرثومة فإهنا حتتفظ ابلصبغة رغم معاملتها ببعض املذيبات.

 ر منها اآليت:وهناك عدة طرق لصبغ اجلراثيم نذك

 

 طريقة شيفر وفلتون -1

Schaeffer & Fuiton's Method 

 املطلوب:
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 ساعة. 72عمر  B. Subtilisمزرعة من  -ا

 Malachiteم 21حملول مائي من أخضر املالكيت  -ب
green (5.)% 

 %Safranine (0,5.)م 22حملول مائي من الصفرانني  -ج

 شرائح نظيفة. -ء

 

 العمل:

 امليكروب ابلطريقة املعتادة.حضر غشاء من  -1

 ق.1 -1/2اغمر الغشاء أبخضر املالكيت ملدة  -2

سخن الشرحية أعلى اللهب إىل أن يبدأ البخار يف التصاعد. كرر  -3
 ذل  ثالث أو أربع مرات.

بعد صب الصبغة املتبقية على الشرحية يف احلوض املعد لذل  اغسل  -4
 الغشاء ابملاء ملدة نصف دقيقة.

ق. اغسل ابملاء. نشف.  1/2لغشاء مبحلول الصفرانني ملدة غط ا -5
 جفف أعلى اللهب. اخترب مستعمال العدسة الزيتية.

 ملحوظة: تظهر اجلراثيم ابللون األخضر بينما بقية اخللية ابللون األمحر.
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 طريقة كربول الفوكسني -2

 

 املطلوب:

 م.16صبغة كربول الفوكسني  -ا

 % حامض كربيتي .1 -ب

 صبغة املثيلني األزرق. -ج

 

 العمل:

 حضر غشاء وثبته ابلطريقة املعتادة. -1

 غطه بصبغة كربول الفوكسني بعد تشرحيها مباشرة. -2

سخن أعلى اللهب إىل أن يبدأ البخار يف التصاعد. كرر ذل   -3
ق )ال تدع الصبغة جتف أثناء التسخني وإذا حدث جفاف  5 -3ملدة 

 تضاف صبغة جديدة(.

 الشرحية ابملاء. اغسل -4

% حامض كربيتي  ملدة بضع 1اغمس الشرحية يف حملول  -5
 ثوان كي يزول اللون من اجلزء من اخللية حول اجلرثومة.

 اغسل الشرحية جيداً ابملاء. -6
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 ق. 2غط الغشاء بصبغة املثيلني األزرق ملدة  -7

اغسل الشرحية وجففها كاملعتاد واخترب الغشاء ابستعمال  -8
 الزيتية.العدسة 

: تبدأ اجلراثيم محراء بينما بقية اخللية ابللون األزرق. وأتيت الطريقة ملحوظة
ق مث  2املذكورة بنتائج أفضل إذا وضعت الشرحية يف الكلوروفورم ملدة 

ق ويعاد 1/2% حامض كرومي  ملدة 5تغسل ابملاء وتوضع يف حملول 
إضافة صبغة كربول غسلها ابملاء وجتفف، وذل  بعد حتضري الغشاء وقبل 

 الفوكسني.

 

 12مترين 

 Capsule Stainingصبغ غالف البكرتاي 

لبعض أنواع البكرتاي أغلفة جالتينية كربوهيدراتية تغلف اخللية البكتريية، 
ويقول البعض أنه عند صبغ البكرتاي املغلفة بصبغة عادية فإن الغالف 

املصبوغة بشدة. ويدعي يظهر كطبقة خفيفة الصبغة حتيط ابخللية البكتريية 
اآلخرون إن مثل هذه الطبقة ال متثل الغالف إمنا هي وسط نشأ عن 
انكماش اخللية البكتريية من أتثري اجلفاف، ولذا يفضل استعمال طرق 

 خاصة لتعيني وجود الغالف نذكر منها اآليت:
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 طريقة أنطوني -1

Antony's Method 

 :املطلوب

 48عمر  Klebsiella pneumoniaeمزرعة من  -ا
 ساعة )بيكة لنب(.

 % من كريستال البنفسجي.1حملول مائي  -ب

 % كربيتات النحاس.20"  " -ج

 شرائح نظيفة. -ء

 

 العمل: 

 حضر غشاًء من امليكروب واتركه يربد يف اهلواء وال تعرضه للحرارة. -1

 ضع الشرحية يف احمللول البنفسجي ملدة دقيقتني. -2

 النحاس. اغسل الغشاء بكربيتات -3

 نشف الشرحية واتركها جتف يف اهلواء مث اخترب الغشاء. -4

: يظهر الغالف كهالة خفيفة الزرقة بينما تظهر اخللية البكتريية النتيجة
 محراء قامتة.
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 طريقة هس -2

Hiss' Nethod 

 :املطلوب

 م )تركيب هس(.23صبغة الغالف  -ا

 %.20حملول كربيتات النحاس  -ب

 

 :العمل

 غشاء من البكرتاي املراد اختبارها كما يف طريقة أنطوين السابقة.حضر  -1

غط الغشاء ابلصبغة. ضع الشرحية أعلى هلب ضعيف ملدة نصف  -2
 دقيقة حىت يبدأ البخار يف التصاعد.

اغسل الشرحية مبحلول كربيتات النحاس )ال تستعمل املاء( جفف  -3
 يتية.ابلنشاف مث ابهلواء الساخن. اخترب ابلعدسة الز 

النتيجة: يظهر الغالف كهالة خفيفة الزرقة بينما تظهر اخللية البكتريية 
 محراء قامتة.
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 طريقة شرمشان -3

Churchman's method 

 املطلوب: 

 .Wright Stainم 24صبغة رايت  -ا

 (.PH 6,5 -6,4م )25حملول منظم من الفوسفات  -ب

 

 العمل:

 حضر الغشاء وجففه يف اهلواء. -1

الغشاء بعشر نقط من صبغة رايت. اترك الشرحية جتف )يكفي غط  -2
ق(، وعند ذل  يكون قد حتول اللون األزرق  4 -3عادة من 

 األصلي إىل أمحر.

اغسل الشرحية ابلفوسفات )يف بعض األحوال ميكن استعمال املاء  -3
 بدالً عن الفوسفات(.

العدسة  جفف الشرحية بوضعها ابلقرب من مروحة. اخترب ابستعمال -4
 الزيتية.
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 13مترين 

 Flagella Staining    صبغ الفالجالت

ترجع حركة أنواع كثرية من البكرتاي املتحركة إىل وجود أهداب طويلة 
Flagella   مفردها(Flagellum متصلة ابخللية البكتريية، وتتميز )

 البكرتاي بعضها عن بعض بعدد وموقع هذه األهداب.

امليكروسكوب إال إذا استعمل يف صبغها وال تُرى األهداب حتت 
طرق خاصة ليس من السهل النجاح فيها إال بعد مترين طويل وأخذ 

 احتياطات ضرورية أمهها.

جيب أن تكون الشرحية املستعملة نظيفة جدًا وخالية من قطرات  -ا
الدهن خاصة. وللحصول على ذل  يفضل أن تعاجل الشرائح قبل 

 .االستعمال ابلطريقة اآلتية

 ق.20ضع الشرائح يف حملول منظف يغلي ملدة  -1

اغسل الشرائح يف ماء جيري. وعند نقل الشرحية امسكها من  -2
 األطراف.

 ق. 10% ملدة 95ضع الشرائح يف كحول  -3

ضع الشرائح على شبكة معدنية نظيفة موضوعة أعلى اللهب. مث  -4
 لالستعمال.اتركها تربد إىل درجة حرارة الغرفة وعندئذ تكون معدة 
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جيب أن تكون املزرعة املستعملة حديثة وغزيرة النمو )عمر  -ب
 ساعة(. 22 -18

 أتكد من حركة البكرتاي يف املزرعة حتت االختبار. -ج

 وهناك طرق كثرية لصبغ الفالجالت نذكر منها اآليت.

 

 طريقة فيشر وكون -1

Fisher and Conn's method 
 

 :املطلوب

مزرعة من امليكروب املراد اختباره على اآلجار العادي عمر  -ا
 .Proteus vulgarisساعة وليكن  22 -18

 أنبوبة وماصة شعرية وشرائح كلها تكون نظيفة متامًا. -ب

 م )تركيب فيشر وكون(. A 26احمللول املثبت  -ج

  " " م B  27"   " -د

 صبغة كربول الفوكسني. -ه
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 العمل:

نقط ماء مقطر معقم. رج خبفة ليتعلق جزء  3 -2املزرعة أضف إىل  -1
 من النمو البكتريي املوجود على سطح اآلجار.

انقل املعلق املذكور إىل أنبوبة نظيفة توضع يف احملضن على درجة  -2
30o  ق. 10ملدة 

بواسطة املاصة الشعرية انقل نقطة من على سطح املعلق إىل طرف  -3
تجري النقطة ببطء إىل الطرف اآلخر فيتكون الشرحية. أمِّل الشرحية ل

 خط من املعلق. كرر ذل  لينتج عندك ثالثة خطوط.

 ضع الشرحية مائلة حىت جيف الغشاء يف اهلواء. -4

الذي جيب ترشيحه قبل االستعمال  Aغط الغشاء ابحمللول املثبت  -5
 ق. صب الصبغة يف احلوض.3 1/3مباشرة ملدة 

ق.  7املرشح قبل االستعمال ملدة  Bغط الغشاء ابحمللول املثبت  -6
 صب الصبغة يف احلوض.

 اغسل ابملاء املقطر. -7

ق والشرحية موضوعة على لوح 1غط بصبغة كربول الفوكسني ملدة  -8
 كهرابئي يسخن إىل درجة ال تتعدى تصاعد البخار.

 اغسل ابملاء وجفف يف اهلواء. -9
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 ة الزيتية.اخترب ابلعدس -10

 

 طريقة بليمر وبني -3

Plimmer and Paine's Method 

 املطلوب:

 مزرعة امليكروب حتت االختبار. -ا

 م )تركيب بليمر وبني(.28احمللول املثبت  -ب

 صبغة كريول الفوكسني. -ج
 

 العمل:

 حضر الغشاء كما سبق ذكره يف طريقة فيشر وكون. -1

جزء من املاء املقطر يف  2جزء من احمللول املثبت بـ  1خفف  -2
أنبوبة نظيفة واحكم قفلها بسدادة كاوتشوكية نظيفة. رج مث اتركها مدة 

 ق. 1

رشح احمللول املثبت املخفف ودع الراشح يغطى الغشاء على  -3
ق. ويالحظ عند ذل  تكون غشاء برونزي على سطح 1الشرحية ملدة 

 املثبت.
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 اغسل بسرعة ابملاء. -4

 ق. 5 واتركها ملدة صب صبغة الفوكسني -5

اغسل الشرحية ابملاء. جفف من اهلواء. مث اخترب مستعماًل العدسة  -6
 الزيتية.

 

 طريقة اليفصون -3

Leifson's Stain 

 املطلوب:

 مزرعة امليكروب حتت االختبار. -ا

 م لصبغ الفالجالت. 29حملول اليفصون  -ب
 

 العمل

 حضر الغشاء على شرحية نظيفة. -1

 ق على درجة حرارة الغرفة. 10ابلصبغة ملدة  غط الغشاء -2

اغسل ابملاء وجفف يف اهلواء. اخترب الغشاء مستعماًل العدسة  -3
 الزيتية.
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 الفصل الرابع

 حركة وحجم البكرتيا

 

 14مترين 

 Motility of Bacteria حركة البكرتاي

توجد بعض أنواع من البكرتاي قادرة على احلركة بينما هناك أنواع 
أخرى ال تتحرك. واحلركة يف أغلب أنواع البكرتاي تنشأ عن وجود أهداب 
متتد من اخللية البكتريية. وجيب أن متيز هذه احلركة عن احلركة الربونية 

Brownian movement  اليت هي عبارة عن ارتعاش احلبيبات
 ن بينها البكرتاي املوجودة يف سائل.الصغرية وم

 -Hangingوختترب حركة البكرتاي بتحضري النقطة املعلقة 
drop Preparation :ابلطريقة اآلتية 

 

 املطلوب:

 ساعة. 24يف البويون العادي عمر  B. Subtilisمزرعة  -ا

 .Hollow grouud slideشرحية ذات فجوة  -ب

 .Cover slipغطاء شرحية  -ج
 العمل:
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ضع غطاء شرحية نظيف عل املنضدة مث خذ بواسطة اإلبرة ذات  -1
العقدة املعقمة مقدار نقطة من املزرعة وضعها يف وسط الغطاء دون 

 أن تنشرها.

ضع بواسطة قضيب زجاجي رفيع ما يعلق بطرفه من الفازلني على  -2
الفازلني  10ركنني متقابلني من غطاء الشرحية )كما يرى يف شكل 

 ة أركان إمنا يكفي ركنني على حمور واحد(.على األربع

ضع الشرحية ذات الفجوة على غطاء الشرحية ابحرتاس حبيث تقع  -3
نقطة املزرعة يف وسط الفجوة دون أن تلبس الشرحية، فيلتصق 

 الغطاء ابلشرحية نتيجة لوجود الفازلني.

اقلب الشرحية مث ضعها على مسرح امليكروسكوب حبيث يكون  -4
  أعلى وثبتها ابملقابض.الغطاء إىل

عدل موضع النقطة بتحري  الشرحية )مستعماًل القوة الصغرى(.  -5
حبيث ترى حافتها يف وسط جمال النظر. ويستعان على ذل  بتقليل 

 الضوء الداخل إىل امليكروسكوب بواسطة احلجاب.

انقل إىل القوة الكربى بتحري  أنف امليكروسكوب، واستعمل املعدل  -6
 حىت ترى حافة النقطة وعندها ترى البكرتاي وحركتها.الدقيق 
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 15مترين 

 Size of Bacteria حجم البكرتاي

إن طول وعرض البكرتاي مهم يف متييز األنواع بعضها عن بعض، 
مم مقسم إىل 2وتستعمل للقياس شرحية ميكرومرتية عليها مقياس طوله 

من  0,1 من األقسام املتساوية فيكون طول القسم الواحد 200
 امللليمرت.

وكذل  يستعمل مقياس آخر أقسامه متساوية يوضع داخل العدسة 
 العينية يسمى مقياس العينية.

 Micronوالوحدة املستعملة يف قياس البكرتاي هي امليكرون 
 من امللليمرت. 0,001ويساوي  µويرمز له ابلرمز 

 

 :املطلوب

 .B غشاء مصبوغ من البكرتاي املراد قياسها وليكن -ا
Subtilis. 

 .Ocular micrometerمقياس العينية  -ب

 .Stage micrometerالشرحية امليكرومرتية  -ج
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 :العمل

ضع مقياس العينية يف العدسة العينية وميكن معرفته إبدارة العدسة  -1
 حيث يدور معها )يوجد عدسات عينية هبا املقياس املذكور(.

امليكروسكوب وثبتها بواسطة ضع الشرحية امليكرومرتية على مسرح  -2
 املقابض.

مستعماًل العدسة الشيكية الصغرى وانظرًا خالل العينية اليت يرى  -3
فيها مقياس العينية حرك الشرحية امليكرومرتية حىت يرى مقياسها. 
ويستعان على رؤيته بوضوح بتقليل الضوء الداخل إىل 

 امليكروسكوب.

 أو ينطبق املقياسان. أدر العدسة العينية إىل أن يتوازى -4

عد األقسام اليت بني خطي االنطباق يف كال املقياسني، ويستحسن  -5
أن يكون خطا االنطباق أبعد ما ميكن عن بعضهما. وحيث أن 

ميكرون( ميكن  10القسم من أقسام الشرحية امليكرومرتية معلوم )
إذن تعيني طول القسم من أقسام العينية وذل  طبعًا يف حالة 

 ة الشيكية الصغرى.العدس

وقدر طول قسم  High dry lensانقل إىل العدسة الكربى  -6
 العينية ابلطريقة السابقة.
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ضع نقطة زيت على الشرحية امليكرومرتية وانقل إىل العدسة الزيتية مث  -7
 قدر طول القسم من أقسام العينية.

 بعد أن علمت طول القسم من أقسام العينية ابمليكرون يف حالة -8
 استعمال العدسات الثالثة دون النتيجة كاآليت:

 منرة العينية .... منرة امليكروسكوب ....
طول القسم من أقسام مقياس 

 العينية يف حالة استعمال
 الشيكية الصغرى ... العدسة

 العدسة الشيكية الكربى ... 
 العدسة الزيتية ... 
امليكرومرتية وابستعمال العدسة ضع الشرحية املصبوغة حمل الشرحية  -9

الزيتية عني طول عشر خالاي وعرض عشر خالاي وخذ متوسط الطول 
 والعرض ابمليكرون.

قسما من أقسام  40قسما من أقسام العينية تساوي  55: وجد أن مثال
 الشرحية امليكرومرتية ابستعمال العدسة الصغرى فما طول قسم العينية؟

قسما من أقسام  0,73=  40/55نية = : القسم من أقسام العياحلل
 الشرحية امليكرومرتية.

 µ 10مم =  0,01قسم الشرحية امليكرومرتية = 

 µ 7,3قسم من أقسام العينية = 
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 الفصل اخلامس

 Pure Culture املزرعة النقية

 

توجد البكرتاي يف الطبيعة خمتلطة وليست على حالة نقية، 
وألجل دراسة أي نوع من أنواع البكرتاي جيب احلصول 

 Pureعليه أواًل نقيًا، وهذا ما يسمى ابملزرعة النقية 
culture وذل  إبجراء يعرف بعملية العزل أو ،
اليت ميكن الوصول إليها بطرق  Isolationالفصل 

 عديدة أمهها:

 Streak- plate methodاألطباق املخطوطة  -1

 Pour- plate methodاملصبوبة  " -2

 

 16مترين 

 فصل البكرتاي بطريقة األطباق املخطوطة

Isolation of Bacteria by Streak- plate method 

 املطلوب:

مزرعة بويون حتتوي ميكروبني أحدمها موجب لصبغة جرام  -ا
(Micrococcus واآلخر سالب )( بصفة جرامE. coli.) 
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 عدد

 أانبيب آجار عميق. 2 -ب

 .2و  1أطباق برتي معقمة تنمر  2 -ج

 آجار مائل. 2 -د
 

 العمل:

سيح أنبوبيت اآلجار العميق وذل  بوضعهما يف ماء يغلي. برد إىل  -1
 م. 50درجة 

خذ أنبوبة اآلجار بيدك اليمىن وانزع غطاءها القطين بيدك اليسرى.  -2
األنبوبة بتمريرها يف اللهب. صب اآلجار يف طبق برتي، عقم فوهة 

وذل  برفع غطائه من جهة واحدة بقدر ما يسمح بدخول فوهة 
األنبوبة فقط خوفًا من تلويث الطبق مبيكروابت اهلواء. ومبجرد صب 
( 2اآلجار اخرج فوهة األنبوبة وغط الطبق مباشرة )انظر شكل 

ًا ويسارًا حىت يتوزع اآلجار على امس  الطبق بيدي  وأمله قلياًل ميين
 الطبق ابنتظام. ضع الطبق على املنضدة.

. اترك 2صب آجار األنبوبة الثانية من طبق برتي كما أجرى حتت  -3
الطبقتني حىت يتجمد اآلجار مث اقلبها ودعهما مدة نصف ساعة على 

 األقل قبل استعماهلا فتتكون طبقة صلبة من اآلجار يف كل طبق.
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بيدك اليمىن اإلبرة ذات العقدة وعقمها يف اللهب وانتظر امس   -4
حىت تربد ويف أثناء ذل  خذ بيدك اليسرى األنبوبة اليت حتتوي 
املزرعة املختلطة. انزع أبصبع  الصغري بيدك اليمىن الغطاء القطن مث 
عقم فوهة األنبوبة وخذ من املزرعة ما يعلق ابإلبرة مث ارجع الغطاء 

 تعقيم فوهة األنبوبة. ضع األنبوبة يف حاملها. القطين موضعه بعد

وارفع غطاءه من اجلهة املقابلة  1امس  بيدك اليسرى طبق برتي  -5
ل  فقط بقدر ما يسمح إبدخال اإلبرة. ادخل اإلبرة واملس ابلعقدة 
وما عليها من النبت أو البكرتاي سطح اآلجار يف اجلهة البعيدة عن  

مساً سطح اآلجار مكوانً خطوطا متوازية من الطبق مث سر ابلعقدة مال
تبعد عن بعضها نصف سنتيمرتا. أخرج اإلبرة، غط الطبق. ضعه 
 على املنضدة )حاذر من الضغط على اإلبرة حىت ال جيرح اآلجار(.

بنفس اإلبرة وبدون تعقيمها أو غمسها يف املزرعة املختلطة أو جعلها  -6
 .2تلمس أي جسم كرر التخطيط يف طبق 

قلب طبقي برتي )الغطاء إىل أسفل( وضعهما يف احملضن على درجة ا -7
37o  ساعة. والغرض من قلب األطباق هو جتنب  48م ملدة

تكاثف املاء على الغطاء مث سقوطه على اجملاميع البكتريية النامية 
 فيسبب انتشارها مما يصعب عملية الفصل.

اي املوجودة على الغرض من التخطيط هو جتفيف أو تقليل عدد البكرت  -8
اإلبرة كلما طال التخطيط؛ فتنمو جمموعة من البكرتاي يف حالة منعزلة 
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بعد فوات مدة التحضني ميثل منو  2ويظهر ذل  بوضوح يف طبق 
خلية واحدة من البكرتاي. لذل  عني اجملموعة املطلوبة واليت يراد 

موعة عزهلا، وبواسطة إبرة مستقيمة معقمة التقط جزًءا بسيطا من اجمل
املذكورة وامزجه بقليل من املاء على شرحية واعمل غشاًء يصبغ 
جبرام. فإن ظهر ل  أن اجملموعة نقية )كل اخلالاي واحدة متجانسة  
كلها إما موجبة جلرام أو كلها سالبة جلرام( خذ جزًءا آخر من 
اجملموعة املذكورة بوساطة إبرة معقمة وانقله إىل أنبوبة آجار مائل 

م لينمو امليكروب. وبعد النمو  37oحملضن على درجة توضع يف ا
جيب أن يعمل منه غشاء ويصبغ جبرام ويثبت أنه هو نفس امليكروب 

 املطلوب حبالة نقية وليس ملواثً.

 إن مل تظهر اجملموعة نقية تعاد الكرة.

 

 17مترين 

 فصل البكرتاي بطريقة األطباق املصبوبة

Isolation of Bacteria by pour- plate method 

 

 املطلوب:

مزرعة خمتلطة يف البويون حتتوي ميكروبني أحدمها موجب لصبغة  -ا
 (.E. coli( واآلخر سالب لصفة جرام )Micrococcusجرام )
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 عدد

 .3و2و1أانبيب آجار عميق تنمر  3 -ب

 .3و2و1أطباق برتي معقمة تنمر  3 -ج

 أنبوبة آجار مائل. 2 -د
 

 العمل:

 م. 50oإىل درجة سيح اآلجار. برد  -1

عقم اإلبرة ذات العقدة وامس  أنبوبيت املزرعة واآلجار بيدك  -2
اليسرى مث انزع غطاء كل منهما أبصبع. من أصابع يدك اليمىن 

(. خذ ما يعلق ابإلبرة مرة واحدة من أنبوبة املزرعة مث 11)شكل 
ما انقله إىل أنبوبة اآلجار مع حتري  اإلبرة أثناء التلقيح حىت ينقل 

علق ابإلبرة إىل اآلجار. عقم اإلبرة مث ضعها يف حاملها. كذل  
 عقم فوهة أنبوبة املزرعة مث ضعها يف حاملها.

ضع أنبوبة اآلجار بعد تعقيم فوهتها وتغطيتها بني كفي  وابرمها عدة  -3
 مرات لتتوزع البكرتاي ابنتظام يف اآلجار.

. أدر 2وانقله إىل أنبوبة خذ ما يعلق ابإلبرة )مرتني(  1من األنبوبة  -4
 األخرية بني كفي  عدة مرات كما سبق.
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خذ ما يعلق ابإلبرة )ثالث مرات( وانقله إىل أنبوبة  2من األنبوبة  -5
 . ابرمها بني كفي  عدة مرات.3اآلجار 

يف  20وأنبوبة  16يف طبق كما سبق شرحه يف مترين  1صب أنبوبة  -6
يكون العمل سريعًا واإلبرة . جيب أن 3طبق  3وأنبوبة يف  2طبق 

 اآلجار من  وجتمد فال ميكن صبه.

بعد أن جيمد اآلجار يف األطباق، اقلبها وضعها يف احملضن على  -7
 ساعة. 48إىل  24م ملدة  37oدرجة 

يالحظ أن البكرتاي املنقولة بواسطة اإلبرة من املزرعة املختلطة إىل  -8
ريًا عن األوىل، وأصبح قد قل عددها يف األخري كث 3مث  1أنبوبة 

منتظرًا أن تظهر جماميع منعزلة كل منها انجتة عن منو خلية بكتريية 
حيث التخفيف أعظمه. كذل  ع ني  3واحدة خصوصًا يف طبق 

بعد فرتة التحضني اجملموعة املطلوبة وأفصلها يف حالة مزرعة نقية  
)فصل البكرتاي بطريقة األطباق  16بتمرين  8كما ورد يف بند 

 ملخطوطة(.ا

 

 18مترين 

عزل البكرتاي املتجرمثة من خملوط مكون من نوعني أحدمها متجرمثم 
 واآلخر غري متجرمث
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Isolation of a Sporer from a Mixed Culture of a 
sporing and Non- sporing Oraganisms 

إن البكرتاي املتجرمثة أكثر مقاومة للظروف غري املناسبة للنمو من 
ري املتجرمثة، ومن بني هذه الظروف احلرارة، وتستعمل هذه البكرتاي غ

اخلاصة يف احلصول على امليكروب املتجرمث إذ بتسخني املخلوط عند 
 ق متوت اخلالاي احلضرية وتبقى اجلراثيم. 15م ملدة  80oدرجة 

 

 املطلوب:

 .E. coli, Bمزرعة بويون خمتلطة من امليكروبني  -1
Subtilis 

 عدد

 أجار عميق.أنبوبة  2 -ب

 أنبوبة أجار مائل. 1 -ج

 طبق برتي معقم. 2 -ء

 محام مائي وترمومرت. -ه

 العمل:
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م، مث  80oضع أنبوبة املزرعة يف احلمام املائي وسخنها إىل درجة  -1
ق، وهبذا تقتل البكرتاي  15احفظ احلرارة عند هذه الدرجة ملدة 

 اخلضرية.

 م. 50oسيح أنبوبيت اآلجار وبردمها إىل  -2

خذ ابإلبرة املعقمة مقدار عقدة من املزرعة وانقلها إىل إحدى أنبوبيت  -3
اآلجار، ومن هذه األخرية انقل مقدار عقدتني إىل أنبوبة اآلجار 

 الثانية. امزجه جيداً قبل أن جيمد اآلجار.

صب اآلجار يف طبقي برتي. اتركهما حىت جيمد اآلجار. ضع الطبقتني  -4
 ساعة. 48م ملدة  30oى درجة مقلوبتني يف احملضن عل

بعد فوات مدة التحضني تظهر جماميع نقية من امليكروب املتجرمث يف  -5
الطبق الثاين، فتنتخب جمموعة يعمل منها منها غشاء يصبغ للتأكد 
من نقاوهتا، مث يؤخذ جزء منها ويلقح هبا اآلجار املائل الذي يوضع 

ب على حالة مزرعة م حىت ينمو امليكرو  30oيف احملضن على درجة 
 نقية.

ملحوظة: ميكن إجراء التمرين بصورة أخرى وذل  بتلقيح أنبوبيت 
ق  15م ملدة  80oاآلجار من املزرعة املختلطة مث تسخينهما على درجة 

 مث صبهما يف الطبقني. 50وتربيدمها إىل 

وإذا أريد عزل النوع غري املتجرمث تتبع الطريقة املوجودة املدونة 
 .17أو  16حتت مترين 
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 الفصل السادس

 البكرتيا غري اهلوائية

Anarerobic Bacteria 

 

 تقسم البكرتاي ابلنسبة حلاجتها إىل األكسجني إىل ثالثة أنواع:

 بكرتاي هوائية: منو يف وجود اهلواء. -1

 بكرتاي غري هوائية: تنمو بعيداً عن اهلواء. -2

 السابقني.بكرتاي اختيارية: تنمو يف كال الوسطني  -3

ومن بني البكرتاي غري اهلوائية ما تتحمل كمية قليلة من األكسجني 
ومنها ما ال تقدر على النمو اطالقًا حىت يف وجود أاثر من األكسجني 

 اخلالص.

 

 19مترين 

 زرع البكرتاي غري اهلوائية يف أانبيب اختبار

Cultivation of Anaerobic Bacteria in Test Tubes 

 البريوجالولطريقة  -1
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 املطلوب:

 مزرعة امليكروب غري اهلوائي. -ا

 أنبوبة أجار مائل. -ب

 %.50م 30حملول حامض البريوجالي   -ج

 %.0م 31"كربوانت بواتسيوم  -ء

 1سدادة كاوتشوكية معقمة، قطن ماص، مقص. ماصتان سعة  -ه
 .3سم
 

 العمل:

  بلمس سطح لقح أنبوبة اآلجار املائل ابمليكروب غري اهلوائي وذل -1
 اآلجار بواسطة اإلبرة ذات العقدة وما عليها من النبت.

عقم فوهة األنبوبة مث أرجع السدادة القطنية لتغطي األنبوبة كما كانت  -2
 أواًل.

اقطع بواسطة املقص اجلزء القطين الذي يعلو فوهة األنبوبة. عرض  -3
رتق قطعة فوهة األنبوبة وما هبا من السدادة القطنية إىل اللهب فتح

القطن، وبينما هي كذل  ادفع القطن إىل داخل األنبوبة إىل مسافة 
 سم فوق اآلجار.2تعلو 
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ضع قطعة من القطن املاص تعلو القطعة األوىل مث بللها أواًل مبقدار  -4
من حملول كربوانت البواتسيوم. وبسرعة غط األنبوبة  3سم 1/2

 ابلسدادة الكاوتشوكية.

ها ترتكز على السدادة الكاوتشوكية، مث ضعها يف اقلب األنبوبة ودع -5
 احملضن لينمو امليكروب.

 

 طريقة طبقة الشمع -2

 املطلوب:

 مزرعة امليكروب غري اهلوائي. -ا

 أنبوبة بويون جلوكوز. -ب

 جزء فازلني معقم. 1جزء مشع ابرافني و 1خملوط مكون من  -ج
 

 العمل:

ق لطرد األكسجني  10 ضع أنبوبة البويون يف جهاز أرنولد ملدة -1
 الذائب. برد.

 لقح البيكة ابمليكروب غري اهلوائي. -2
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سم من خملوط الشمع والفازلني  1غط سطح البيكة بطبقة مسكها  -3
 املساح: ضع السدادة القطنية.

 وعندما يربد الشمع يكون طبيعة حتول دون وصول اهلواء إىل البيكة.

ملطلوبة حىت ينمو امليكروب. ضع األنبوبة يف احملضن على الدرجة ا -4
وميكن هبذه الطريقة اختبار إذا كان امليكروب يكون غازات أم ال، 
إذ عند تكون غاز ترتفع طبقة الشمع أعلى البيكة حتت أتثري ضغط 

 الغازات املتصاعدة.

: ميكن زراعة امليكروابت غري اهلوائية يف اآلجار العميق بوخز ملحوظة
يف منتصف اآلجار موازية جلدران األنبوبة "وميكن اإلبرة املستقيمة امللقحة 

إجراء ذل  مبس  األنبوبة واإلبرة يف مستوى أفقي أو يف مستوى رأسي  
وبعض البكرتيولوجيني يفضلون الطريقة األخرية  12كما يرى يف شكل 

حيث أهنا أقل تعرضًا للتلوث من ميكروابت اهلواء عن األوىل. فيظهر منو 
ط أسفل السطح، ويسمى مثل هذا التلقيح امليكروب على شكل خي

 .Stab inoculationابلوخز 

 

 20مترين 

 زرع البكرتاي غري اهلوائية على أطباق برتي

Cultivation of Anaerobic Bacteria on plates 
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ميكن زراعة البكرتاي غري اهلوائية على أطباق برتي ابلطريقة العادية مث 
تعزل عن اهلواء بعد استهالك وضع هذه األطباق يف آنية خاصة 

األكسجني املوجودة هبا بطرق متعددة كإضافة مواد كيماوية متتصه، أو 
بوضع حبوب انبتة تستعمله يف التنفس، أو إبحالل غاز األزوت أو 

 األيدروجني حمله.. اخل. ومن هذه الطرق نذكر اآليت:

 

 ( استعمال جهاز ماكنتوس وفيلدس1)

The Use of mc Intosh & Fildes Anaerobic jar 

( لزرع البكرتاي غري 1يستعمل جهاز ماكنتوش وفيلدس )شكل 
اهلوائية. وفيه حيل األيدروجني حمل اهلواء الذي ابجلهاز مث تزال آاثر 
األكسجني الباقية ابحتادها مع األيدروجني على سطح مسخن كهرابئي 

ب داخل شبكة. ويرتك Palladiomحماط إبسبستوس مشع ابلبالديوم 
اجلهاز من وعاء زجاجي )و( وغطاء حناسي )ع( وحيمل األخري على 
سطحه السفلي املسخن الكهرابئي املذكور وعلى سطحه العلوي مسمارين 
)ك( لتوصيلهما ببطارية كهرابئية وكذل  صنبورين )ص( لتمرير الغاز، 

 ويثبت الغطاء ابلوعاء الزجاجي مقبض )ق( يربط مبسمار لوليب )ل(.

 هاز جيرى اآليت:ولتشغيل اجل
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 املطلوب:

األطباق واألانبيب امللقحة ابمليكروب غري اهلوائي املراد تنميته  -ا
)جيب أن يراعى قبل التلقيح أن يزال األكسجني املوجود ابلبيكة، وذل  
بتسخينها مدة كافية تربيدها بسرعة، وبعد التلقيح مباشرة جيب وضعها يف 

 اجلهاز(.

 وفيلدس.جهاز ماكنتوش  -ب

 جهاز مقاومة مالئم. -ج

 لتوليد األيدروجني. Kipp's Appartusجهاز كب  -د

 م.32أنبوبة حتتوي على دليل األكسجني  -ه

 فازلني. -ز
 

 العمل:

 ضع األانبيب واألطباق وأنبوبة دليل األكسجني يف وعاء اجلهاز. -1

ضع الغطاء مباشرة بعد دهن حافة الوعاء الزجاجي بطبقة من  -2
 ازلني، مث أحكم قفل اإلانء بواسطة املسمار اللوليب.الف

افتح الصنبورين ومرر غاز األيدروجني يف أحدمها بعد توصيله جبهاز   -3
 كب ملدة نصف دقيقة مث اقفل كال الصنبورين.
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 وصل مسماري املسخن ابلكهرابء بعد مرورها يف صندوق املقاومة. -4

ق  10فرتة قصرية، وبعد  تظهر قطرات مائية على جدار الوعاء بعد -5
مرر األيدروجني يف اجلهاز اثنية وذل  بفتح الصنبور املتصل جبهاز  

 كب ملدة نصف ساعة.

بعد املدة املذكورة اقفل الصنبور واقطع التوصيلة الكهرابئية، والحظ  -6
عدم وجود لون لدليل األكسجني، وإال كان املسخن الكهرابئي غري 

 احلرارة املالئمة لنمو البكرتاي.مضبوط. ضع اجلهاز على درجة 

 

 ( استعمال ميكروب هوائي3)

 :املطلوب

( يف Serratia marcescensمزرعة امليكروب اهلوائي ) -ا
 البويون.

 Clostridiumمزرعة امليكروب غري اهلوائي ) -ب
sporogenes ب6( يف بيكة املخ. 

 طبق برتى حجمها واحد )معقمني(. 2 -ج

 أنبوبة آجار عميق. -د

 ب عميق.7أنبوبة آجار جلوكوز  -ه
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 .plasticeneمشمع لصق أو بالستيسني  -و

 

 العمل:

 سيَّح أنبوبيت اآلجار وصبهما يف طبقي برتى. -1

بعد أن جيمد اآلجار لقح سطحه مستعماًل طريقة التخطيط  -2
 ابمليكروب اهلوائي.

لقح كذل  سطح آجار اجللوكوز مستعماًل طريقة التخطيط أيضاً  -3
 ابمليكروب غري اهلوائي.

 ضع قاعي الطبقني فوق بعضهما حبيث تنطبق احلافتان. -4

الصق مشمع اللصق أو ضع البالستيسني عند تالقي احلافتني لتحول  -5
 دون وصول أكسجني اجلو إىل الداخل.

م فينمو امليكروب اهلوائي أواًل 30oضع الطبق يف احملضن على درجة  -6
 ود مث يعقبه امليكروب غري اهلوائي.ويستهل  األكسجني املوج
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 ( استعمال البريوجالول3)

 املطلوب:

( يف بيكة Cl. Sporogenesمزرعة من امليكروب غري اهلوائي ) -ا
 املخ.

 أنبوبة آجار جلوكوز عميق. -ب

معقم، يشابه هذا طبق برتى املعتاد إال أن قاعه  Mcleodطبق  -ج
 ل نصف دائرة.خزيف مقسم إىل قسمني كل منهما يف شك

 %50% وحملول حامص البريوجالي  25حملول ص أىد  -د

 عدد

 ، بالستسني.3سم 10ماصة سعة  2 -ه

 

 :العمل

م لقحه من مزرعة امليكروب غري اهلوائي. 50oسيح اآلجار. برد إىل  -1
 رُج األنبوبة جيداً. صبه يف غطاء الطبق.

من حملول الصودا الكاوية يف  3سم10بعد أن جيمد اآلجار ضع  -2
 من حملول البريوجالول يف النصف الثاين.  3سم4نصف القاع مث 
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ضع الغطاء فوق القاع والصقهما ابستعمال البالستيسني ليمنع  -3
 اتصال داخل الطبق ابجلو اخلارجي.

امس  الطبق بيدي  مث أمله ميينًا ويسارًا لتمزج الصودا الكاوية  -4
 م.37oه يف احملضن على درجة ابلبريوجالول. ضع

 

 21مترين 

 عزل ميكروب غري هوائي بطريقة املزرعة املهتزة

Isolation of Anaerobic Mirobe by Shake Culture 
Method 

عند عزل ميكروب غري هوائي جيب مراعاة الدقة والعمل بعيدًا عن 
 اهلواء. وليس من السهل احلصول على نتائج إجيابية بسرعة، بل حيتاج
ذل  إىل مترين كاف قبل الوصول إىل الغرض املطلوب. وأكثر الطرق 

 استعمااًل طريقة املزرعة املهتزة.
 

 املطلوب:

 يف بيكة املخ. E. Coli, Cl. Sporogenesمزرعة خليط من  -ا

 عدد



 103 

، كل أنبوبة مفتوحة 7إىل  1أانبيب آجار جلوكوز عميق تنمر  7 -ب
 ية واآلخر بغطاء قطين.الطرفني يسد أحدمها بسدادة كاوتشوك

 مشرط. كحول. طبق برتى معقم. سدادات كاوتشوكية. -ج

 %.50% وحملول حامض البريوحالي  10 3كا2حملول ىو -ء
 

 العمل:

م برتك األانبيب يف محام مائي عند 50oسيح اآلجار. برد إىل درجة  -1
 هذه الدرجة.

 رج جيدًا.مبقدار عقدتني من املزرعة املختلطة.  1لقح األنبوبة  -2

حتت  2إىل أنبوبة  1خذ مقدار نصف سنتيمرت بصبه من أنبوبة  -3
 .2شروط معقمة. رج أنبوبة 

كما سبق   5من  6و  4من  5و  3من  4و  2من  3لقح أنبوبة  -4
 يعمل ذل  بسرعة لكال جيمد اآلجار من .

اقفل األانبيب واجعل الشروط غري هوائية ابستعمال البريوجال كما  -5
م ملدة 37o. ضعها مقلوبة يف احملضن على درجة 20مترين  سبق يف
 ساعة. 24

تنمو البكرتاي يف حالة جماميع منعزلة خصوصًا يف األانبيب ذات  -6
(. لذل  خذ األنبوبة املرغوبة وافتح 6و  5و  4التخفيف العايل )
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فوهتها مث انفخ من انحية موضع البريوجالول فيندفع اآلجار إىل طبق 
 م.برتي املعق

عقم املشرط بوضعه يف الكحول مث عرضه للهب. كرر ذل  مرتني.  -7
اقطع اآلجار إىل شرائح معقمًا املشرط بعد كل شرحية. انتخب 

املطلوبة  Cl. Sporogenesالشرحية اليت حتتوي على جمموعة 
 مستعيناً بفحصها ميكروسكوبياً.

عيًا أن ال بواسطة إبرة مدببة معقمة التقط جزًءا من اجملموعة مرا -8
. اقفلها قفاًل 7تلمس أي شيء آخر غريها مث لقح ابلوخز أنبوبة 

حمكمًا واجعل الشروط غري هوائية ابستعمال البريوجالول ضعها يف 
 م. 37oاحملضن على درجة 

بعد النمو اعمل من امليكروب غشاًء واصبغه جبرام وجيب أن تكون 
 أعيد العمل من جديد. اخلالاي كلها موجبة جلرام وليس فيها تلوث وإال
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 الفصل السابع

 بعض العوامل املهمة اليت تؤثر يف منو البكرتيا

Some of the Factors Influencing Growth of Bacteria 

 

تتأثر البكرتاي عند منوها مبؤثرات كثرية، منها ما هو خارج البيكة 
ومن هذه النامي فيها امليكروب، ومنها ما يكون داخل البيكة نفسها. 

 العوامل نذكر اآليت:

 

 26مترين 

 Effect of Temperature أتثري احلرارة

لكل نوع من أنواع البكرتاي درجة حرارة عندها يكون منوه أقصاه، 
 Optimumوتسمى هذه بدرجة احلرارة املثلى 

Temperature وهناك أيضًا درجة حرارة أوطأ من السابقة واليت ،
حتتها يقف منو امليكروب وتسمى تل  بدرجة احلرارة السفلى 

Minimum temperature أما درجة احلرارة القصوى .
Maximum temperature  فهي اليت بعدها يقف منو

من درجات  rangeامليكروب. من هنا يرى أن لكل ميكروب نطاق 
بني درجيت احلرارة القصوى والسفلى. وميكن تقدير أتثري احلرارة حيد 

 -درجات احلرارة املختلفة على النمو على النحو اآليت:
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 املطلوب:

 ساعة )بويون عادي(. 24عمر  E. coliمزرعة من  -ا

 ساعة )بويون عادي(. 24عمر  B. subtilisمزرعة من  -ب

 عدد

 أانبيب آجار مائل. 8 -ج
 

 العمل:

انبيب آجار كل منها مبا يعلق ابإلبرة ذات العقدة مرة لقح أربع أ -1
. ضع واحدة يف الثالجة وأخرى يف E. coliواحدة من مزرعة 

 37oالغرفة على درجة احلرارة العادية والثالثة يف احملضن على درجة 
 م.  60oم والرابعة يف حمضن على درجة 

ق ابإلبرة ذات لقح أانبيب اآلجار األربعة الباقية كل منها مبا يعل -2
. ضعها عند درجات B.subtilisالعقدة مرة واحدة من مزرعة 

 .1احلرارة املستعملة يف 
ساعة اخترب األانبيب املذكورة للنمو البكتريي واستعمل  48بعد  -3

 االصطالحات اآلتية يف تقدير كمية النمو:
 منو متوسط + +  منو ضعيف +  -غري موجود 

 منو غزير + + +
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 23مترين 

 Thermal Death Point درجة احلرارة املميتة

درجة احلرارة املميتة هي الدرجة اليت عندها متوت البكرتاي إذا ما 
 ق. ولتعيينها جيرى اآليت: 10تعرضت عندها ملدة 

 

 املطلوب:

 ساعة )بويون( 24عمر  E.coliمزرعة من  -ا

 عدد

 أانبيب اختبار معقمة. 6 -ب

 أانبيب آجار عميق. 7 -ج

 أطباق برتي معقمة. 7 -د

 3سم 1ماصة معقمة سعة  1 -ه

 :العمل 

وابرمها بني كفي  جيداً ليتكون معلق  E.coliامس  أنبوبة مزرعة  -1
 بكتريي متجانس.
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من املزرعة السابقة يف كل من  3سم 1ضع بواسطة ماصة معقمة  -2
يف طبق برتي يكتب  3سم 1أانبيب اآلجار الست املعقمة وكذل  

 عليه "مقارنة كوالي".

 55ضع سبعة أطباق برتي أمام  على املنضدة ومنرها على التوايل  -3
وهي درجات احلرارة اليت  80و  75و  70و  65و  60و 

 ستختربها.

م مث ضع به إحدى األانبيب  55oسخن احلمام املائي إىل درجة  -4
ق.  11سابقة ملدة ال E-colyiمن مزرعة  3سم 1احملتوية على 

م طول املدة، وعند هنايتها  55oأتكد من ضبط درجة احلرارة عند 
 حتت شروط معقمة. 55ارفع األنبوبة وصبها يف طبق 

، ويف النهاية 4م مث إجر ما عملته يف  60oسخن احلمام املائي إىل  -5
 .80، 75، 70و  65. وابملثل حضر أطباق 60صب يف طبق 

م، وصب كل  50oالعميق السبعة مث برد إىل  سيح أانبيب اآلجار -6
منها يف طبق برتي حتت شروط معقمة. اخلط اآلجار مبعلق البكرتاي. 

 اترك اآلجار يربد ليجمد.

 م. 37oاقلب األطباق وهي مغطاة مث ضعها يف احملضن عند درجة  -7

ساعة دون نتيجة النمو، عد اجملموعات يف كل طبق مث عني  48بعد  -8
 احلرارة املميتة للميكروب املذكور.درجة 
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، إمنا B. sibtilisملحوظة: ميكن تكرار ما سبق لالختبار 
، 90، 85، 80، 75تستعمل درجات حرارة أعلى من السابقة مثل 

95 ،100o .م ألن امليكروب متجرمث 

ق، أي دقيقة واحدة زايدة 11يالحظ أنه قد تركت األانيبب مدة 
ن األنبوبة أتخذ حوايل دقيقة إىل أن تصل إىل عن املدة املقررة، وذل  أل

 درجة احلمام املائي.

 

 24مترين 

 Effect of Osmotic pressure أتثري الضغط األمسوزي

إذا وضعت خلية يف حملول ذي تركيز أعلى من درجة تركيز احمللول 
داخل اخللية فإن املاء ينفذ من اخللية إىل اخلارج، وينتج عن ذل  انكماش 

، وإذا وضعت خلية يف Plasmolysisوتسمى هذه احلالة  اخللية،
حملول له درجة تركيز أقل من درجة تركيز حملول اخللية فإن املاء ينفذ إىل 

 .Plasmoptysisداخل اخللية اليت تنتفخ وتعرف هذه احلالة 

أما اخللية البكتريية فال تتأثر كثريًا بتغري تركيز الوسط املوجودة فيه، 
احليوان والنبااتت الراقية. وال يبدأ التأثري يف الظهور إال  على عكس خالاي

 إذا زاد ضغط هذا احمللول زايدة كبرية.
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 املطلوب

 ساعة )بويون(. 24عمر  E. coliمزرعة من  -ا

 ساعة )بويون(. 24عمر  B. subtilis" من  -ب

 عدد

 أطباق برتى معقمة. 6 -ج

 أانبيب آجار عميق. 6 -د

 معقمة. 3سم 10ماصة سعة  2 -ه

 معقمة. 3سم 1ماصة سعة  2 -و

 ماء معقمة. 3سم 9أانبيب بكل  4 -ز

 أنبوبة فارغة معقمة. 4 -ح

 % معقمني.40% وحملول سكروز 30حملول ص كل  -ط
 

 العمل:

%( إىل كل 40من حملول السكر ) 3سم 10انقل بواسطة املاصة  -1
 من األنبوبتني الفارغتني.
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%( إىل كل من 40من حملول السكر ) 3سم 1انقل بواسطة املاصة  -2
ماء معقم. اخلط جيداً. درجة  3سم 9أنبوبتني حتتوي كل منهما 

 %.4الرتكيز هنا 

% 4من كل األنبوبتني ذات تركيز  3سم1انقل بنفس املاصة السابقة  -3
ماء معقم. اخلط  3سم 9إىل كل من أنبوبتني حتتوي كل منهما على 

 %.0,4جيداً درجة الرتكيز هنا 

موجود عندك اآلن ستة أانبيب سكر اثنتان منها درجة الرتكيز فيهما  -4
% واألخرياتن درجة 4% واثنتان أخراين درجة الرتكيز فيهما 40

 %.0,4الرتكيز فيهما 

% 30كذل  كرر ما عملته سابقًا على حملول امللح لتحصل على تركيز 
 %.0,3% و 3و 

م. صبها يف أطباق برتي  50oسيح أانبيب اآلجار العميق. برد إىل  -5
 الستة حتت شروط معقمة.

عندما جيمد اآلجار يف األطباق قسم كل طبق من اخلارج إىل ستة  -6
 .0,3، 3، 30، 0,4، 4، 40أقسام بواسطة قلم الشمع. منرها 

وثالثة من أانبيب  0,4، 4، 40لقح ثالثة من أانبيب السكر تركيز  -7
إلبرة ذات العقدة مرة واحدة مبا يعلق اب 0,3، 3، 30امللح تركيز 
. مث لقح أانبيب السكر وامللح الباقية مبيكروب E.coliمن مزرعة 

B. subtilis .)حتفظ األانبيب على درجة حرارة الغرفة( 
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لقح ابإلبرة مرة واحدة من كل من أانبيب السكر وامللح امللقحة  -8
% يف 40أحد أطباق اآلجار مراعيًا أن يكون تركيز   Coliبـ
وهكذا. وآخر مستعماًل  4% يف قسم 4، 40لقسم املنمر ا

م 37o. ضع الطبقني يف احملضن على درجة B. subtilisأانبيب 
 ساعة. 48ملدة 

، ضع 8بعد مرور ساعة من تلقيح األانبيب كرر ما عمل حتت  -9
 ساعة. 48م ملدة  37oالطبقني يف احملضن على درجة 

. ضع 8بيب كرر ما عمل حتت ساعة من تلقيح األان 24بعد مرور  -10
 ساعة. 48الطبقني يف احملضن ملدة 

 بعد فوات مدة التحضني دون النتيجة يف جدول كاآليت: -11

 امليكروب
 امللح السكر

40% 40% 40% 40% 40% 40% 
E. coli 
 توا

 بعد ساعة
 24بعد 
 ساعة

      

Subtlis 
 توا

 بعد ساعة
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 24يعد 
 ساعة

 مل ينم امليكروب - اآلتية للداللة على النمو:)توضع العالمات 

+ + + منو   + + منو متوسط  + منو ضعيف
 غزير

 

 25مترين 

 أتثري درجة تركيز أيوانت األيدروجني )أتثري البيكة(

Effect of Hydrogen Ion Concentration 

البكرتاي حساسة ابلنسبة حلموضة البيكة النامية فيها. ويوجد لكل 
مثلى يكون عندها النمو على أمته، أما درجتا الــ  PHنوع منها درجة 

PH  القصوى والسفلى فهما حيددان نطاق النمو، حبيث أنه لو تعدى
التأثري هذا النطاق ال حيدث منو. والغرض من هذا التمرين إجياد درجة 

PH لى لنمو ميكروب ما.املث 
 

 املطلوب:

 ساعة )بويون(. 24عمر  E. coliمزرعة من  -ا

 .3سم 8أانبيب بويون متعادل حتتوي كل منها على  -ب
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 جزيكي(. 0,2م )33 4ىد فو ا2حملول ىو -ج

  "( 0,2م )34حملول حامض البوري   -د

 "( 0,2) م 35حملول ص اىد -ه

 "( 0,1م )36حملول حامض السرتي   -و

 عدد

 أانبيب اختبار فارغة ذات سدادات قطنية. 10 -ز
 

 العمل:

حضر البيكات العشرة اآلتية، كل منها يف أنبوبة اختبار كما يف اجلدول  -1
 اآليت:

منرة 
 األنبوبة

فوسفات 
 3سم

سرتي  
 3سم

بويون 
 3سم

احلجم 
 الكلي

PH 

1 0,30 1,70 - ،8 - ،10 2,8 
2 0.60 1,40 - ،8 - ،10 3,6 
3 0,90 1,10 - ،8 - ،10 4,4 
4 1,10 0,9 - ،8 - ،10 5,2 
5 1,30 0,7 - ،8 - ،10 6,0 
6 1,50 0,5 - ،8 - ،10 6,8 
7 1,9 0,1 - ،8 - ،10 7,6 
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 بويون ص اىد يوري  
احلجم 
 الكلي

PH 

8 1,7 0,3 - ،8 - ،10 8,4 
9 1,3 0,7 - ،8 - ،10 9,2 
10 - ،1 - ،1 - ،8 - ،10 10,0 
 ق يومياً ملدة ثالثة أايم. 20ملدة  Arnoldعقم األانبيب يف جهاز  -2

بعد أن تربد األانبيب لقح كل أنبوبة مبا يعلق ابإلبرة ذات العقدة مرة  -3
. ضع األانبيب يف احملضن على درجة E. coliواحدة من مزرعة 

37o  ساعة. 48م ملدة 

الكمية كما سبق اإلشارة دون النتيجة يف جدول مستعماًل التقديرات  -4
 .24إليه يف مترين 

 

 26مترين 

 Resistance of Spores to Heat مقاومة اجلراثيم للحرارة

إن اجلراثيم البكتريية أكثر مقاومة للحرارة من اخلالاي اخلضرية، 
فوجود جراثيم يف بيكة أو طعام حمفوظ هو الذي حيدد زمن ودرجة حرارة 

 التمرين معرفة مقاومة اجلراثيم البكتريية للحرارة.التعقيم. والغرض من هذا 
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 املطلوب:

 يوم. 4عمر  B. subtilisمزرعة بويون قدمية حتتوي على  -ا

 ساعة. 48عمر  E. coli" حتتوي على  "-ب

 عدد

 أنبوبة بويون. 16 -ج
 العمل:

لقح مثانية أانبيب من البويون كل أنبوبة مبا يعلق ابإلبرة ذات العقدة  -1
 .B. subtilisواحدة من مزرعة مرة 

لقح الثمانية أانبيب البويون األخرى كل أنبوبة مبا يعلق ابإلبرة ذات  -2
 .E. coliالعقدة مرة واحدة مزرعة 

وضعها يف إانء به ماء  Subtilisخذ سبعة من األانبيب امللحقة بـ  -3
، 30، 20، 10، 5، 2يغلي مث أخرج واحدة بعد األخرى بعد 

ة على التوايل. وبعد إخراج كل أنبوبة ضعها يف ماء دقيق 60، 40
ابرد لتربد. أما األنبوبة الثامنة فترتك للمقارنة. ميز كل أنبوبة من 

 م. 37oاألانبيب املذكورة بنمرة مث ضعها يف احملضن على درجة 

وكذل   Coliمستعماًل األانبيب امللقحة بـ  3كرر ما عملته يف   -4
 م بداًل من درجة الغليان. 70oاستعمل درجة 

 وبني وجود النمو يف صورة جدول.
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 27مترين 

 بكرتاي الكيماوايت على البكرتاي

Effect of Chemicals on Bacteria 

خيتلف أتثري البكرتاي ابلنسبة لبعض املواد الكيماوية، فمنها ما 
 يقتلها، ومنها ما يوقف نشاطها ومنوها، وأخرى ال تتأثر بوجودها. والغرض
 من هذا التمرين دراسة أتثري بعض املواد الشائعة االستعمال يف التطهري.

 

 املطلوب:

 ساعة. 24يف البويون عمر  E. coliمزرعة  -ا
 عدد
 .ب8أانبيب بويون اللكتوز  20 -ب
 معقمة. 3سم 1ماصة سعة  1معقمة،  3سم 10ماصة سعة  5 -ج
 أانبيب اختبار فارغة معقمة. -د
%، كحول 0,1% كلورور الزئبقي  1 % و5حملول فينول  -ه
 %.3%، فوق أكسيد االيدروجني 70

 

 العمل:

% إىل 5من حملول الفينول  3سم 10انقل بواسطة ماصة معقمة  -1
أنبوبة اختبار معقمة. كرر ذل  مستعماًل األربعة حماليل األخرى 

 فيكون لدي  مخسة أانبيب يف النهاية.
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إىل كل من  E. coliعة من مزر  3سم 1انقل بواسطة ماصة معقمة  -2
األانبيب اخلمسة املذكورة سابقاً. امزج امليكروب ابحمللول بوضع 

 األنبوبة بني الكفني وإدارهتا عدة مرات.

دقيقة انقل مقدار عقدة  30و  15و  10و  5بعد فرتات مقدارها  -3
إىل أنبوبة بويون اللكتوز.  2من كل من األانبيب اخلمسة املذكورة يف 

 أنبوبة بويون ملقحة. 20يف النهاية  فيكون عندك
م  37oيف احملضن على درجة  4ضع أانبيب البويون املذكورة يف  -4

ساعة. بعدها اخترب األانبيب لتكوين الغاز واحلامض مث  48ملدة 
 ( يف صورة جدول كاآليت:-دون نتيجة النمو )+ أو 

 املادة
 الوقت ابلدقيقة

5 10 15 30 
 %5فينول 
 % 1فينول 

 % 0,1كلورور زئبقي  
 %70كحول 

 فوق أكسيد األيدروجني
3% 

    
    
    
    
    

    

ملحوظة: تقارن قدرة أي حملول قاتل للميكروابت مبحلول الفينول الذي 
 Phenolيعترب أساسًا للمقارنة وينتج عن ذل  ما يسمى بعدد الفينول 

coefficient. 
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 الفصل الثامن

 Bacterial Products البكرتيامنتجات 

عندما تنمو البكرتاي يف بيكة تؤثر بواسطة إنزمياهتا العديدة على 
املركبات املوجودة وتكون نتيجة ذل  حاصالت هنائية مثل اثين أكسيد 

وأمحاض  Indoleالكربون واأليدروجني وكربيتور األيدروجني واآلندول 
 عضوية وأوزتيت وأمونيا .. اخل.

أنواع البكرتاي القدرة على تكوين هذه املواد بل خيتلف  وليس جلميع
بعضها عن بعض يف تكوين بعضها. وهذه تستعمل للتمييز بني األنواع 

 املختلفة.

 

 28مترين 

 إنتاج الغاز واألمحاض من الكربوهيدرات

Production of Acid and Gas from Carbihydrates 

قدرهتا على حتليل الكربوهيدرات، ختتلف البكرتاي اختالفًا كبريًا يف 
فبعض األنواع مثال حتلل نوعاً ما من السكر مع إنتاج حامض وغاز، وأنواع 
أخرى حتلله مع إنتاج حامض فقط. وهناك نوع اثلث ال يقوى على حتليله 

 إطالقاً. وهلذه اخلاصية أمهية كبرية يف متييز البكرتاي بعضها عن بعض.
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 املطلوب:

 ساعة. 24يف البويون العادي عمر  E. coliمزرعة من  -ا

يف البويون العادي عمر  Proteus vulgarisمزرعة من  -ب
 ساعة. 24

 عدد

 ب.5أنبوبة حتتوي بويون اجللوكوز الختبار التخمر  2 -ج

 ب.9أنبوبة حتتوي بويون اللكتوز الختبار التخمر  2 -ء

 ب.10أنبوبة حتتوي بويون السكروز الختبار التخمر  2 -ه

 ب.11أنبوبة حتتوي بويون املانوز الختبار التخمر  2 -و
 

 العمل:

لقح جمموعة من أانبيب البيكات السابقة كل أنبوبة مبقدار ما يعلق  -1
 .E. coliابإلبرة مرة واحدة من مزرعة 

 .Proteusلقح جمموعة األانبيب الثانية مستعماًل  -2
م ملدة  37o( على درجة 14ضع األانبيب يف احملضن )شكل  -3
 ساعة بعدها دون نتيجة االختبار يف جدول كاآليت: 48
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 امليكروب
 مانوز سكروز اللكتوز اجللوكوز

A G A G A G A G 
         
A  رمز لكلمةacid .وهو تكوين حامض 

G رمز لكلمة  gas .وهو تكوين غاز يف أنبوبة دور مهم 

 

 29مترين 

 Indole Production إنتاج اإلندول

لبعض أنواع البكرتاي القدرة على حتليل احلامض األميين 
Tryptophane  وهو أحد مركبات بعض الربوتينات مع إنتاج
. فوجود هذا األخري يف مزرعة بكتريية Indoleاملركب املسمى إندول 

 يساعد على تعيني نوع البكرتاي املوجودة يف املزرعة.
 

 املطلوب:

 يف البويون. ساعة 24عمر  E. coliمزرعة من  -ا

ساعة يف  24عمر  Proteus vulgarisمزرعة من  -ب
 البويون.

 عدد



 122 

 Tryptone ب12أانبيب حتتوي بويون الرتبتون  6 -ج
broth. 

 Gnezda oxaiic acid م 37ورق حامض اأُلكسلي   -ء
test paper. 

 .Ehrlich- Bohme 2,1 م38بوم  -كشاف أرلي   -ه
 

 العمل:

لقح ثالثة من أانبيب بويون الرتبتون كل مبقدار ما يعلق ابإلبرة مرة  -1
 .Coliواحدة من مزرعة 

لقح الثالثة األخرى كل مبقدار ما يعلق ابإلبرة مرة واحدة من مزرعة  -2
Vulgaris. 

خذ أنبوبة من اجملموعة األوىل وأخرى من الثانية وضع بكل ورقة  -3
 ء وتبقى أعلى البيكة.حامض اأُلكسلي  تدىل من الغطا

يوم. بعد  2م ملدة  37oضع األانبيب كلها يف احملضن على درجة  -4
 هذه املدة اخترب اإلندول.

 اختبار اإلندول

عند تكوين اإلندول يف أانبيب ورق حامض اأُلكسلي  يتكون لون  -1
 أمحر على الورقة.



 123 

على فوهتها خذ أنبوبة حتتوي املزرعة املراد اختبارها لإلندول وضع  -2
قطعة من القطن املاص بداًل من الغطاء األصلي بعد أن تكون قد 

وتبعتها بستة نقط من  2بوم  -بللتها بستة نقط من حملول أرلي  
. ادفع قطعة القطن إىل داخل األنبوبة إىل أن تعلو عن 1احمللول 

 15سم. ضع األنبوبة يف ماء يغلي ملدة  4 -3سطح املزرعة مبقدار 
من أن تلمس قطعة القطن املزرعة. وجود اإلندول يف  ق. وحاذر

 املزرعة يكون لون أمحر على قطعة القطن.

 

 30مترين 

 The liquefaction of Gelatin إسالة اجليالتني

اجليالتني مادة بروتينية إذا أذيبت يف املاء فإهنا تكون معه مادة 
ذل  يفقد  جيالتينية صلبة. ولبعض البكرتاي القدرة على حتليله وعند

خاصيته اجليالتينية املعروفة ويصبح سائاًل. واإلنز م الذي تنتجه البكرتاي 
 .Gelatinaseوحيلل اجليالتني يسمى 

 

 املطلوب:

 ساعة. 24يف البويون عمر  E. coliمزرعة من  -1

 ساعة. 24يف البويون عمر  Proteus vulgarisمزرعة  -ب
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 عدد

 أانبيب اجليالتني املغذي. 5 -ج
 

 العمل:

 .Coliلقح ابلوخز أنبوبتني من اجليالتني من مزرعة  -1

 .Proteuaلقح ابلوخز أنبوبتني من اجليالتني من مزرعة  -2

 ترتك األنبوبة اخلامسة بدون تلقيح للمقارنة. -3

ساعة، بعدها  48م ملدة  37oضع األانبيب يف احملضن على درجة  -4
 ة.انقل األانبيب إىل الثالجة ملدة نصف ساع

جتمد اجليالتني يبني عدم قدرة امليكروب على حتليله، بينما إسالته 
 تثبت العكس، لذل  عني قدرة كل من امليكروبني على حتليل اجليالتني.

 

 31مترين 

 The Production of ammonia اج األمونياإنت

عندما حتلل البكرتاي الربوتينات فإن اآلزوت الربوتيين يتحول يف 
 أمونيا.النهاية إىل 
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 املطلوب:

 ساعة. 24يف البويون العادي عمر  E. coliمزرعة من  -ا

 24يف البويون العادي عمر  Proteus vulgarisمزرعة من  -ب
 ساعة.

 ساعة. 24يف البويون العادي عمر  B. Subtilisمزرعة من  -ج

 عدد

 أانبيب بويون عادي. 7 -د

 م.39حملول نسلر  -ه
 

 العمل:

 Proteusوأخرتني من  E. coliلقح أنبوبتني من مزرعة  -1
. ترتك األنبوبة السابعة بدون تلقيح Sultilisواألخريتني من 

 للمقارنة.

 ساعة. 48م ملدة  37oضع األانبيب يف احملضن على درجة  -2

 اخترب املزارع الناجتة مبحلول نسلر لألمونيا. -3
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 32مترين 

 Reduction of Nirate اختزال األزواتت

توجد أنواع كثرية من البكرتاي هلا القدرة على اختزال األزواتت إىل 
أزوتيت، ويتم هذا االختزال حتت شروط غري هوائية. ويستعمل هذا 

 االختبار يف متييز أنواع البكرتاي.
 

 املطلوب:

 ساعة. 24على اآلجار املائل عمر  Proteusمزرعة من  -ا

على  Pseudomonas fluorescensمزرعة من  -ب
 ساعة. 24اآلجار املائل عمر 

 عدد

 ب.13أانبيب بويون األزواتت  3 -ج

 .Nitrite testم 40كشاف األزوتيت   -ه

 عدد

 معقمة. 3سم 1ماصة ساعة  4أانبيب اختبار نظيفة،  -د
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 العمل:

وأخرى مبيكروب  Proteusلقح أنبوبة البويون مبيكروب  -1
Pseudomonas .واترك الثالثة بدون تلقيح للمقارنة 

م مث اخترب كل  30oضع األانبيب الثالثة يف احملضن على درجة  -2
مزرعة لوجود األزتيت يومياً. استمر يف وضعها يف احملضن إىل أن 

 خيتفي األزوتيت ويدل ذل  على اختزال األزوتيت إىل أمونيا.

 

 33مترين 

  إنتاج كربيتور األيدروجني

Production of Hydrogen Sulfide 

لبعض أنواع البكرتاي القدرة على حتليل األمحاض األمينية احملتوية 
على عنصر الكربيت واملوجودة يف الربوتينات مع تكوين كربيتور 

 األيدروجني، ويستعمل هذا االختبار يف متييز أنواع البكرتاي.
 

 املطلوب:

 ساعة. 24يف البويون عمر  Proteus vulgarisمزرعة من  -ا

 ساعة. 24يف البويون عمر  E. coliمزرعة من  -ب



 128 

 املائل. ب14آجار الكوبلت والنيكل  3 -ج

 العمل:

. Coliوأخرى مبيكروب  Proteusلقح أنبوبة اآلجار مبيكروب  -1
 واترك الثالثة بدون تلقيح للمقارنة.

يوم. وبعدها  4 -2م ملدة  37oضع األانبيب يف احملضن على درجة  -2
  2اخترب لون املزارع الناجتة، إذ أن اسوداد املزرعة يدل على تكوين ىد

 كب.

 

 34مترين 

 Voges- Proskauer برسكور -اختبار فوجز

 Acetylيكون هذا االختبار موجبًا إذا وجد ابملزرعة مادة 
methyl carbinol ويستعمل هذا االختبار خاصة يف متييز .

Aeroboter aerogenes  منE. coli  إذ أن األوىل تنتج
 .Coliاملادة املذكورة بينما ال تنتجه 

 

 املطلوب:

 ساعة. 24يف بويون اجللوكوز عمر  E. coliمزرعة من  -ا
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 ساعة. 24يف بويون اجللوكوز عمر  A. aerogenesمزرعة  -ب

 %.10حملول ص اىد  -ج

 أانبيب اختبار. -د
 

 العمل:

 3سم 5من املزرعة يف أنبوبة نظيفة مث أضف إليها  3سم 5خذ  -1
ق  10من حملول ص اىد. رج جيدًا لتخلط اهلواء ابحمللول. اترك األنبوبة 

 يف حاملها.

 وجود لون أمحر يدل على أن االختبار موجب.

 

 35مترين 

 Methyl Red Test اختبار أمحر امليثيل

الغرض من هذا االختبار تقدير كمية احلامض املتكونة يف البيكة على 
و  Coliوجه التقريب. ويستعمل هذا االختبار خاصة يف التفريق بني 

Aerorgenes.إذ أن األوىل تكون محوضة أكثر من الثانية ، 
 

 املطلوب:

 ساعة. 24يف البويون عمر  E. coliمزرعة من  -ا
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 ساعة. 24يف البويون عمر  Aerogenesمزرعة من  -ب

 عدد

 .ب 15أانبيب بويون اجللوكوز وامليثيل األمحر 3 -ج
 

 العمل:

واألخرى مبيكروب  Coliلقح أنبوبة من بويون اجللوكوز مبيكروب  -1
Aerogenes.اترك األنبوبة الثالثة بدون تلقيح للمقارنة . 

ها ساعة بعد 48م ملدة  37oضع األانبيب يف احملضن على درجة  -2
 اختربها للون.

النتيجة: وجود لون أمحر معناه أن االختبار موجب. لون أصفر يدل على 
 أن االختبار سالب.
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 الفصل التاسع

 انتشار امليكروبات ومنوها على البيئات املختلفة

 

 36مترين 

 اختبار اهلواء واجللد والزفري والرتاب للميكروابت

Microbes of Air, Skin, Expiration and Dust 

توجد امليكروابت تقريبًا يف كل مكان، إمنا خيتلف عددها ونوعها 
ابلنسبة لألوساط املختلفة حيث لكل ميكروب شروط خاصة جيب أن 

 تتوفر له لينمو، وهذه الشروط قد تتعارض مع ميكروب آخر.

والغرض من هذا التمرين تبيان أن امليكروابت منتشرة يف الطبيعة 
 ف احمليطة هبا هي اليت حتدد نوع امليكروب.وأن البيكة والظرو 

 

 املطلوب:

 عدد

 .5، 4، 3، 2، 1أطباق برتي معقمة تنمر  5 -ا

 أانبيب آجار عميق. 5 -ب

 محام مائي وترمومرت. -ج
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 العمل:

م.  100oسيح اآلجار بوضع األانبيب يف احلمام املائي على درجة  -1
املائي عند هذه م واحفظ احلمام 50oم. برد إىل  50oبرد إىل 

 الدرجة إىل أن تستعمل اآلجار.

صب آجار األانبيب يف اخلمسة األطباق حتت شروط معقمة كما  -2
 سبق شرحه.

للجو برفع غطائه مدة  1بعد أن جيمد اآلجار يف األطباق عرض طبق  -3
 ق مث إعادته. 10

 . غط الطبق.2إملس أبطراف أصابع  سطح اآلجار يف طبق  -4

 لفم  مث كح. غط الطبق. 3جار يف طبق عرض سطح اآل -5

خذ قطعة قطن نظيفة وامسح هبا جزء قليل من األتربة املوجودة على  -6
. غط 4إحدى موائد املعمل مث املس هبا سطح اآلجار يف طبق 

 الطبق.

 للمقارنة. 5اترك طبق  -7

م أما طبق  30Oيف احملضن على درجة  5، 4، 2، 1ضع األطباق  -8
 ساعة. 48م ملدة  37Oرجة فيوضع على د 3

بعد فوات املدة املذكورة اخترب األطباق للمجاميع البكتريية املتكونة  -9
 ودون نتائج . احتفظ ابألطباق الستعماهلا يف التمرين التايل.
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 37مترين 

 Study of the Bacterial Colonies دراسة اجملموعات البكتريية

فمعىن ذل  أن اخللية تنقسم إذا منت خلية بكتريية واحدة على بيكة 
وتتكاثر يف العدد وتكون ما يسمى ابجملموعة يف النهاية. وختتلف جمموعات 
البكرتاي املختلفة يف الشكل والرتكيب و... اخل. لذل  تستعمل اجملموعة 

 يف وصف امليكروب ومتييزه عن غريه.
 

 املطلوب:

 (.36أطباق برتى الناجتة من التمرين السابق )مترين  -ا

 عدسة يدوية. -ب

ميكروسكوب التشريح أو امليكروسكوب العادي وتستعمل  -ج
 فيه العدسة الصغرى.

 

 العمل:

انتخب جمموعة من كل طبق بوضع دائرة حوهلا على سطح قاع الطبق  -1
 من اخلارج.

ضع الطبق حتت امليكروسكوب وافحص اجملموعة مستعماًل العدسة  -2
 الصغرى وادرس:
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، متموجة Entireقد تكون كاملة  Marginاحلافة:  -ا
Undulate مفصصة ،Iobate ممزقة ،Ragged  أو هدبية

Ciliated  (.15)شكل 

، مرتاكم Granularالرتكيب: قد يكون حبييب  -ب
Cnoglomerate  شبكيRreticulate مغضن ،

Wrinkled مشعع ،Radially marked ذا مناطق ،
أو به  Curly، جمعد Concentrically zonedدائرية 

 Showrig secondary coloniesجمموعات اثنوية 
 (.16)شكل 

، Elliptical، إهليلجي Roundالشكل: قد يكون دائراي  -ج
، قوقعي Tripartiteمثلث األقسام  Fusiformمغزيل 

Cochleate غري منتظم ،Irregular وردي ،
Rosette- Shaped جذري ،Rhzioid  أو خيطي

Flamentous  (.17)الشكل 

 بوساطة العني اجملردة قد لون اجملموعة. -3

بواسطة العني اجملردة قدر ارتفاع اجملموعة ابلنسبة لسطح البيكة وهذا  -4
، Terraced، مدرج Raised، مرتفع Flatيكون مسطح 

 (.18)شكل  Drop- likeأو قطري  Convcxحمدب 
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 38مترين 

 منو البكرتاي على البيكات املختلفة

Growth of Bacteria on Different Media 

متيز أنواع البكترياي بتأثريها على البيكات املختلفة وتنحصر نتائج 
 النمو يف اآليت:

بيكة البويون: التعكري، تكوين راسب، تكوين الغشاء، غشاء جمعد أم  -1
 أملس.

 بيكة اآلجار املائل: اللون، اللمعان، القوام، الشفوفة، لون البيكة. -2

جليالتني: السيولة وشكل اجلزء السائل الذي قد يكون فنجاين بيكة ا -3
Cup shaped إبريقي ،Sauccr shaped أنبويب ،

Tubular قمعي ،Funnel shaped أو أسطواين ،
Cyrindrical  (.19)شكل 

، إذابة اخلثرة املتكونة Wheyبيكة اللنب: جتنب، تكوين شرش  -4
Peptonizationازات.، تكوين احلامض، تكوين الغ 

بويون الكربوايدرات الختبار التخمر )ليكن اجللوكوز مثاًل(: تكوين  -5
 أمحاض، تكوين غازات.

وإلجراء جتربة تثبت أتثريات امليكروابت املختلفة على البيكات يعمل 
 اآليت:
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 املطلوب:

 ساعة. 24يف البويون عمر  E. coliمزرعة  -ا

 "   "   ". A.aerogenes"  -ب

 "   "  ".   B.subtilis"  -ج

 ساعة. 24عمر  Streptococcus"  -د

 عدد

 أانبيب بويون. 5 -ه

 أانبيب آجار مائل. 5 -و

 جيالتني. " 5 -ز

 لنب. " 5 -ح

 بويون جلوكوز " 5 -و
 

 العمل:

اقح أربعة من أانبيب البويون كل أنبوبة مبقدار ما يعلق ابإلبرة ذات  -1
 املذكورة.العقدة من كل من مزارع امليكروابت األربعة 

 مع بيكة اللنب وبويون اجللوكوز. 1إجر مثل ما تقدم يف  -2
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لقح أربعة من أانبيب اآلجار املائل كل أنبوبة مبقدار ما يعلق ابإلبرة  -3
ذات العقدة من كل من مزارع امليكروابت األربعة، وذل  بغمس 
ر اإلبرة املعقمة يف املزرعة مث وضع العقدة على اجلزء املائل من اآلجا
ابلقرب من هناية األنبوبة مث سحبها على سطح اآلجار جتاه فوهة 

 األنبوبة.

لقح أربعة من أانبيب اجليالتني كل أنبوبة مبقدار ما يعلق ابإلبرة  -4
املستقيمة من مزارع امليكروابت األربعة. يعمل ذل  أبن تغمس 
 اإلبرة املعقمة يف املزرعة مث يوضع طرفها يف منتصف سطح اجليالتني
مث يضغط هبا إىل أسفل حىت تلمس قاع األنبوبة فرتسم خطًا موازايً 
تقريبًا جلدار األنبوبة، بعد ذل  تسحب اإلبرة من اجليالتني بنفس 
الطريق الذي سلطته أثناء غرسها. وتسمى طريقة التلقيح هذه بـ 

 "الوخز".

 أما اخلمسة أانبيب الباقية بدون تلقيح فترتك للمقارنة. -5
م مث اختربها مرة   30Oانبيب مجيعها يف احملضن على درجة ضع األ -6

 ساعة ودون النتائج يف جدول كاآليت: 48كل 

دة  البيكة
م

ني 
حق
الت

يوم
ابل

 

Coli Aerogenes Subtilis Lactis 

 البويوين
2 
4 
6 
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اآلجار 
 املائل

2 
4 
6 

    

اجليالتني
* 

2 
4 
6 

    

 اللنب
2 
4 
6 

    

بويون 
 اجللوكوز

2 
4 
6 

    

* جيب وضع أانبيب اجليالتني أواًل يف الثالجة ملدة نصف ساعة قبل 
 االختبار
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 الفصل العاشر

 

 39مترين 

 Identification of Bacteria تعيني نوع البكرتاي

يعطى الطالب مزرعة نقية ميكروب جمهول ينحصر بني امليكروابت 
املذكورة هنا يف الكتاب، وعليه أن يستعمل التمرينات املختلفة اليت درسها 
سابقًا حىت يصف امليكروب بدقة. وبعد ذل  يرجع إىل بعض الكتب اليت 
تقسم وتوصف أنواع البكرتاي املختلفة، وأمهها يف هذا املضمار 
Bergey's Manual of Determinative 

Bacteriology  أن يقارن بني صفات امليكروب اجملهول وصفات
 امليكروابت األخرى، وعندئذ ميكنه أن يعني اسم امليكروب.

ولتسهيل العمل نذكر ابختصار الصفات اليت يلزم ذكرها ابلنسبة 
 للميكروب اجملهول.

 الصفات املورفولوجية. -ا

لتجمع: كروي منفرد. كروي زوجي.  شكل امليكروب ونظام ا -1
كروي عنقودي. كروي يف سالسل. مكعبات. عضوي. مقوس. حلزوين. 

 متفرع شريطي.

 احلجم. -2
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 الصبغ بطريقة جرام: سالب. موجب. -3

 الغالف: موجود. غري موجود. -4

 التجرمث: موجود. غري موجود. -5

 شكل الكيس اجلرثومي. -6

 اجلرثومة وموضعها. -7

 توزيع األهداب. -بكرتاي حركة ال -8

 

 الصفات املزرعية: -ب

 النمو على اآلجار. -1

 وصف اجملاميع على أطباق اآلجار. -2

 وصف النمو يف البويون والبيكات األخرى. -3

 

 الصفات الفسيولوجية: -ج

عالقة امليكروب ابلنسبة لألكسجني: هوائي. غري هوائي.  -1
 اختياري.
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وانجتات النمو: اجللوكوز. زيلوز. أرابينوز حتليله للمواد املختلفة  -2
فركتوز، جالكتوز. مانوز. سكروز. مالتوز. رافينوز. النشا. أنيولني 

 دكسرتين. جلسرين. مانيتول.

 إسالة اجليالتني. -3

بيكة اللنب: حامض. غاز. جتنب. وجود شرش. اختزال العباد.  -4
 إذابة الربوتني.

 إنتاج كربيتور األيدروجني. -5

 نتاج اإلندول.إ -6

 إنتاج أستيل ميثيل كاربينول. -7

 اختزال األزواتت. -8

 اختبار أمحر امليثيل. -9
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 الباب الثاني

 بكرتيولوجيا املاء
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تصل إىل املاء ميكروابت من مصادر خمتلفة مثل اهلواء والرتبة ومياه اجملاري 
والنبااتت امليتة، فال ش  إذن أن ميكروابت املاء متنوعة  ومن احليواانت

عديدة. ومن الغريب أنه ليس ملعظم هذه األنواع القدرة على املعيشة يف 
املاء بل قليل منها ما ميكنه أن يتالءم مع هذا الوسط اجلديد، وهذه 

 األنواع القليلة هي اليت تكون جمموعة بكرتاي املاء.

 

 40مترين 

 Bacterial Count of Water يف املاء عد البكرتاي

تعطي معظم الطرق اليت جترى يف املعمل إلحصاء البكرتاي عددًا أقل 
من احلقيقي، ألن كثريًا من امليكروابت املوجودة يف عينة املاء املستعملة ال 
يسهل إمناؤها على البيكات املعتادة. ولكن هذه الطرق مفيدة ألن 

ت مثل البكرتيولوجيني يهمهم فقط األنواع اليت تنمو على مثل هذه البيكا
اليت بواسطتها ميكن احلكم على  Colon bacteriaبكرتاي القولون 

صالحية املاء. والغرض من هذا التمرين إحصاء عدد البكرتاي املوجودة يف 
 سنتيمرت واحد من املاء.

 

 :املطلوب

 عينة املاء )موضوعة يف زجاجة عينة معقمة(. -ا
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 عدد

 أانبيب آجار مغذى. 6 -ب

 1/100، 1/10ماء معقم  3سم 9 أانبيب بكل منها 2 -ج

 معقمة. 3سم 1ماصة سعة  3 -ء

 1/10وآخران  1أطباق برتي معقمة تنمر اثنان منها  6 -ه
 .1/100واألخريان 

 

 العمل:

 3سم 1مرة( انقل ابملاصة  20بعد رج زجاجة العينة جيدًا )حوايل  -1
وكيفية استعمال املاصة املعقمة  1لكل من طبقي برتي املرقومني 

وهي أن متس  اجلزء الذي يوضع يف الفم أبطراف أصابع اليد اليمىن 
وينزع شريط الورقة الذي يغلف املاصة بكل دقة حبيث ال متس 
األصابع املاصة نفسها مث ميرر اجلزء املدبب من املاصة بسرعة يف 

قيمه. بعد ذل  استعمل املاصة يف نقل الكمية اللهب مرتني بغرض تع
 املطلوبة مع احلذر من أن يلمس طرفها أي جسم آخر.

م من العينة إىل أنبوبة املاء  3سم 1انقل بنفس املاصة السابقة  -2
 . اخلط جيداً إبدارة األنبوبة بني الكفني.1/10
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 1/10إىل كل من طبقي برتي  3سم 1مقدار  1/10انقل من أنبوبة  -3
. رج األنبوبة 1/100مستعماًل ماصة جديدة وكذل  إىل أنبوبة املاء 

 . 1/100جيداً. يالحظ أن التخفيف يف األنبوبة 

من املاء املوجود يف انبوبة  3سم 1بواسطة ماصة جديدة انقل  -4
 .1/100إىل كل من الطبقني املرقومني  1/100

م. صب  50oسيح اآلجار بوضع األانبيب يف ماء يغلي. برد إىل  -5
اآلجار يف األطباق. أمل الطبق ميينًا ويسارًا حىت تتوزع عينة املاء يف 
اآلجار توزيعًا منتظماً. اترك األطباق على املائدة حىت يربد اآلجار مث 

 م. 37oضعها يف احملضن مقلوبة على درجة 

ساعة. امهل منها ما حيتوي على أكثر من  24اخترب األطباق بعد  -6
وعد األطباق األخرى. ومن ذل  احسب عدد جمموعة  300

 من املاء. 3سم 1البكرتاي املوجودة يف 

 ميكن إجراء ما تقدم بسهولة. 20( ابلنظر إىل شكل 1: )ملحوظة

( ميكن عد البكرتاي يف األطباق مبجرد النظر إليها. ولكن أنه 2)  
توجد جمموعات صغرية يلزم أن يكون هناك ضوء قوي لتسهيل 
الرؤية، ولذل  يوجد يف املعامل البكرتيولوجية أجهزة خاصة 

( وهو 21يستعان هبا عند العد ومن بينها صندوق العد )شكل 
حة على شكل دائرة عبارة عن صندوق خشيب بسطحه العلوي فت

أكرب قلياًل من طبق برتي العادي مركب عليها قطعة من الزجاج. 
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ويضاء الصندوق من الداخل مبصابيح كهرابئية عند االستعمال ويف 
الوقت نفسه يوضع طبق برتي الذي حيتوي على جمموعات البكرتاي 

 املطلوب عدها مرتكزاً على الزجاجة يف الفتحة.

 

 41مترين 

 املاء مبياه اجملاري اختبار تلوث

Examination of Water for Sewage pollution 

حتتوي أمعاء احليواانت ذات الدم احلار على بكرتاي القولون 
Colon group  ولذل  فربان هذه احليواانت حيتوي على أعداد

وفرية منها. فإذا اختربت عينة ماء ووجد هبا أنواع البكرتاي املذكورة قيل أهنا 
وإن مثل هذا التلوث  Sewage pollutionياه اجملاري ملوثة مب

 يكسب املاء عدم صالحيته للشرب.
 

 واختبار املاء هلذه البكرتيا يتضمن ثالثة خطوات:

 Presumptive test  االختبار االحتمايل -1
 "       Confirmed  التحقيق       "   -2
 "       Completed  التكميلي     -3
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 االحتمالي( االختبار 1)

بواسطة قدرهتا على حتليل  Coli- aerogenesختترب أنواع الـ 
سكر اللكتوز مع تكوين غاز وحامض. فإذا وجد األخريان وكان الغاز يبلغ 

% أو أكثر من حجم أنبوبة قياس الغاز )أنبوبة دورهام( يف حبر 10قدره 
ساعة األوىل فمعىن هذا أن االختبار االحتمايل يكون موجباً؛ أي أنه  24

عينة املاء املختربة، وإذا ظهر الغاز  حيتمل وجود امليكروابت املذكورة يف
ساعة التالية فإن نتيجة االختبار تكون مشكوكاً  24أبي كمية يف حبر الـ 

، وعلى ذل  تعمل اختبارات أخرى. وإن مل يظهر Doubtfulفيها 
وال داعي  Negativeساعة فإن االختبار يكون سالبًا  48الغاز بعد 

 االختبار االحتمايل يعمل اآليت:إذن إلجراء أي اختبار آخر. وإلجراء 

 

 املطلوب:

 عينة املاء املراد حتليلها. -ا

 عدد

من بيكة بويون  3سم 20أانبيب كبرية حتتوي كل منها على  5 -ب
 .ب9اللكتوز الختبار التخمر 

 من البيكة املذكورة. 3سم 5أنبوبة صغرية حتتوي  1 -ج

 معقمة. 3سم 1ماصة سعة  1 -د
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 "  3سم 10"  " 1 -ه
 

 العمل:

من عينة  3سم 10لقح أانبيب البويون الكبرية اخلمس كل مبقدار  -1
 املاء.

 من عينة املاء. 3سم 1لقح أنبوبة البويون الصغرية مبقدار  -2

 ساعة. 48م ملدة  37oضع األانبيب السابقة يف احملضن على درجة  -3

 48ساعة مث بعد  24اخترب األانبيب للحامض والغاز بعد مرور  -4
 عة ومن ذل  دون نتيجة االختبار.سا

ملحوظة: إذا كان االحتمال موجبًا أو مشكوكًا فيه فيفضل إجراء 
االختبار التحقيقي على األنبوبة الصغرية. وإن مل يتيسر ذل  جيرى على 

 البيكة يف إحدى األانبيب الكبرية.

 

 ( االختبار التحقيقي2)

 Colonحيث أن االختبار السابق ال يفرق بني بكرتاي القولون 
group  وجمموعةAerogenecs  إذ أن األخرية توجد يف الرتبة ويف

مواضع أخرى غري الرباز، فيجب إذا التفرقة بني النوعني، لذل  جيرى 
االختبار التحقيقي ويستعمل لذل  بيكة تسمى آجار اآليوسني واملثيلني 
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Eosin methylene blue agar  إذ تظهر عليها جمموعات
Escherichia coli  .متميزة مبركزها األسود وملعان معدين خمضر
بنية املركز وخلوها من اللمعان  Aerogenesبينما تظهر جمموعات 

 املعدين.
 

 املطلوب:

أنبوبة بويون اللكتوز اليت أظهرت اختبارا احتماليًا موجبًا أو  -ا
 مشكوكاً فيه.

 عدد

 (.E.M.B) ب16بق حيتوي آجار االيوسني واملثيلني ط 1 -ب

 ساعة. 24عمر  E. coliمزرعة بويون حتتوي  -ج

 ساعة. 24عمر  A. aerogenesمزرعة بويون حتتوي  -د
 

 العمل:

 على السطح اخلارجي للقاع قسم الطبق إىل ثالثة أقسام من املركز. -1

 A. aerogenesوالثاين بواسطة  E. coilلقح قسم بواسطة  -2
والثالث بواسطة مزرعة االختبار االحتمايل مستعماًل يف ذل  طريقة 



 152 

التخطيط من كل قسم ابلكتابة عليه ابسم امليكروب امللقح. اقلب 
 ساعة. 24م ملدة  37oالطبق وضعه يف احملضن على درجة 

بعد فوات مدة التحضني اخترب الطبق فإذا وجدت جمموعات منوذجية  -3
 ان خمضر فإن هذا معناه أن االختبار التحقيقي موجب.سوداء هلا ملع

وإذا مل تظهر جمموعات منوذجية يف مدة التحضني السابقة بينما  
تكونت جمموعات أخرى فإن نتيجة االختبار التحقيقي ال تعترب سالبة، 

قد تكون جماميع غري منوذجية أو أهنا تكوهنا ببطء،  E.coliحيث أن 
 وعند ذل  يلقح الطبق اثنية ويرتك يف احملضن مدة أخرى.

 ب17ملحوظة: ميكن إجراء االختبار السابق ابستعمال بيكة آجار إندو 
End agar  حيث تظهر جمموعاتE.coli  ذهبية المعة محراء

 غري المعة غري ملونة. Aerogenesاللون بينما تظهر جمموعات 

 

 ( االختبار التكميلي3)

فائدة هذا االختبار هي التأكد من أن اجملاميع اليت ظهرت على 
األطباق يف االختبار التحقيقي هي من نفس امليكروب الذي ظهر يف 
أانبيب االختبار االحتمايل وأن صفاته ميكروابت القولون أي عصوية غري 

إذا انطبقت هذه األوصاف فإن امليكروب متجرمثة سالبة لصبغة جرام. ف
 يعترب من جمموعة القولون ويصبح املاء ملواًث.
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 املطلوب:

 الناتج من االختبار التحقيقي. E:M.Bطبق  -ا

 أنبوبة حتتوي بويون اللكتوز الختبار التخمر. -ب

 أنبوبة آجار مائل. -ج

 صبغة جرام. -د
 

 العمل:

عقمة جزًءا من اجملموعة النموذجية التقط بواسطة اإلبرة املستقيمة امل -1
املوجودة على الطبق ولقح هبا أنبوبة بويون اللكتوز وكذل  أنبوبة 
اآلجار املائل )إذا لو توجد جمموعة منوذجية تنتخب جمموعة 

 أخرى(.

 م. 37oضع األانبيب يف احملضن على درجة  -2

متجرمثة سالبة ساعة اآلجار املائل لبكرتاي عضوية غري  24اخترب بعد  -3
 اجلرام صبغة جرام.

 ساعة أنبوبة االختمار ابلنسبة للغاز واحلامض. 48اخترب بعد  -4

يكون االختبار التكميلي موجبًا إذا كانت النتيجة موجبة ابلنسبة ملا  -5
 .4، 3يف 
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 42مترين 

 Aerogenesو   Coliالتمييز بني 

اجملموعتني من لقد سبق ذكر أمهية التفريق أو التمييز بني هاتني 
عند الكالم عن اختبار نقاوة املاء حيث  41امليكروابت يف مترين 

استعملت بيكة آجار االيوسني وامليثلني وبيكة آجار إندو. كما استعمل 
( 34برسكور )مترين  -( واختبار فوجز35أيضاً اختبار أمحر امليثيل )مترين 

 ذكر منها ما أييت:يف التمييز بينهما. وهناك اختبارات أخرى مستعملة ن

( اختبار حامض اليوري : إذا وضع هذا احلامض يف بيكة ال حتتوي على 1)
ميكنها أن متثله بينما  Aerogenesمركب أزويت غريه فإن 

Coli .ال تقدر على النمو يف مثل هذه البيكة 

القدرة على  Aerogenes( اختبار سرتات الصوديوم: مليكروب  2)
صوديوم كمصدر وحيد للكربون يف البيكة النمو يف وجود سرتات ال

 وإلجراء االختبارين السالفي الذكر يعمل اآليت: Coliعلى عكس 
 

 املطلوب:

 ساعة. 24يف البويون عمر  E. coliمزرعة  -ا

 ساعة. 24يف البويون عمر  E.coliمزرعة  -ب

 ساعة. 24عمر  A. aerogenesمزرعة  -ب
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 عدد

 ب )كوزر(.18اليوري  أانبيب حتتوي بيكة حامض  3 -ج

 ب )كوزر(19أانبيب حتتوي بيكة حامض اليوري   3 -د
 

 العمل:

أنبوبة بيكة حامض اليوري  وأخرى من بيكة  E. coliلقح من مزرعة  -1
 السرتات.

أنبوبة بيكة اليوري  وأخرى من بيكة  Aerogenesلقح من مزرعة  -2
 السرتات.

باقيتني بدون تلقيح تلقيح ترتك أنبوبيت السرتات وحامض اليوري  ال -3
 للمقارنة.

أايم  4م ملدة  37Oتوضع األانبيب مجيعها يف احملضن على درجة  -4
 بعدها دون إذا كان هناك منو من عدمه.

( ويستعمل الغاز الذي ينتج من حتليل امليكروب للسكرايت يف متييز نوعه، 3)
 يعمل اآليت:وليس فقط كميته بل مركباته ونسبتها لبعض. وإلجراء ذل  

 

 املطلوب:

 ساعة. 24يف البويون عمر  E. Coliمزرعة  -ا
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 ساعة. 24يف البويون عمر  A. aerogenesمزرعة  -ب
 

 عدد

 Smith( 22أانبيب مسيث االختمارية )شكل  3 -ج
fermentation tube  ذات حجم واحد وحتتوي كل منها على
 نفس الكمية من بويون اجللوكوز.

 %.10اوية حملول الصودا الك -د
 

 العمل:

لقح أنبوبة مسيث مبا يعلق ابإلبرة ذات العقدة مرة واحدة من مزرعة  -1
E. coli وأنبوبة أخرى من مزرعة ،Aerogenes. 

 اترك أنبوبة مسيث الثالثة بدون تلقيح للمقارنة. -2

 ساعة. 48ملدة  37Oضع الثالثة أانبيب يف احملضن على درجة  -3

قس طول عمود الغاز يف كل من األنبوبتني  بعد فوات مدة التحضني -4
امللقحتني. دون ذل  والحظ الفرق بني امليكروبني يف كمية الغاز 

 الناجتة.

مث امأل فقاعة األنبوبة مبحلول  Coliخذ األنبوبة امللقحة مبيكروب  -5
الصودا الكاوية إىل حافتها. ضع اإلهبام على فوهة األنبوبة حبيث ال 
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بني اإلهبام والسائل. اقلب األنبوبة فتختلط  ترتك فقاعات هوائية
الصودا الكاوية ابملزرعة ومتتص يف نفس الوقت غاز اثين أكسيد 
الكربون. أعد األنبوبة إىل وضعها األصلي حبيث يكون مجيع الغاز 
املتبقي يف أعلى الذراع. ارفع اإلهبام مث قدر طول عمود الغاز املتبقي 

 الذي هو عبارة عن األيدروجني.

بطرح عمود األيدروجني من عمود  2وميكن معرفة طول عمودك ا 
 .2: ىد2الغاز الكلي. من ذل  قدر نسبة ك ا

ابستعمال أنبوبة مسيث امللقحة مبيكروب  5كرر ما عملته يف   -6
Aerogenes 2: ىد2وأخرياً استخرج منه ك ا. 

 قارن بني نسبة الغازين يف حالة كل من امليكروبني. -7
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 الباب الثالث

 بكرتيولوجيا الرتبة
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الرتبة بيكة صاحلة لنمو أنواع متعددة من امليكروابت، 
ويكثر عددها خاصة يف الطبقة السطحية، ويقل العدد  
كلما زاد العمق. وسنقتصر يف التمارين اآلتية على دراسة 

 الرتبة.أنواع البكرتاي املهمة يف 

 

 43مترين 

 تقدير عدد البكرتاي يف الرتبة بطريقة األطباق

Number of Bacteria in Soil Using the Plating 
Method 

تستعمل بيكة اآلجار املغذي اليت تصب يف أطباق برتي وترتك حتت 
 شروط هوائية. وهلذه الطريقة عيوب منها:

 إهنا ال تتضمن عد البكرتاي غري اهلوائية. -1

 Autotrophicإهنا ال تتضمن عد البكرتاي األوتوترفية  -2
bacteria. 

 تنمو بكرتاي األزوتوابكرت إىل حد ما. -3

 يظهر جزئ من البكرتاي احملللة للسليلوز وليست كلها. -4
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وعلى ذل  فالعد هبذه الطريقة يعطي عدداً أقل من احلقيقة، غري أنه 
تها خصوصًا عندما تستعمل يف جيب أن ال ننسى أن هذه الطريقة هلا أمهي

 مقارنة أنواع من األراضي.
 

 املطلوب:

 مخسة جرامات من عينة الرتبة املراد اختبارها. -ا

 جم ماء معقم. 495قنينة هبا  -ب
 

 عدد

 .5، 4، 3، 2، 1معقمة تنمر  3سم 1ماصة سعة  5 -ج

، 2، 1ماء معقمة تنمر  3سم 9أانبيب ماء حتتوي كل منها على  4 -د
3 ،4. 

 أانبيب آجار عميق. 4 -ه

/ 1واآلخران  1/100,000أطباق برتي معقمة ينمر اثنان منها  4 -و
 مليون.

 

 العمل:

ضع عينة الرتبة يف القنينة ورج جيداً لتفصل حبيبات الرتبة بعضها عن  -1
 .1/100بعض كما تنفرد الكتل البكتريية. التخفيف هنا 
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. 1من القنينة إىل أنبوبة  3سم 1مقدار  1انقل بواسطة ماصة معقمة  -2
 .1/1000أدر األنبوبة بني الكفني للرج. التخفيف هنا 

. رج 2إىل أنبوبة  1من أنبوبة  3سم 1مقدار  2انقل بواسطة ماصة  -3
 .1/10,000التخفيف هنا 

. رج 3إىل أنبوبة  2من أنبوبة  3سم 1مقدار  3انقل بواسطة ماصة  -4
 .1/100,000التخفيف هنا 

إىل كل من طبقي  3من أنبوبة  3سم 1مقدار  4واسطة ماصة انقل ب -5
من  3سم 1وبنفس املاصة انقل  1/100,000برتي املرقومني 

 /مليون.1. رج. التخفيف هنا 4أيضاً إىل أنبوبة  3األنبوبة 

إىل كل من طبقي برتي  4من أنبوبة  3سم 1مقدار  5انقل مباصة -6
 /مليون.1املرقومني 

م. صبه يف األطباق امزج اآلجار  50oاآلجار. برد إىل سيح أانبيب  -7
 ابملاء املوجود جيداً. وعندما جيمد اآلجار اقلب األطباق.

م ملدة أسبوع. مث عد  22oضع األطباق يف احملضن على درجة  -8
وخذ املتوسط. وعد  1/100,000اجملاميع املوجودة يف طبقي 
 وخذ املتوسط./ مليون 1أيضاً اجملاميع املوجودة يف طبقي 

هي اليت تعد  300و  30األطباق اليت تظهر هبا جماميع بكتريية بني 
 بينما يستبعد ما هو غري ذل .
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حتسب امليكروابت املوجودة يف جرام واحد من الرتبة، وذل  
 بضرب عدد اجملاميع املوجودة يف الطبق يف مقلوب التخفيف.

 (.23)شكل ملحوظة: لتفهم خطوات العمل يالحظ الشكل اآليت 

 

 44مترين 

 تقرير عدد البكرتاي يف الرتبة ابلطريقة امليكروسكوبية املباشرة

Number of Bacteria in the Soil Using the Direct 
Microscopic Method 

تعطي هذه الطريقة عددًا من البكرتاي أقرب إىل الصحة من طريقة 
على بيكة اآلجار العادي األطباق، وذل  ألن البكرتاي اليت ال ميكنها النمو 

واليت حتذف يف حالة األطباق تدخل ضمن العدد هنا. على أنه هلذه 
 الطريقة بعض العيوب أمهها:

 تدخل البكرتاي امليتة يف العدد. -1

من الصعب احلصول على غشاء متجانس أو غشاء يعطي  -2
 نفس النتيجة كل مرة.

 يف بعض األحوال.صعوبة التمييز بني البكرتاي وحبيبات الرتبة  -3
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 املطلوب:

 جم من عينة الرتبة املراد اختبارها. 5 -ا

 جم آجار. 0,75جم ماء معقم حيتوي  495قنينة هبا  -ب
 

 عدد

 .3سم 0,1ماصة معقمة سعة  1 -ج

 م. 42م أو روز بنجال 41صبغة األرثروسني -ء

 سم. 4×  1ورقة على شكل مستطيل  -ه

 شرحية ميكرومرتية. -و
 

 العمل:

خذ شرحية نظيفة متامًا ومررها يف اللهب لتزيل حبيبات الدهن اليت قد  -1
 تكون عالقة. ضع الشرحية أعلى املستطيل من الورق.

جم( إىل قنينة املاء. رج جيدًا لتوزيع الرتبة توزيعًا 5أضف عينة الرتبة ) -2
من املعلق إىل  3سم 0,1منتظمًا مث انقل بسرعة ابملاصة املعقمة 

يف منتصف املستطيل. وابستعمال اإلبرة ذات العقدة  سطح الشرحية
املعقمة انشر هذا املعلق على املستطيل كله ابنتظام )إذا كان هناك 
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صعوبة يف نشر املعلق فيعرف أن الشرحية غري نظيفة لوجود حبيبات 
 دهنية، وجيب يف هذه احلالة استعمال شرحية جديدة(.

مام مائي. وبعد اجلفاف ضع الشرحية لتجف على السطح الساخن حل -3
والشرحية ال تزال على احلمام املائي غطي الغشاء بصبغة األرثروسني 

ق )جيب أن ال يرتك الغشاء جيف بل تضاف 1أو روزبنجال ملدة 
 صبغة جديدة كلما جفت(.

ختلص من الصبغة املتبقية على الشرحية مث اغمس الشرحية يف ماء  -4
 واء.بقصد الغسيل. جفف ابلنشاف مث ابهل

ضع نقطة زيت على الشرحية امليكرومرتية وقدر مساحة اجملال  -5
امليكروسكويب ابستعمال العدسة الزيتية )مساحة الدائرة = ط 

 (.2نق

ارفع الشرحية امليكرومرتية وضع بدهلا على مسرح امليكروسكوب  -6
الشرحية السابق إعدادها. ضع نقطة زيت على الغشاء املصبوغ 

 وافحصه.

جمال ميكرسكويب يف بقع خمتلفة من  25لبكرتاي املوجودة يف عد ا -7
الغشاء. خذ متوسط العدد يف اجملال الواحد. من ذل  ميكن إجياد 

 عدد البكرتاي يف جرام واحد من الرتبة.
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مثال: إذا فرض أن قطر اجملال امليكروسكويب ابستعمال العدسة 
مم(  0,01لقسم = قسما من أقسام الشرحية امليكرومرتية )ا 16الزيتية 

 جم تربة على الوجه اآليت: 1فيقدر عدد البكرتاي يف 

 

 مساحة اجملال امليكروسكوبي

 2مم 0,0176=  0.08×  0,08×  22/7=  2= ط نق 

 من معلق الرتبة هي 3سم 0,1، املساحة املنشور عليها 

  2مم 400=  3سم 4 

=  400/0,0176عدد اجملاالت يف املساحة املذكورة = 
 جمال 22727

 وبفرض أن عدد البكرتاي يف اجملال الواحد س

 س 22727عينة =  3سم 0,1عدد البكرتاي يف 

 س 22,727,000=  جم تربة 1عدد البكرتاي يف 
 

 45مترين 

 دراسة أنواع وأشكال بكرتاي الرتبة

Study of Bacterial Flora in the Soil 
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 Rossi- Cholodnyكولودين   -تستعمل طريقة روسي
 لفحص ميكروابت الرتبة فحصا وصفياً، وإجراؤها كاآليت:

 

 املطلوب:

 نظيف جاف. 3سم 250كأس زجاجي سعة   -ا

 الرتبة املراد فحصها مضاف إليها قليل من الببتون. -ب

 شرحية نظيفة. -ج

 صبغة األرثروسني. -د

 غطاء طبق برتي. -ه
 

 العمل:

 امأل الكأس ابلرتبة وأضف ماء إىل أن ترتطب. -1

اعمل جمرى يف الوسط وضع فيها الشرحية عمودية وادفعها إىل الرتبة  -2
حىت ال يبقى منها إال جزء قليل ابرز على السطح مث ادفع الرتبة حنو 

 الشرحية لتلتصق هبا متامًا. غطي الكأس بغطاء طبق برتي.

أسبوع  2 -1اترك الكأس وحمتوايته على درجة حرارة الغرفة ملدة  -3
 املدة رطب الرتبة من آن آلخر. ويف أثناء هذه



 169 

بعد فوات املدة اسحب الشرحية ونظف إحدى سطحيها. أزل  -4
حبيبات الرتبة اخلشنة من السطح اآلخر. عرض الشرحية للهب 

 ليثبت الغشاء مث اصبغ ابألرثروسني.

ضع نقطة زيت على الغشاء مث افحصه ابستعمال العدسة الزيتية  -5
 رتاي الرتبة.والحظ األشكال املختلفة لبك

 

 46مترين 

 تثبيت األزوت اجلوي بواسطة البكرتاي العائشة ابالشرتاك مع النبات

Symbiotic Nitrogen Fixing Bactcria 

تتميز النبااتت البقولية بوجود عقد على جذورها نتيجة لفعل بكرتاي 
 تسبب زايدة خصوبة الرتبة بزايدة كمية اآلزوت فيها.

وتسمى بكرتاي  Rhizobiumوهذه البكرتاي تنتمي إىل جنس 
. وتتبادل هذه البكرتاي Root- nodule bacteriaالعقد اجلذرية 

مع النبات املنفعة يف أهنا تثبت األزوت اجلوي يف عقد على اجلذور بتحويله 
إىل أزوت عضوي يستفيد منه النبات يف غذائه. بينما تنتفع البكرتاي أبخذ 

النبات، وتسمى مثل هذه املعاشرة "تبادل منفعة"  غذائها من
Symbiosis. 



 170 

وعند الكشف عن هذه البكرتاي يف العقد اجلذرية تظهر أبشكال 
، بينما إذا منيت على بيكات يف املعمل فإهنا تظهر Y, Tخمتلفة أمهها 

عضوية الشكل. والغرض من هذا التمرين الكشف عن هذه البكرتاي وهي 
 الطبيعية مث ترتيبها على بيكات صناعية يف املعمل.على حالتها 

 

 املطلوب:

 جذر نبات بقويل تظهر عليه العقد. -ا
 عدد

 )آجار(. ب20أانبيب حتتوي بيكة بكرتاي العقد الصلبة  2 -ب
 عدد

 أنبوبة حتتوي ماء معقم. 1 -ج

 .1/1000حملول سليماين  -د

 %.95كحول   -ه
 عدد

 أطباق برتي معقمة. 2 -و

 مشرط. ملقط. شرائح. -ز
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 العمل:

 افصل عقدة من جذر النبات البقويل واغسلها مباء احلنفية جيدًا. -1

 ق. 1/3ضع العقدة يف الكحول ملدة  -2

ق مستعماًل  3انقل العقدة إىل حملول السليماين واتركها به ملدة  -3
 ملقط معقم.

 انقل العقدة إىل ماء معقم بقصد غسل حملول السليماين. -4

 م. صب اآلجار يف طبق برتي. 50oسيح أانبيب اآلجار. برد إىل  -5

 اترك اآلجار يربد.

عرض الشرحية للهب لقتل امليكروابت اليت قد تكون على سطحها  -6
 واتركها تربد.

انقل العقدة من املاء املعقم إىل منتصف الشرحية وفتت العقدة  -7
إليها نقطتني  ابستعمال الطرف املبطط من املقشط املعقم، مث أضف

 من املاء املعقم وامزج.

بطريقة األطباق املخطوطة لقح أحد طبقي برتي مبا يعلق ابإلبرة ذات  -8
العقدة املعقمة عند غمسها يف املعلق الناتج من تفتيت العقدة 
اجلذرية. وبنفس اإلبرة وبدون غمسها اثنية لقح الطبق الثاين. غطي 

 الطبقني.
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 4 -3م ملدة  28oيف احملضن على درجة اقلب الطبقني وضعهما  -9
 يوم.

اعمل غشاًء من معلق العقدة واصبغه ابلفوكسني. اختربه حتت  -10
 امليكرسكوب مستعماًل العدسة الزيتية.

بعد منو اجملاميع على األطباق. صف اجملاميع الناجتة. اعمل من  -11
النمو الناتج غشاًء واصبغه ابلفوكسني. قارن بني الصفات 

فولوجية للميكروب املستخرج من العقدة وامليكروب النامي على املور 
 بيكات يف املعمل.

 

 47مترين 

 غري العائشة ابالشرتاك مع النبات بواسطة البكرتايتثبيت اآلزوت 

Non- Symbiotic Nitrogen Fixing Bacteria 

أهم بكرتاي يف الرتبة تثبت اآلزوت اجلوي بدون االشرتاك مع كائن 
. وميكن تنمية هذ البكرتاي Azotobacterزوتو ابكرت حي آخر األ

بسهولة بتلقيح بيكة مكونة من األمالح واملانيتول بقليل من تربة خصبة 
فيتكون غشاء على السطح مكون من خالاي األزوتوابكرت، وهي كبرية 

 احلجم مستديرة على حالة زوجية.
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يف هيكة  والغرض من هذا التمرين عزل األزوتوابكرت واحلصول عليها
 مزرعة نقية واختبارها ووصفها.

 

 املطلوب:

 عينة تربة خصبة. -ا

 عدد

من  3سم 100حيتوي على  3سم 500دورق خمروطي سعة  1 -ب
 .ب21بيكة املانيتول والفوسفات السائلة 

 عدد 

 ب21أنبوبة حتتوي على بيكة املانيتول والفوسفات الصلبة  2 -ج
 )آجار عميق(.

 ب22أنبوبة حتتوي على بيكة املانيتول والفوسفات الصلبة  2 -د
 )آجار مائل(.

 أطباق برتي. 2 -ه

 ماء معقم. 3سم 2أنبوبة هبا  -و

 صبغة جرام. -ز
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 العمل:

جم من الرتبة. ضعه يف احملضن  2أضف إىل الدورق املخروطي مقدار  -1
م إىل أن يتكون غشاء على السطح )حيتاج ذل   25oعلى درجة 

 إىل أسبوع أو أكثر(. جاذر من الرج حىت ال يكسر الغشاء.

 حضر من الغشاء شرحية تصبغ جبرام. احبث عن اخلالاي الكبرية. -2

م. صبه يف طبقي برتي. اتركه حىت  50oسيح اآلجار مث برده إىل  -3
 يربد.

ها جزًءا من الغشاء املوجود على خذ ابإلبرة ذات العقدة بعد تعقيم -4
سطح البيكة مث لقح به أنبوبة املاء املعقم ومن هذه لقح الطبقني 
مستعماًل طريقة األطباق املخطوطة. اقلب الطبقني وضعهما يف 

 يوم. 5 -2م ملدة  25o- 28oاحملضن على درجة 

افحص اجملموعات الناجتة وانتخب جمموعة نقية ومنها لقح أنبوبة  -5
م ملدة يومني. هذه  25oار املائل. ضعها يف احملضن على درجة اآلج

 هي املزرعة النقية من األزوتوابكرت. أتكد من صحة عمل .
 

 48مترين 

 Ammonification عملية النشدرة

يقصد ابلنشدرة حتويل األزوت العضوي املوجود ابلرتبة إىل أزوت 
نوشادري. ويقوم هبذه العملية أنواع عديدة من البكرتية فمنها املتجرمثة 
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وغري املتجرمثة واهلوائية وغري اهلوائية. كما أن الفطر يقوم هبذه العملية 
 أيضاً.

 )ا( نشدرة املواد العضوية األزوتية املعقدة

 لذل  الببتون. أنخذ مثالً 
 

 املطلوب:

 عينة تربة خصبة. -ا

سم حتتوي كل منها على بيكة  2×  20أانبيب اختبار كبرية  8 -ب
 .ب23الببتون والفوسفات 

 %.10حملول كربوانت بواتسيوم  -ج

 %.50حملول بريوجالول  -د

 م. 39حملول نسلر  -ه
 

 العمل:

أنبوبة. ترتك  لقح ستة من األانبيب مبقدار نصف جرام تربة لكل -1
 األنبوبتان األخرياتن للمقارنة.

 م ملدة أسبوع. 22oاحتفظ أبنبوبتني ملقحتني على درجة  -2
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دقيقة  15م ملدة  80oسخن أنبوبتني ملقحتني آخريني على درجة  -3
م  30oوذل  لقتل البكرتاي غري املتجرمثة. احفظهما على درجة 

 يوم. 3ملدة 

ني الباقيتني حتت شروط غري هوائية احتفظ ابألنبوبتني امللقحت -4
 ابستعمال البريوجالول وكربوانت البواتسيوم.

بعد فوات مدة التحضني اخترب املزارع الناجتة وأنبوبيت املقارنة للنشادر  -5
 بواسطة حملول نسلر مث دون النتائج.

 )ب( نشدرة املواد العضوية األزوتية البسيطة.

 املطلوب:

 عينة تربة خصبة. -ا

 عدد

 .Asparagineب 24أنابيب كبرية حتتوي بيئة األسباراجني  5 -ب

 .Uric acid ب25حامض اليوري   "   " " " 2 -ج

 .Urea ب26اليوراي )ا(  "   " " " 2 -د

 حملول نسلر. -ه

 عدد
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 .ب27أنبوبة حتتوي بيكة اليوراي )ب(  2 -و

 عدد

 طبقة برتي معقم. 2 -ز

 اليوراي )ب(.أنبوبة آجار مائل من بيكة  1 -ك
 

 العمل:

لقح أنبوبة من بيكة األسباراجني وأخرى من بيكة اليوري  واثلثة من  -1
بيكة اليوراي "ا" كل منها مبقدار جرام تربة. ترتك الثالثة أانبيب 

 األخرى للمقارنة.
يوم مث  4 -3م ملدة  30oضع األانبيب الستة يف احملضن على درجة  -2

 اخترب األانبيب الستة لألمونيا. دون النتائج.
الذي هو أهم  Bacillus Pasteuriوافصل ميكروب  -3

امليكروابت احملللة لليوراي يف الرتبة. خذ األنبوبة امللقحة وضعها يف 
 ق. برد األنبوبة. 15ملدة  80oمحام مائي على درجة 

من أنبوبة اليوراي  3سم 1رنة مبقدار لقح أنبوبة اليوراي "ا" للمقا -4
 يوم. 4 -3السابقة. ضعها يف احملضن ملدة 

 سيح أنبوبيت آجار اليوراي "ب". صب اآلجار يف الطبقني. -5
لقح الطبقني من أنبوبة اليوراي امللقحة أخريًا مستعماًل طريقة األطباق  -6

املخطوطة. احبث عن اجملموعة اليت هبا ميكروب متجرمث موجب 
 راك ولقح منها أنبوبة اآلجار املائل.جل
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 49مترين 

 Nitrosification عملية تكوين األزوتيت

 Autotrophicتقوم بعض أنواع خاصة من البكرتاي األوتوتروفية 
bacteria  تتبع جنس نيرتوزومونسNitrosomonas  وجنس
أبكسدة النوشادر إىل أزوتيت. ويطلق  Nitrosococcusنيرتوزوكوكس 
العملية "تكوين األزوتيت"، وتنمو امليكروابت املذكورة ببطء على هذه 

شديد على البيكات اليت حتتوي على مواد عضوية، وعلى العكس ميكن 
تنميتها على بيكات حتتوي على أمالح معدنية ونوشادر. وامليكروابت 

 هوائية حتمًا.

 وإلجراء جتربة تثبت حدوث هذه العملية يف الرتبة جيري اآليت:
 وب:املطل

 عينة تربة خصبة. -ا

 عدد

حيتوي كل منها على  3سم 500دوارق خمروطية سعة  2 -ب
اخلالية من كربوانت املغنسيوم،  ب28من بيكة كربيتات األمونيوم  3سم 100

 .2، 1معقمة تنمر 

 عدد
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من معلق كربوانت  3سم 10أنبوبة حتتوي كل منها على  2 -ج
 % معقمة.10املغنسيوم يف املاء بنسبة 

 م. 40كشاف األزوتيت   -د

 حملول نسلر. -ه

 مسحوق كربيتات األمونيوم. -و

 صيغة األرثروسني. -ز

 معقمة. 3سم 5ماصة سعة  -ح

 أانبيب اختبار. -ط
 

 العمل:

 رج أنبوبيت الكرربوانت وصبهما يف الدورقني حتت شروط معقمة. رج. -1

جم تربة. رج. احفظه على درجة حرارة  1مبقدار  1لقح دورق  -2
 الغرفة.

واجر عليه اختبار  1من دورق  3سم 1بعد أربعة أايم خذ حوايل  -3
م آخر واختربه لألمونيا. كرر االختبار كل  3سم 1األزوتيت مث 

 3 -2يومني إىل أن جتد األزوتيت بوضوح )حيتاج ذل  إىل 
 أسابيع(. ويف الوقت نفسه يالحظ اختفاء النوشادر.
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من  3سم 5بواسطة املاصة  عند ظهور األزوتيت بوضوح انقل -4
الذي يرتك على درجة  3الرواسب املوجودة يف القاع إىل دورق 

 حرارة الغرفة.

لألمونيا ولألزوتيت مرة كل يومني  2اخترب البيكة املوجودة يف دورق  -5
إىل أن تالحظ اختفاء األول ووضوح الثاين. عندئذ أضف إىل 

ترب لألمونيوم على جم كربيتات أمونيوم مث اخ 0,2الدورق مقدار 
 فرتات.

كرر اإلضافة )كربيتات األمونيوم( واالختبار لألمونيوم إىل أن ختتفي   -6
 يوم. 3األمونيا املضافة يف فرتة قدرها 

 عندئذ اعمل غشاء واصبغه ابألرثروسني. صف امليكروابت املوجودة. -7

 

 50مترين 

 Nitrification عملية تكوين األزواتت

تقوم بعض البكرتاي األوتوتروفية أبكسدة األزوتيت إىل أزواتت 
ويطلق على هذه العملية "تكوين األزواتت" وامليكروابت اليت تقوم هبا 

اليت ميكن أن تنمو على نفس  Nitrobacterتنتمي إىل جنس نيرتوابكرت 
البيكة املستعملة يف "تكوين األزوتيت" غري أنه تستبدل أمالح النوشادر 

 وتيت الصوديوم، وامليكروابت هوائية حتمًا.أبز 
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 املطلوب:

 عينة تربة خصبة. -ا

 عدد

 3سم 100حيتوي كل منها على  3سم 500دوارق سعة  2 -ب 
 .2و  1معقمة تنمر  ب29من بيكة أزوتيت الصديوم 

 م. 43كشاف األزواتت   -ج

 م. 40كشاف األزوتيت   -د

 مسحوق أزوتيت الصوديوم. -ه

 م. 41األرثروسني صبغة  -و

 أانبيب اختبار نظيفة. -ز
 

 العمل:

 مبقدار جم تربة. رج. احفظه على درجة حرارة الغرفة. 1لقح دورق  -1

يف أنبوبة اختبار مث  1من دورق  3سم 1بعد أربعة أايم خذ مقدار  -2
 اخترب لآلزوتيت، وهذا يدل على أكسدهتا إىل األزواتت.

أنبوبة اختبار واكشف عن من الدورق يف  3سم 1لذل  خذ  -3
 األزواتت.
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تقريبًا من  3سم 5عند وجود األزواتت واختفاء األزوتيت خذ مقدار  -4
. واخترب يف األخري من آن آلخر لغياب 2دورق وانقله إىل دورق 

جم( من  0,1األزوتيت وعند ثبوت اختفائه أضف كمية بسيطة )
ضافة والكشف األزوتيت إىل الدورق وراقب اختفائها أيضًا كرر اإل
 إىل أن تكون املدة بني اإلضافة واالختفاء يوم واحد.

عند ذل  خذ من الرواسب واعمل غشاًء واصبغه ابألرثروسني. صف  -5
 امليكروابت.

 

 51مترين 

 العوامل اليت تؤثر على عملية التأزت

Factors Influencing Nitrification 

 أمهها:تتوقف سرعة عملية التأزت على مجلة عوامل 

 وجود مواد تعادل األمحاض يف الرتبة. -1

 التهوية حيث امليكروابت هوائية. -2

 درجة احلرارة املناسبة. -3

 وجود مواد عضوية كثرية ابلرتبة تؤثر أتثرياً سيكاً يف العملية. -4

 وجود أمالح أمونيوم بكثرة تبطئ العملية. -5
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 والغرض من هذا التمرين إثبات ذل .
 املطلوب:

 عينة تربة خصبة. -ا

 عدد

من بيكة   3سم 5دوارق خمروطية حتتوي كل منها على  6 -ب
 .6 -1اخلالية من كربوانت املغنسيوم. تنمر  ب28كربيتات األمونيوم 

 عدد

 .7من البيكة السابقة تنمر  3سم 30أنبوبة اختبار كبرية هبا  1 -ج

 % معقم.10حملول اجللوكوز  -د

 كربوانت الكلسيوم.كربوانت املغنسيوم.    -ه

 كشاف األزوتيت. كشاف األزواتت.  -حملول نسلر -و

 أنبوبة حتتوي مشع معقم. -ز
 العمل:

جم كربوانت الكلسيوم. عقم ضعه  0,5مقداره  1أضف إىل دورق  -1
 م للمقارنة. 30oيف احملضن على درجة 
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جم كربوانت مغنسيوم. ضعه  1جبرام تربة مع إضافة  2لقح دورق  -2
 م. 30oضن على درجة يف احمل

جم كربوانت كلسيوم. ضعه  0,5جبرام تربة مع إضافة  3لقح دورق  -3
 م. 30oيف احملضن على درجة 

 م. 30oجبرام تربة. ضعه يف احملضن على درجة  4لقح دورق  -4

جم كربوانت كالسيوم. ضعه  0,5جبرام تربة مع إضافة  5لقح دورق  -5
 يف الثالجة.

 1جم كربوانت كلسيوم مث  0,5تربة مع إضافة جبرام  6لقح دورق  -6
 م. 30oمن حملول اجللوكوز. ضعه يف احملضن على درجة  3سم

جم كربوانت كلسيوم اجعل  0,5جبرام تربة مع إضافة  7لقح أنبوبة  -7
الشروط غري هوائية إبضافة طبقة من الشمع املعقم املسيح على 

 سطح البيكة.
املعامالت السالفة للنوشادر بعد مضي عشرة أايم، اخترب  -8

 ولألزوتيت واألزواتت. سجل النتيجة يف جدول كاآليت:
منرة 
 املعاملة

 أزواتت أزوتيت نوشادر املعاملة

    املقارنة )غري ملقحة( 1

2 
كربوانت مغنسيوم 

 بكثرة
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    الشروط مناسبة 3

4 
عدم وجود مواد 

 معادلة
   

5 
درجة حرارة غري 

 مناسبة
   

6 
إضافة مواد عضوية  

 كثرية
   

    شروط غري هوائية 7

 

 52مترين 

 Cellulose Decomposition احنالل السليلوز

هناك بعض ميكروابت يف الرتبة هلا القدرة على احداث احنالل 
السليلوز، وهذه ال ميكنها احلصول على الطاقة الالزمة هلا إال من السليلوز 

مصدرًا وحيدًا للكربون. ويف غياب السليلوز الذي يستعمل يف هذه احلالة 
 تضعف هذه امليكروابت ويكون منوها حمدوداً.

واحنالل السليلوز يتم بواسطة بكرتاي هوائية كما حيدث أيضًا بغري 
 اهلوائية وللفطر أيضاً القدرة على إحداث هذا التغري.

ولكون أن السليلوز ميثل جزًءا كبريًا من متخلفات النبات فأمهية 
 امليكروابت احملللة له عظيمة.
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 ( احنالل السليلوز يف عدم وجود اهلواء.1)
 

 املطلوب:

 عينة من مساد اإلسطبل. -1

 عدد

 ب. 30أانبيب اختبار حتتوي بيكة السليلوز  2 -ب

 أنبوبة حتتوي على مشع معقم. 1 -ج

 ساعة. 24على اآلجار املائل عمر  E. coliمزرعة  -د
 

 العمل:

 جم مساد. 1من بيكة السليلوز بواسطة لقح أنبوبة  -1

 .E. coliلقح أنبوبة من بيكة السليلوز بواسطة  -2

سيح الشمع وصب قلياًل منه على سطح البيكة يف كل من  -3
 األنبوبتني السابقتني لتتكون طبقة تتجمد الشروط غري هوائية.

م وأنبوبة  55oضع أنبوبة السماد يف احملضن على درجة  -4
Coli  37جة على درo .م 
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اخترب األنبوبتني يومياً. والحظ عند ابتداء آتكل ورقة الرتشيح  -5
 وكذل  عند متام ذوابهنا. الحظ أيضاً تكوين الغازات.

عند اختفاء ورقة الرتشيح خذ األنبوبة وعرضها عند الشمع  -6
للهب حىت يسيح وميكن ابإلبرة الوصول إىل املزرعة. حضر غشاء واصبغه 

يكروابت املوجودة حيدث هذا يف أنبوبة السماد على جبرام، وصف امل
 .Coliعكس أنبوبة 

 

 ( احنالل السليلوز هوائيًا2)

 

 املطلوب:

 طبق برتي حيتوي على ورقتني ترشيح. -ا

 ملح فوسفات املغنسيوم واألمنيوم. -ب

 %.0,05حملول من فوسفات البواتسيوم  -ج

 تربة خصبة. -د

 صبغة الفوكسني املخفف. -ه
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 :العمل

ضع قلياًل من ملح فوسفات املاغنسيوم واألمنيوم بني ورقيت الرتشيح  -1
 يف طبق برتي.

 رطب الورقتني مبحلول فوسفات البواتسيوم. -2

 انثر قلياًل من الرتبة على ورقة الرتشيح العليا. -3

ملدة أسبوع من ترطيبه من وقت آلخر  30oضع الطبق على درجة  -4
 مبحلول فوسفات البواتسيوم.

يالحظ بعض أسبوع تكوين بقع بنية اللون أو صفراء على ورقة  -5
الرتشيح. املس بقعة إببرة معقمة واعمل غشاًء اصبغه ابلفوكسني. 

 صف امليكروابت.
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 الباب الرابع

 بكرتيولوجيا األلبان
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 53مترين 

 إحصاء البكرتاي يف اللنب بطريقة األطباق

Number of Bacteria in Milk by the plate Method 

يقدر عدد البكرتاي يف اللنب بطرق كثرية إمنا أمهها انتشارًا هي طريقة 
األطباق اليت تعتمد عليها اجلهات الرمسية. وتشبه هذه الطريقة يف إجرائها 

 عد البكرتاي يف املاء والرتبة وغريها، وإلجرائها يعمل اآليت: ما اتبع قباًل يف
 

 املطلوب:

 عينة اللنب املراد اختبارها. -ا

 عدد

واآلخران  1/10,000أطباق برتي معقمة ينمر منها  4 -ب
1/100,000. 

معقمة حتتوي   3سم 9أانبيب معقمة حتتوي كل منها على  5 -ج
، 1/1000، 1/100، 1/10ماء تنمر  3سم 9كل منها على 

1/10,000 ،1/100,000. 
 عدد

 أانبيب آجار عميق. 4 -د
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 .6إىل  1تنمر  3سم 1ماصة معقمة سعة  6 -ه
 العمل:

من  3سم 1مقدار  1مرة خذ مباصة  25بعد رج زجاجة عينة اللنب  -1
. أدر األنبوبة بني الكفني 1/10عينة اللنب وأضفه إىل أنبوبة املاء 

 .1/10لتخفيف هنا لتمام خلط اللنب ابملاء. ا

 1/100إىل أنبوبة  1/10من أنبوبة  3سم 1مقدار  2انقل مباصة  -2
 .1/100امزج جيداً كما سبق. التخفيف هنا 

إىل أنبوبة  1/100من أنبوبة  3سم 1مقدار  3انقل بواسطة ماصة  -3
 .1/1000امزج جيداً. التخفيف هنا  1/1000

إىل أنبوبة  1/1000وبة من أنب 3سم 1مقدار  4انقل بواسطة ماصة  -4
 .1/10,000امزج. التخفيف هنا  1/10,000

إىل  1/10,000من أنبوبة  3سم 1مقدار  5انقل بواسطة ماصة  -5
أيضًا من أنبوبة  3سم 1، وبنفس املاصة انقل 1/100,000أنبوبة 
 .1/10,000إىل كل من طبقي برتي رقم  1/10,000

للمزج، مث بواسطة ماصة انقل بني الكفني  1/100,000أدر أنبوبة  -6
م إىل كل من طبقي برتي املرقومني  3/ سم1منها مقدار 

1/100,000. 
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م، صب اآلجار يف أطباق برتي   50oسيح أانبيب اآلجار. برد إىل  -7
كاملعتاد. امزج اآلجار جيدًا بعينة اللنب املخففة املوجودة يف 

يف احملضن على  األطباق. اترك اآلجار يربد. اقلب األطباق مث ضعها
 ساعة. 48م ملدة  37oدرجة 

بعد فوات املدة املذكورة، عد اجملاميع على األطباق مع إمهال  -8
جمموعة  300أو أكثر من  30األطباق اليت حتتوي على أقل من 

 على الطبق الواحد، مث خذ متوسط كل طبقني متشاهبني.

الطبق ينتج بضرب مقلوب التخفيف يف عدد اجملاميع املوجودة على  -9
 من عينة اللنب. 3سم 1عدد البكرتاي املوجودة يف 

 

 ملحوظة:

بينما  1/1000يف حالة عينات اللنب النظيفة يكتفى بتخفيف  -1
 يف العينات الرديكة يصل التخفيف إىل مليون.

 .24يستعان على فهم التمرين بشكل  -2

 

 54مترين 

 املباشرة )طريق بريد(إحصاء بكرتاي اللنب ابلطريقة امليكروسكوبية 

The Direct Microscopic Count (Breed's Method) 
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متاثل هذه الطريقة يف إجرائها ما اتبع سابقًا يف عد بكرتاي الرتبة مع 
وجود فروقات بسيطة. وتعطي هذه الطريقة عددًا أكرب مما تظهره طريقة 

كلي األطباق، وذل  ألنه ال ينمو على األطباق إال جزء من العدد ال
للبكرتاي املوجودة يف اللنب. وقد وجد أن النسبة بني العدد يف الطريقتني 

 .1: 4يقرب من 

والعدد الناتج ابستعمال الطريقة امليكروسكوبية املباشرة يكاد يكون 
 أقرب إىل احلقيقة، وإلجراء العد يعمل اآليت:

 

 املطلوب:

 عينة اللنب املراد اختبارها. -ا

 شرحية ميكرومرتية. -ب

شرحية زجاجية خاصة حمدد عليها مربع أو مربعان مساحة كل  -ج
 جيب أن تكون نظيفة متامًا. 3سم 1

 .3سم 1/100ماصة سعة  -ء

 صبغة املثيلني األزرق. -ه

 %.95زيلول. كحول  -و
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 العمل:

رج عينة اللنب جيدًا قبل االستعمال. خذ ابملاصة عينة اللنب مث ردها  -1
ذل  عدة مرات. خذ ابملاصة إىل العالمة. اثنية إىل اللنب وكرر 

جفف اللنب املوجودة على طرف املاصة بورقة نشاف نظيفة مع 
 ضبط سطح اللنب يف املاصة إىل العالمة.

فرغ ابملاصة ابلنفخ إىل وسط املربع على الشرحية )من اجلهة املصنفرة(  -2
املعقمة  انشر نقطة اللنب على املربع ابنتظام بواسطة اإلبرة املستقيمة

 حبيث تغطي املربع مجيعه متاماً.

فرغ ما ابملاصة ابلنفخ إىل وسط املربع على الشرحية )من اجلهة  -3
املصنفرة(. انشر نقطة اللنب على مربع ابنتظام بواسطة اإلبرة 

 املستقيمة املعقمة حبيث تغطى املربع مجيعه متامًا.

مستو ابلقرب جفف غشاء اللنب بسرعة بوضع الشرحية على سطح  -3
من املصباح الكهرابئي. حاذر من أن جتففه بسرعة زائدة وأال تشقق 
الغشاء ويف هذه احلالة جيب إعادة العملية من جديد )حيتاج ذل  

 إىل مران(.

اغمس الشرحية يف زيلول ملدة دقيقة إلذابة حبيبات الدهن. صف  -4
 الزيلول من على الشرحية.

ل بغمس الشرحية يف الكحول ملدة ثبت الغشاء وختلص من الزيلو  -5
 دقيقتني.
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اصبغ ابمليثلني األزرق ملدة نصف دقيقة. اغسل ابملاء. وإذا لوحظ أن  -6
صبغة الغشاء ثقيلة ميكن غمس الشرحية اثنيًا يف الكحول مث غسلها 

 ابملاء. جفف.

افحص الغشاء ابستعمال العدسة الزيتية. عد البكرتاي املوجودة يف  -7
وسكويب مأخوذة من الغشاء مث خذ متوسط ما يف جمال ميكر  25

 اجملال الواحد.

ارفع الشرحية مث ضع مكاهنا الشرحية امليكرومرتية وعليها نقطة زيت.  -8
عند ذل  قدر قطر اجملال امليكروسكويب مث مساحته )راجع مترين 

15.) 

 من اللنب. 3سم 1ومن املعلومات السابقة ميكن تقدير عدد البكرتاي يف 
 

 ل:مثا

 10إذا فرض أن متوسط عدد البكرتاي يف اجملال امليكروسكويب هو 
 فيقدر العدد ابلشكل اآليت: µ 160بكرتاي، ووجد أن قطر اجملال 

 µ 160قطر اجملال = 

 2مساحة اجملال = ط نق

   =3,14  ×80  ×80 

   =10106 µ2 
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م =  2سم 1عدد اجملاالت املوجودة يف 
100,000,000/20,106 

 تقريباً  5000أو  4970=         

 10متوسط عدد البكرتاي يف اجملال 

 من عينة اللنب. 3سم 1عدد البكرتاي يف 

     =10  ×5000  ×100 

 مليون. 5= م     

 

 55مترين 

 اختبار امليكروابت املكونة للغازات يف اللنب

Test for Gas- producing Bacteria in Milk 

إن أهم أنواع امليكروابت املكونة للغازات يف اللنب تنتمي إىل جمموعة 
 . Eesh- coliاليت أبرز أفرادها  Colon groupالقولون 

وتنتقل ميكروابت القولون إىل اللنب من مصادر شىت أمهها روث 
املاشية والسماد واملاء امللوث... وغريها. ويدل ارتفاع نسبة هذه 

للنب على تلوثها ابملواد املذكورة وعدم العناية يف امليكروابت يف عينة ا
التحضري. وكما قلنا يف الكشف عن وجود املاء إن وجود مثل هذه 
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امليكروابت فيه جتعله غري صاحلًا لالستعمال ابلنسبة إىل أهنا تكون 
مصحوبة مبيكروابت مرضية خطرية. فكذل  وجودها أيضاً يف اللنب يكسبه 

 عيوابً أمهها:

 ن احتواء اللنب على امليكروابت املرضية اخلطرية.إمكا -1

ميكروابت القولون حتلل سكر اللكتوز وهو املاء الكربوهيدرائية  -2
املهمة يف اللنب فتقل بذل  قيمته الغذائية فضاًل عن أن طعمه 

 ورائحته يصبحان غري مقبولني.

 ال ميكن حفظ هذا اللنب مدة طويلة كما أنه ال يصلح لصنع أنواع -3
 جيدة من اجلنب أو الزبد.

ويتوقف اختبار هذه امليكروابت يف عينة اللنب على قدرهتا على  
حتليل سكر الالكتوز مع تكوين غاز وحامض، وإلجراء االختبار 

 يعمل اآليت:
 

 املطلوب:

 عينة اللنب املراد اختبارها. -ا

 عدد

ماء معقمة تنمر  3سم 9أانبيب حتتوي كل منها على  3 -ب
1/10 ،1/100 ،1/1000. 
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 عدد

 .4إىل  1تنمر  3سم 1ماصات معقمة سعة كل  4 -ج

، ينمر كل ب32اانبيب حتتوي على بيكة ماكونكي السائلة  8 -د
)كل أنبوبة حتتوي أنبوبة  1/100، 1/100، 1/10، 1اثنني منها 
 درهام(.

 

 العمل:

مقدار  1قل بواسطة ماصة رج عينة اللنب جيدًا قبل االستعمال مث ان -1
إىل كل  3سم 1وكذا  1/10من عينة اللنب إىل أنبوبة املاء  3سم 1

امزج عينة اللنب إبدارة األنبوبتني األخريتني  1من أنبوبيت ماكونكي 
 بني الكفني.

إىل كل  1/10من أنبوبة املاء  3سم 1مقدار  2انقل بواسطة ماصة  -2
 امزج جيداً كما سبق. 1/10وأنبوبيت ماكونكي  1/100من أنبوبة 

إىل كل  1/100من أنبوبة املاء  3سم 1مقدار  3انقل بواسطة ماصة  -3
 . امزج جيدًا.1/100وأنبوبيت ماكونكي  1/1000من أنبوبة املاء 

إىل   1/1000من أنبوبة املاء  3سم 1مقدار  4انقل بواسطة ماصة  -4
 . امزج جيداً.1/1000كل من أنبوبيت ماكونكي 
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ساعة أو  48م ملدة 37oأانبيب ماكونكي يف احملضن على درجة ضع  -5
ساعة بعدها ختترب لوجود احلامض والغاز. ويعترب األول موجباً  72

بظهور اللون األمحر كما أن األخري يعترب موجبًا إذا كان هناك غاز 
 وكان حجمه يساوي عشر حجم أنبوبة درهام أو يزيد.

 

 ملحوظة:

مثاًل وليس يف  1/100بة ماكونكي وجود غاز وحامض يف أنبو 
ميكروب من  100يدل على أنه يوجد يف عينة اللنب  1/1000أنبوبة 

 ميكروابت القولون على األقل يف السنتيمرت املكعب من العينة.

 .52ولتسهيل فهم ما تقدم يستعان ابلنظر إىل شكل 

 

 56مترين 

 اختبار اللنب ابملثيلني األزرق

The Methylene Blue Test for Milk 

يستعمل املثيلني األزرق يف اختبار جودة عينة اللنب، إذ كلما كان 
عدد البكرتاي كبريًا كلما كانت املدة الالزمة اختزال املثيلني األزرق إىل 
املثيلني عد م اللون قصرية. وإلي  درجات اللنب املستعملة يف أمريكا 

 حسب اختبار املثيلني.
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 ساعات. 8ون يف ال خيتزل الل -لنب ممتاز

 6ساعة ولكن ليس أقل من  8خيتزل اللون يف أقل من  -لنب جيد
 ساعة.

ساعة ولكن ليس أقل من  6خيتزل اللون يف أقل من  -لنب متوسط
 ساعتني.

 خيتزل اللون يف أقل من ساعتني. -لنب ردئ

 وإلجراء هذا االختبار يعمل اآليت:
 

 املطلوب:

 عينة اللنب املراد اختبارها. -ا

)أو يستعمل قرص من  1/20000حملول املثيلني األزرق  -ب
 ماء(. 3سم 200الصبغة يذاب يف 

 .3سم 1ماصة معقمة سعة  -ج

 .3سم 10ماصة معقمة سعة  -د

 أانبيب اختبار معقمة. -ه
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 العمل:

 لنب إىل أنبوبة اختبار معقمة. 3سم 10انقل بواسطة املاصة  -1

من امليثلني األزرق إىل أنبوبة اللنب  3سم 1انقل بواسطة املاصة  -2
 السابقة. امزج.

 م. عني الوقت. 37oضع األنبوبة يف محام مائي على درجة  -3

ساعة وذل  الختفاء اللون األزرق مث  8مث  6مث  2اخترب األنبوبة بعد  -4
 عني درجة العينة املختربة.

عينة  : يوجد عدة اختبارات أخرى ميكن بواسطتها معرفة جودةملحوظة
 اللنب منها:

: ويتوقف هذا االختبار على أنه عند Catalaseاختبار الكتاالز  -1
خلط عينة لنب مبحلول فوق أكسيد األيدروجني، فوجود اإلنز م 

يسبب تكون  -ومصدره طبعًا امليكروابت  -احمللل للمادة األخرية 
األكسجني فكلما كانت كمية األكسجني الناجتة كبرية كلما كانت 

 .Henkelعينة اللنب رديكة، ويستعمل هلذا االختبار هنكل 
: وجيري بوضع عينة اللنب يف ماء يغلي Boilingاختبار الغليان  -2

فإذا كانت محوضة اللنب مرتفعة فإن اللنب يتجنب مما يدل على 
 رداءته.

: إبضافة قليل من الكحول إىل Alcohol testاختبار الكحول  -3
عينة لنب رديكة يشاهد ترسيب على شكل حبيبات، على عكس 

 ال حيصل هلا تغيري. العينة اجليدة حيث
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 الباب اخلامس

 دراسة بعض األحياء الدقيقة األخرى
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 75مترين 

 Study of Molds دراسة الفطر الصناعي

يطلق اسم فطر صناعي على أنواع الفطر اليت تنمو على املواد امليتة 
واليت هلا املقدرة على إنتاج أنواع متعددة من األنزميات، بواسطتها حتلل 
املواد اليت تنمو عليها، فينتج عن ذل  مواد جديدة ميكن استخدامها يف 
الصناعة. ويدخل حتت هذا القسم من الفطر أنواع من جنس 

Penicillium, Aspergillus, Rhizopus .وغريها 
 

 املطلوب.

 ساعة. 24على آجار اجللوكوز عمر  Aspergillusمزرعة من  -ا

 24على آجار اجللوكوز عمر   Peniclliumمزرعة من  -ب
 ساعة.

 ساعة. 24على آجار اجللوكوز عمر  Rhizopusمزرعة من  -ج

 .Lactophenol Solutinoحملول الكتوفينول  -د

 شرائح وأغطية شرائح نظيفة. -ه

 أنبوبة آجار جلوكوز عميق. -و

 طبق برتي معقم. -ز
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 العمل:

ضع نقطتني من الالكتوفينول على شرحية. انقل إليها جزًءا من مزرعة  -1
Aspergillus  مع االحرتاس الشديد لكي ال تكسر أجزاء

امليسليوم. غطي الشرحية مث اختربها أواًل ابلعدسة الصغرى مث 
ربى. الحظ اهليفا املتفرعة املقسمة وحامل الكونيداي ابلك

Conidiophore  واجلزء املتضخم من حامل الكونيداي
 .Conidiaوالكونيداي  Sterigmaواالسرتمجا 

اعمل شرحية كما سبق مستعماًل مزرعة البنسليوم واختربها. الحظ  -2
امليسليوم املقسم املتفرع وكذل  حامل الكومنداي 

Conidiophore  املتفرع واالسرتمجاSterigma 
 املوجودة يف سلسلة. Conidia والكونيداي 

واختربها. الحظ  Rhizopusاعمل شرحية مستعماًل مزرعة  -3
والكيس  Aerial hyphaeامليسليوم غري املقسم واهليفا اهلوائية 

 واجلراثيم ذات السطح اجملعد. sporangiumاجلرثومي 

 املذكورة.ارسم كل من أنواع الفطر  -4

 م. صبه يف طبق برتي ابلطريقة املعتادة. 50oسيح اآلجار. برد إىل  -5

بعد أن يربد اآلجار لقح بواسطة اإلبرة املستقيمة مركز الطبق من  -6
 22o. ضع الطبق يف احملضن على درجة Penicilliumمزرعة 

 ساعة. 48م )درجة حرارة الغرفة( ملدة 
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اخترب النمو ابلعني اجملردة مث ضع على جزء بعد منو الفطر يف الطبق،  -7
من اجملموعة غطاء شرحية مث اخترب اجلزء ابمليكروسكوب مستعماًل 

 القوة الصغرى.

 

 58مترين 

 Actiomyces األكتينوميسيس

توجد األكتينوميسيس بكثرة يف الرتبة، وتلعب دورًا مهمًا يف حتليل 
مًا كبريًا من األحياء الربوتينات والسليلوز والنشوايت. وهي تكون قس

الدقيقة تتميز أفراده بتكوين ميسليوم رفيع مسكه أقل من ميكرون. ويكون 
ويتكاثر بواسطة  Non septateهذا امليسليوم يف العادة غري مقسم 

اليت تتكون يف سالسل يف قمة اهليفا اهلوائية  Conidiaالكونيداي 
Aerial hypha  أو بواسطة انقسام امليسليوم إىل أجزاء صغرية تشبه

 Conidiophoreيف شكلها البكرتاي العصوية. وحتمل الكونيداي 
وهو عادة حلزوين الشكل يستعمل يف متييز األنواع املختلفة. ولكثري من 
األنواع القدرة على تكوين مواد ملونة يف البيكات اليت تنمو عليها، 

وموجب لصبغة جرام. والغرض من هذا التمرين وامليكروب عادة هوائي 
 دراسة بعض خواص االكتينوميسيس.

 

 املطلوب:

 مزرعة من األكتينوميسيس على آجار اجللوكوز. -ا
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 أنبوبة آجار جلوكوز. -ب

 طبق برتي معقم. -ج

 صبغة جرام. -د

 الصبغة املقاومة لألمحاض. -ه

 شرائح وأغطية شرائح. -و
 العمل:

وأصبغة بطريقة جرام والحظ الصفات املورفولوجية اعمل غشاًء  -1
 ودون نتيجة الصبغ.

 اعمل غشاًء واصبغه ابلصبغة املقاومة لألمحاض ودو ِّن نتيجة الصبغ. -2

 م. صبه يف الطبق. 50oسيح آجار ابلتسخني. برد إىل  -3

بعد أن جُيمَّد اآلجار املوجود يف الطبق حله بطريقة التخطيط. من  -4
 ينوميسيس، احفظ الطبق على درجة حرارة الغرفة.مزرعة األكت

عندما تنمو اجملموعات على الطبق اختربها ابلعني اجملردة مث ضع غطاء  -5
 شرحية على إحداها مث اختربها ابلقوة الصغرى للميكروسكوب.
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 59مترين 

 Yeasts اخلمرية

اخلمرية نوع من الفطر الذي ليس له ميسليوم، تتكاثر ابلتربعم 
Budding  أو ابالنقسام أو ابلتجرمث. وأهم األنواع املعروفة يف الصناعة
 .S  يدخل حتته نوع Saccharomycesتتبع جنس 

cerevisiae  اليت تعرف أبمساء خمتلفة مثل مخرية اخلبار، أو مخرية
البرية. وخالاي هذه النوع مستديرة أو بيضاوية والغرض من هذا التمرين 

 خلمرية.دراسة حمتوايت خلية ا
 

 املطلوب:

 ساعة. 24يف بويون اجللوكوز عمر  S. cerevisiaeمزرعة من  -ا

 الشرحية ذات الفجوة. -ب

 غطاء الشرحية. -ج

 شرائح نظيفة. -ء

 م.Neutral red 44حملول  -ه

 حملول اليود )تركيب جرام(. -و
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اعمل نقطة معلقة واخترب اخلالاي حتت امليكروسكوب. الحظ احلجم  -1
 أكرب من حجم البكرتاي، والشكل، والتربعم والفجوة.الذي هو 

خذ بواسطة اإلبرة ذات العقدة مقدار نقطة من املزرعة وضعها على  -2
 Neutralالشرحية مث غطها. خذ ابإلبرة العقدة مرة من حملول 

red  واملس هبا نقطة تالقي غطاء الشرحية ابلشرحية جتد أن الصبغة
لشرحية. اخترب اخلالاي حتت انتشرت يف السائل أسفل غطاء ا

امليكروسكوب جتد اخلالاي امليتة تصبغ مجيعها ابللون األمحر ابنتظام 
يصبغ ابللون  Volutinولكن يف اخلالاي احلية جتد أن الفليوتني 

األمحر وكذل  الفجوة وعلى جانبها جتد النواة وهي جسم بيضاوي 
 غري مصبوغ.

 Neutral red من حملول مستعماًل اليود بدالً  2كرر ما سبق يف   -3
ابللون البين احملمر بينما تظهر Glycogen فيظهر اجلليكوجني 

 بقية اخللية ابللون البين املصفر.

 

 60مترين 

 Yeast Spores جترمث اخلمرية

متيز أنواع اخلمرية بتجرمثها وبعدد اجلراثيم اليت حتتويها اخللية وجبدار 
اجلرثومة، ويندر أن تتجرمث اخلمرية على البيكات العادية بل هناك شروط 
خاصة جيب توفرها للحصول على اجلراثيم مثل وفرة األكسجني وقلة 



 211 

رين املواد املغذية واستعمال مخرية صغرية قوية. والغرض من هذا التم
 مشاهدة جراثيم اخلمرية.

 

 املطلوب:

ساعة  24على آجار اجللوكوز عمر  S. cerevisiaeمزرعة من  -ا
)جيب أن تكون قد زرعت على هذه البيكة مرتني يف اليومني 

 السابقني(.

 حملول أخضر املالكيت. -ب

 حملول الصفرانني. -ج

 م.45أانبيب اجلبس املائل  -ء

 أنبوبة ماء معقم. -ه
 

 العمل:

من املاء املعقم إىل أنبوبة املزرعة وبواسطة اإلبرة  3سم 1انقل حوايل  -1
 ذات العقدة امزج النمو ابملاء.

خذ ابإلبرة ذات العقدة ثالث مرات من املعلق املوجود ابملزرعة  -2
ماء معقم إىل أنبوبة  3سم 5وانقله إىل سطح اجلبس املائل. انقل 

 ساعة. 24اجلبس املائل مث اتركها على درجة حرارة الغرفة مدة 
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من النمو املوجود على سطح اجلبس اعمل غشاء مث اصبغه بطريقة  -3
 (.11صبغ اجلراثيم طريقة شيفروفلتون )مترين 

 الحظ عدد اجلراثيم يف اخللية الواحدة ودار اجلرثومية أيضاً. -4

أنواع كثرية من اخلمرية إىل مدة أطول قد تبلغ أسابيع على ملحوظة: حتتاج 
 اجلبس لتكون جراثيم.
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 الباب السادس

 التخمرات البكرتيولوجية
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تقوم األحياء الدقيقة أبدوار مهمة يف حتليل كثري من 
املواد مع إنتاج مركبات خمتلفة قد يكون لبعضها أمهية 
قصوى من حيث االستعمال كمادة غذائية، كما يف حالة 

 النبيذ أو البرية أو اخلل، 

أو من حيث استعماهلا يف الصناعة كالكحول واملذيبات عمومًا وحامض 
وغريها. ويف التمرينات التالية سنقصر الكالم فقط اللكتي  والسرتي  

 على بعض هذه املركبات على سبيل املثال.

 

 61مترين 

 Alcoholic Fermentation التخمر الكحويل

يتوقف على التخمر الكحويل مجلة صناعات من بينها صناعة النبيذ 
هذه والبرية وكثري من املشروابت املستعملة يف البالد األخرى. ويف كل 

 تتحول املادة اخلام حتت أتثري اخلمرية إىل كحول.

ونوع اخلمرية املختص يف إنتاج الكحول يف الصناعة 
Saccharomyces cerevisiae  الذي يسمى أحيااًن خبمرية اخلباز

Baker's yeast  أو مخرية البريةBrewer's yeast وميثل التفاعل .
 ة خام ابآليت:النهائي الذي يستعمل فيه سكر اجللوكوز كماد

 اىد5ىد2ك2+  2ك ا 2 6ا12ىد6ك
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ويتم التخمر الكحويل يف غياب االكسجني. والغرض من هذا 
 التمرين إجراء جتربة تبني التخمر الكحويل.

 

 املطلوب:

دورق سعة لرت تركب على فوهته سدادة كاوتشوكية تنفذ منها  -أ
 يوضع هبا قليل من الزئبق لعزل البيكة عن اهلواء. Uأنبوبة على شكل 

 24مزرعة من مخرية البرية على آجار اجللوكوز املائل عمره  -ب
 ساعة.

 جم عسل أسود. 250 -ج
 

 العمل:

ضع العسل األسود يف الدورق. خففه مباء احلنفية إىل أن يصري احلجم  -1
 لرت.

اخلمرية، وابستعمال  خذ قلياًل من احمللول السابق وضعه يف أنبوبة -2
اإلبرة علق النمو يف حملول العسل. صب معلق اخلمرية يف الدورق 

 الذي يرج مث يغطى بسدادة قطنية.

م. وبعد  30o -25ضع الدورق السابق يف احملضن على درجة  -3
ساعة ضع السدادة الكاوتشوكية وما يتصل هبا جلعل  12مضي 
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على درجة احلرارة  الشروط غري هوائية يف الدورق. ضعه اثنياً 
 السابقة.

ميكن معرفة انتهاء التفاعل أو حتول السكر إىل كحول يتوقف خروج  -4
الغازات عند ذل  جزًءا من السائل املتخمر وذقه والحظ اختفاء 

 الطعم احللو وظهور الكحول.
 

 ملحوظة:

 احتفظ ابلدورق والسائل املتخمر للتمرين التايل )التخمر اخللي(.

 

 62مترين 

 Acetic Acid Fermentation التخمر اخللي

ينتج اخلل من أكسدة الكحول إىل حامض اخللي  بواسطة بكرتاي 
 .Acetobacterتتبع جنس 

 2ك ا اىد + ىد 3ك ىد  2+ ا  5ىد3ك

فيالحظ من املعادلة السابقة أن األكسجني الزم للعملية، وعندما 
تعرض احملاليل الكحولية للهواء يتكون على سطحها غشاء ويف نفس 
الوقت يصبح احمللول حامضياً. والغشاء يسمى أحيااًن "أم اخلل 
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Mother of vinegar ويتكون من مادة جيالتينية لزجة تضم بني "
 لي .أجزائها بكرتاي حامض اخل

 وإلجراء جتربة تثبت التخمر يعمل اآليت:
 

 املطلوب:

 عينة خل حديث على سطحها. -ا

 الدورق حيتوي على احمللول الكحويل يف التمرين السابق. -ب

 عدد

 .3سم 100دوارق خمروطية سعة كل منها  5 -ج

، دليل فينول فثالني 10سحاحة متأل مبحلول صودا كاوية س/ -د
 م. 46

 عدد

 .3سم 10سعة كل  ماصات 5 -ه
 

 العمل:

أضف عينة اخلل احلديث إىل الدورق احملتوي على احمللول الكحويل.  -1
 رج جيدًا.
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من احمللول يف الدورق السابق وضعها يف  3سم 10خذ ابملاصة مقدار  -2
دورق خمروط مث نقطتني من دليل فينول فثالني. قطر من سحاحة 
الصودا الكاوية إىل نقطة التعادل. احسب عدد جزيكات احلامض 

 من احمللول. 3سم 100)اعتربه حامض خلي ( يف 

 غط الدورق السابق بسدادة قطنية واتركه على درجة حرارة الغرفة. -3

من احمللول برفق ودون  3سم 10بعد مضي أسبوع اسحب ابملاصة  -4
أن تكسر الغشاء وقدر احلموضة كما سبق. كرر ذل  أسبوعيًا ملدة 

 شهر ودون النتائج.

خذ جزء من الغشاء املتكون واعمل منه غشاًء واصبغه جبرام مث صف  -5
 امليكروب.

 

 63مترين 

 Lactic Aceid Fermentation التخمر الالكتيكي

إن بكرتاي حامض اللكتي  ذات أمهية عظمى يف حتضري كثري من 
منتجات األلبان، خصوصا أنواع اجلنب املختلفة، إذا أن هذه البكرتاي تؤثر 
على سكر اللكتوز املوجود يف اللنب وتنتج حامض اللكتي  الذي يسبب 

 جتنب اللنب.
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 املطلوب:

 48يف اللنب عمر  Lactobacillus acidophilusمزرعة  -ا
 ساعة.

لرت من شرش انتج من جنب صنع إبضافة املنفحة يوضع يف دورق   -ب
كاملستعمل يف مترين التخمر الكحويل )إذا مل يتيسر احلصول على 

 الشرش ميكن استعمال اللنب الفرز(.

 10سحاحة حتتوي ص اىد س/ -ج

 عدد

. دليل فينول 3سم 100دوارق خمروطية سعة كل منها  3 -د
 .3سم 10فثالني. ماصات سعة كل منها 

 

 العمل:

 صب مزرعة البكرتاي يف الدورق احملتوي على الشرش. رج جيدًا. -1

 24م، مث بعد كل  40oضع الدورق السابق يف احملضن على درجة  -2
من العينة وقدر فيها احلموضة ابملعادلة مع  3سم 10ساعة خذ 

يًا ملدة ثالثة أايم ودون الصودا الكاوية. استمر على هذا العمل يوم
 النتائج.
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 64مترين 

  ر اللكتوز بواسطة ميكروب القولونختمر سك

Lactose Fermention by E. Coli 

سكر اللكتوز ويكون أمحاض وغازات  E. coliحيلل ميكروب 
 والغرض من هذا التمرين معرفة بعض انجتات التحليل.

 

 املطلوب:

 ساعة. 24يف البويون عمر  E. coliمزرعة  -ا

لالختمار متأل ببيكة اللكتوز  Smithثالثة من أانبيب مسيث  -ب
 وتعقم.

 %.10حملول الصودا الكاوية  -ج

 موضوع يف سحاحة. 10حملول الصودا الكاوية س/ -ء

 .3سم 100دليل الفينول فثالني. دورق خمروطي سعة  -ه
 

 العمل:

نها مبقدار ما يعلق ابإلبرة ذات لقح أنبوبتني من أانبيب مسيث كل م -1
اترك أنبوبة مسيت الثالثة بدون  E. coliالعقدة مرتني من مزرعة 

 تلقيح للمقارنة.
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م ملدة  37oضع الثالثة أانبيب السالفة الذكر يف احملضن على درجة  -2
 ثالثة أايم.

خذ إحدى األنبوبتني امللقحتني وقس طول عمود الغاز فيها ابمللليمرت مث  -3
% إىل أن متتلئ األنبوبة متامًا اضغط 10أضف إىل البيكة صودا كاوية 

أبصبع اإلهبام على فوهة األنبوبة حبيث ال ترتك فقاعات هوائية بني 
اإلصبع والبيكة مع مس  بقية األنبوبة ابألصابع األخرى. اقلب األنبوبة 
عدة مرات لتخلط الصودا الكاوية ابلبيكة المتصاص اثين أكسيد 

ون، بعد ذل  اجعل األنبوبة يف وضعها األصلي حبيث تكون كل الكرب
الغازات يف األنبوبة اجلانبية وليست هناك فقاعات غازية بني اإلهبام 

 والبيكة. عند ذل  ارفع اإلهبام واترك األنبوبة على املائدة.
قس عامود الغاز املتبقي وهذا هو حجم األيدروجني. أما الفرق بني  -4

الغاز الكلي وطول عامود األيدروجني يعطي حجم اثين طول عامود 
 أكسيد الكربون.

 .3: ىد2عني النسبة بني ك ا -5
ابملاصة يف دورق  3سم 10من األنبوبة الثانية امللقحة خذ مقدار  -6

خمروطي. أضف نقطتني من دليل الفينول فثالني مث نقط صودا كاوية 
دد جزيكات من السحاحة إىل نقطة التعادل. قدر من ذل  ع

 من البيكة. 3سم 10احلامض )اعتربه حامض لكتي ( يف 
 10وكذل  قدر األمحاض الطيارة )اعتربها حامض خلي ( أبخذ  -7

من البيكة )ميكن الرجوع إىل طريقة التقدير يف إحدى كتب  3سم
 الكيمياء العضوية الكمية(.
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 الفصل األول

 احملاليل والصبغات

 

 الرتكيب صحيفة االسم النمرة
 جم بيكرومات البواتسيوم 25 5 احمللول املنظف م1

 ماء 3سم 50
مركز  4كب ا  2ىد 3سم 1000

)جتاري( أذب البيكرومات يف املاء 
مث أضف إليه احلامض تدرجيياً 

 وابحرتاس.
 جم كلورور زئبقي   1 15 حملول السليماين م2

 ىد كل )جتاري( 3سم 2,5
 ماء 3سم 1000

أذب امللح يف املاء مث أضف 
 احلامض

 Bromدليل  م3
Thymol 

blue 

 Bromجم دليل  0,4 28
thymol blue 

 %95كحول   3سم 500,0
 ماء مقطر 3سم 500

يذاب الدليل يف الكحول مث 
 يضاف إىل املخلوط املاء. رشح
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 Brom -دليل م4
cresol 

purple 

 -Bromجم دليل  16,0 32
cresol purple 

 %95كحول   3سم 500
 ماء مقطر 3سم 500

يذاب الدليل يف الكحول مث 
 يضاف املاء املرشح.

حملول عباد  م5
 الشمس

جم مسحوق عباد الشمس  5 32
)نوع جيد ويستحسن نوع 

Merck) 
 ماء مقطر 3سم 100

اخلط العباد ابملاء يف دورق 
خمروطي وضعه يف جهاز 

Arnold  ملدة ساعتني مع الرج
ق. رشح. عقم يف  20كل 

Arnold  مث احفظ احمللول حلني
االستعمال. يضاف عادة هذا 

 %.5احمللول إىل البيكة بنسبة 
 Bromدليل  م6

thymol 
blue B 

 جم مسحوق الدليل 16 33
 %95كحول   3سم 500
 مقطرماء  3سم 500

يذاب الدليل يف الكحول مث 
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 يضاف املاء. رشح.
صبغة الفوكسني  م7

 املخفف
صبغة كربول الفوكسني  3سم 1 34

 م(16)
 ماء مقطر 3سم 10

 يضاف كربول الفوكسني إىل املاء.
صبغة املثيلني  م8

 األزرق
 جم مثيلني أزرق 0,3 37

 %95كحول   3سم 30,0
 ماء مقطر 3سم  100

يف الكحول  أذب املثيلني األزرق
 مث أضف املاء. رشح.

صبغة اجلنسيان  م9
 )تركيب هوكر(

جم كريستال  2,0حملول ا } 38
كحول   3سم 20 -بنفسجي
95}% 

جم اكسالت  0,8حملول ب }
ماء  3سم 0,8 -أمزنيون نقي

 مقطر{
 اخلط حملول ا و ب

حملول اليود   10
 )تركيب جرام(

 جم يود 1 38
 جم يودور بواتسيوم 2

 ءما 3سم 300
اصحن اليود واليودور يف هاون 
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مث أذب يف املاء. حيفظ احمللول يف 
 زجاجة ملونة.

 جم صفرانني 0,25 38 صبغة الصفرانني م11
 %95كحول   3سم 10
 ماء مقطر 3سم 100

أذب الصفرانني يف الكحول مث 
 أضف املاء. رشح.

صبغة اجلنسيان  م12
 )تركيب كوبلوف(

جم جنسيان  1حملول ا } 39
 -أو كريستال بنفسجيبنفسجي 
 ماء مقطر{ 3سم 100

جم بيكربوانت  1حملول ب }
 ماء مقطر{ 3سم 200صوديوم 

 3سم 1,5قبل االستعمال اخلط 
من حملول  3سم 4من حملول ا مع 

 ب.
حملول اليود  م13

)تركيب اليود 
 )تركيب كوبلوف(

 جم يود 2 39
 1ص اىد س/ 3سم 10
 ماء مقطر 3سم 90

أيدروكسيد أذب اليود يف 
 الصديوم مث أضف املاء

 جم فوكسني قاعدي 0,1 39صبغة الفوكسني  م14
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املخفف )تركيب  
 كوبلوف(

 ماء مقطر 3سم 100,0
 أذب الفوكسني يف املاء

صبغة اجلنسيان  م15
 )تركيب جرام(

حامض   3سم 2,5حملول ا: } 40
ماء  3سم 97,5 -كربولي 
 مقطر{

حملول   3سم 11حملول ب: 
 كحول مشبع ابجلنسيان

اخلط أ و ب ورشح قبل 
 االستعمال مباشرة.

صبغة كربول  م16
الفوكسني )تركيب 

 زيل(

 جم فوكسني قاعدي 0,3 41
 كحول نقي  3سم 10,0
حملول الفينول  3سم 100,0

5% 
أذب الفوكسني يف الكحول مث 
أضف حملول الفينول. رجه جيداً. 

 رشح.
الكحول  م17

)طريقة احلامضي 
 زيل.. نيلسن(

 %95كحول   3سم 97 41
 ىدكل مرمز 3سم 3

 أضف احلامض إىل الكحول.
صبغة املثيلني  م18

األزرق )تركيب 
جم مثيلني  0,3حملول أ: } 41

كحول   3سم 30,0 -أزرق
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 %{95 ليفر(
حملول ىو أ  3سم 100حملول ب: 

 %(0,01يد )
 أضف أ إىل ب.

الكحول  م19
احلامضي )طريقة  

 كوبر(

 (1,42)كثافة  3ىد ز ا 3سم 5 42
 %(95كحول )  3سم 95

 أضف احلامض إىل الكحول
حملول مائي  م20

لصبغة أخضر 
 %1برلينت 

 جم أخضر برلينت 1 42
 ماء 3سم 100

 أذب الصبغة يف املاء. رشح.
حملول أخضر  م21

 املالكيت
% 95جم أخضر املالكيت ) 5 43

 صبغة(
 ماء مقطر 3سم 100

 املاءأذب املالكيت يف 
حملول مائي من  م22

 الصفرانني
 جم صفرانني 0,5 44

 ماء 3سم 100
 أذب الصبغة يف املاء. رشح.

صبغة الغالف  م23
 )تركيب هس(

حملول كحويل مشبع  3سم 10 46
ابلكريستال البنفسجي أو 

ماء  3سم 90الفوكسني القاعدي 
 مقطر



 231 

 اخلط احمللولني.
حمضرة ميكن شراء هذه الصبغة  47 صبغة رايت 24

على احلالة اجلافة أو على هيكة 
حملول. وإذا مل يتيسر ذل  حتضر 

 ابلشكل اآليت:
جم مثيلني أزرق  9حملول أ : 

 % صبغة( 90)
حملول مائي من   3سم 100

 %0,5كربوانت الصديوم 
سخن املخلوط يف جهاز أرنولد 
ملدة ساعة على شرط أن ال يزيد 
عمق الصبغة يف اإلانء املستعمل 

 برد. رشح. سم. 6عن 
جم صبغة أيوسني  1حملول ب: 

y (85 تذاب يف )صبغة %
 سم ماء. 500

أضف حملول ب إىل أ. قلب. 
 رشح. جفف. احتفظ ابملسحوق.
وقبل االستعمال بيوم واحد أذب 

جم من املستحضر السابق  0,1
من الكحول النقي  3سم 60يف 
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)نقي متامًا وخاليًا من األسيتون(. 
 شرة.رشح قبل االستعمال مبا

حملول منظم من  م25
 PHالفوسفات )

6,4- 6,5) 

يستعمل لذل  احمللول املرقوم  47
(X يف اجلدول التايل الذي يضم )

حماليل منظمة تستعمل دائمًا يف 
 املعامل البكرتيولوجية

 
حامض  3سم

 ، س1خلي  
 0,1ص اىد  3سم
 س

 PH ماء مقطر 3سم

50 23,0 27,0 4,6 
50 29,0 21,0 4,8 
50 34,5 15,5 5,0 
50 38,5 11,5 5,2 
50 42,5 7,5 5,4 
50 45,0 5,0 5,6 

 0,1 4فو أ 2ىو ىد
 جزئي

ص أ ىد  3سم
 س 0,1

 PH ماء مقطر 3سم

50 3,7 46,3 5,8 
50 5,7 44,3 6,0 
50 8,6 41,4 6,2 
50 12,6 37,4 6,4x 
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50 17,8 32,2 6,6 
50 23,6 26,4 6,8 
50 29,6 20,4 7,0 
50 35,0 15,0 7,2 
50 39,5 10,5 7,4 
50 42,8 7,2 7,6 
50 45,2 4,8 7,8 
50 46,8 3,2 8,0 

 
النمر 
 ة

صحي االسم
 فة

 الرتكيب

 Aاحمللول املثبت  م26
 )تركيب فيشؤوكون(

حملول مائي من  3سم 18 48
 %.10حامض التني  

حملول مائي من كلورور  3سم 6
 %6احلديد 

 اخلط احمللولني.
 Bاحمللول املثبت  م27

 )تركيب فيشروكون(
 A احمللول املثبت 3سم 3,5 48

 م(26)
حملول كحويل من  3سم 0,5

 %5الفوكسني القاعدي 
 ىدكل مركز 3سم 0,5
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 فورمالني 2,0
 اخلط املواد السابقة

احمللول املثبت )تركيب  م 28
 بليمروبني(

 جم حامض تني  نقي 10 49
جم كلورور االملنيوم  18
 ا( 2ىد60 3)لوكل
 جم كلورور الزن  10
جم فوكسني قاعدي  1,5
 % صبغة(90)

 %(60كحول )  3سم 40
ضع املواد الصلبة يف هاون مث 

من  3سم 10أضف إليها 
الكحول قلياًل قلياًل حىت يتم 

 الذوابن.
ميكن حفظ احمللول دون فساده 

 عدة سنني.
حملول اليفصون لصبغ  م29

 الفالجات
دون فساده ميكن حفظ احمللول  50

 عدة سنني
حملول مائي مشبع  3سم 20

ا  2اىد3. 2(4من بولو )كب ا
 ا 2اىد2(. 4لو )كب ا 4أو زىد
حملول مائي من  3سم 10
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 %30حامض تني  
 ماء مقطر 3سم 10
 %95كحول   3سم 15
حملول كحويل مشبع  3سم 3

 من الفوكسني القاعدي 
اخلط املواد حسب الرتتيب 

 السابق.
زجاجة  احتفظ ابملخلوط يف

 حمكمة القفل.
ميكن استعمال احمللول ملدة 
أسبوع من حتضريه وبعد هذه 

 املدة يفسد.
حملول البريوجالول  م30

50% 
 جم حامض البريوجالي  50 61

 جم ماء 50
أذب امللح يف املاء مع 
التسخني والتقليب. احفظ 
احمللول يف زجاجة حمكمة 

 القفل.
حملول كربوانت  م31

 %10بواتسيوم 
 3ك ل 2جم ىو 10 61

 ماء 3سم 90
 أذب امللح يف املاء.
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 حملول أ: 65 دليل األكسجني م32
 10ص اىد س/ 3سم 6
 ا مقطر 2ىد 3سم 94

 حملول ب:
حملول مائي من املثيلني  3سم 3

 %0,5األزرق 
 ماء مقطر 3سم 97

حملول  3100حملول ج: 
% مضاف إليه 6جلوكوز 

بلورة من الثيمول 
Thymol. 
مباشرة امزج  قبل االستعمال

حجوم متساوية من أ، ب، جـ. 
سخن للغليان إىل أن يزول 
اللون. امأل أنبوبة من احمللول 
وضعها يف جهاز ماكنتوش قبل 

 قفله مباشرة.
يكون احمللول عد م اللون يف 
عدم وجود األكسجني ويصري 
 أزرق إذا كان هناك أكسجني.

  4ىدفوا2جم ىو 34,9 75 4ىدفوا2حملول ىو م33
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 ماء 3سم 1000 جزيئ0,2
 200أذب امللح يف حوايل 

ماء يسخن إذا لزم األمر.  3سم
 برد. أضف املاء املتبقي.

حملول حامض البور م  م34
 جزيئ 0,2

جم حامض بوري  نقي  3,4 75
أذب احلامض يف ماء مث كمل 

 إىل لرت.
 0,2حملول ص ا ىد  م35

 جزيئ
جم ص ا ىد يف ماء  9أذب  75

 ابملاء إىل لرت.مقطر. كمل 
هذا احمللول تقرييب ويؤدي 

 الغرض املطلوب.
حملول حامض السرتي   م36

 جزيئ 0,1
جم من احلامض  21أذب  75

النقي يف ماء مقطر. كمل إىل 
 لرت. 1

يشرتى من املخازن الكيماوية.  82 ورق حامض األكسلي  م37
وميكن عمله يف املعمل يغمس 
ورقة ترشيح يف حملول مائي 

من حامض األكسلي . مشبع 
علقها لتجف فتجد أن الورقة 
مغطاة ببلورات دقيقة من 
 احلامض. قطعها إىل شرائط.
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جم  1: }1حملول  82 كشاف آرلي  بوم م38
Paradimethyl 

aminobenzaldehy
de 9595كحول   3سم %
 ىد كل مركز. 3سم 20

يذاب األلدهيد يف الكحول 
مث يضاف احلامض مع 

 التقليب.
حملول مائي مشبع : 2حملول 

بفوق كربيتات البواتسيوم 
  8ا 2كب2ىو

 %10ص ا ىد  3سم 700 85 حملول نسلر م39
حملول مائي حيتوي  3سم 150
جم يودرور بواتسيوم  30
 جم يود. 12و

 ماء مقطر 3سم 150
اخلط الثالثة حماليل ودع 
املخلوط حىت تفصل 
الرواسب. احتفظ ابلرائق يف 

 زجاجة حمكمة القفل.
جم حامض  8حملول ا:  86 كشاف اآلزوتيت م40
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 Sulfanilicسلفانيلي   
 4كب ا  2حامض ىد 3سم 48
 ماء مقطر. 3سم 944مركز 

ضف حامض الكربيتي  
تدرجييًا إىل نصف كمية املاء، 
مث بعد أن يربد احمللول أضف 
حامض السلفانيلي ، وأخرياً 

 أضف املاء املتبقي.
حملول ب: جم 

Naphthylamine- 
مركز  4كب ا  2ىد 3سم 8

 ماء مقطر. 3سم 1000
أضف احلامض إىل املاء تدرجيياً 

 مث أضف األمني. قلب.
اختنبار اآلزوتيت: ضع يف 

من  3سم 1أنبوبة نظيفة 
احمللول املراد اختباره مث أضف 
إليه نقطتني من حملول ا مث 
نقطتني من حملول ب. ظهور 
لون أمحر يدل على وجود 

 اآلزوتيت.
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 جم فينول 5 111 األرثروسنيصبغة  م41
 جم أرثروسني 1

 ماء  3سم 100
 أذب املواد يف املاء مث رشح.

جم صبغة روزبنجال  1 111 صبغة روزبنجال م42
جم كا  0,1% صبغة( 80)
 ا 2ىد2. 3كل
 جم فينول 5,0
 ماء مقطر 2سم 100

أذب الفينول يف املاء مث أضف 
املواد الباقية وقلب إىل أن 

ابستعمال ورقة تذوب. رشح 
 الرتشيح.

 كشاف اآلزواتت م43
حملول  -ا

Diphenylami
ne 

جم  0,5 121
Diphenylamine 

  4كب ا  2ىد 3سم 20)نقي( 
 مركز

أضف احلامض تدرجييًا إىل املاء 
مع التقليب مث أضف األمني 
 مع التقليب إىل أن يذوب.
 3سم 1كشف اآلزواتت: خذ 
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من البيكة يف أنبوبة مث أضف 
نقطتني من حملول كشاف 

Diphernlylamine 
يتكون لون أزرق يف وجود 
اآلزواتت. جيب أن يكون 
احمللول املخترب خاليًا من 
األزوتيت اليت تعطي نفس 

 النتيجة.
 جم بروسني 1
مركز  4كب ا  2ىد 3سم 99

)نقي( أضف الربوسني إىل 
احلامض املوجود يف كاس 
موضوع يف ماء دافئ ليساعد 

 على الذوابن.
 1كشف اآلزواتت: يضاف 

من حملول الربوسني إىل   3سم
أنبوبة احمللول املراد اختباره 
)على اجلدار( فوجود حلقة 
بنية اللون بني السائلني يدل 

 على وجود اآلزواتت.
 Neutral redجم  Neutral 141 0,1حملول  م44
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red 100,0 ماء مقطر 3سم 
 أذب الصبغة يف املاء.

 4كربيتات كلسيوم كا كب ا 142 أانبيب اجلبس املائل م45
 ماء. 3سم 110ا 2ىد

اخلط اجلبس ابملاء. امأل 
سم(  2,5×  20األانبيب )
يف كل أنبوبة.  3سم 10واضعًا 

ضع األانبيب على سطح 
 60oمائل. جفف عند درجة 

ساعة. غطي  24م ملدة 
ابلقطن. عقم يف األتوكالف 

 ق. 20ملدة  15عند ضغط 
 جم فينول فثالني0,04 145 دليل فينول فثالني م46

 % 50كحول   3سم 100
 أذب الفينول يف الكحول

 حملول الكتوفينول م47
Lactophenol 

Solution 

 جم فينول )بلورات( 20 137
حامض لكتي   3سم 20
 )نقي(
 جلسرين )نقي( 3سم 40
 ماء مقطر 3سم 40

اخلط املواد السابقة واحفظ 
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 احمللول يف زجاجة ملونة.
 جم املثيل األمحر 0,1 88 دليل املثيل األمحر م48

كحول   3سم 250,0
(95)% 

 سم ماء مقطر 250,0
أذب املثيل يف الكحول مث 

 أضف املاء.
 رشح.

حملول مائي من  2سم 500 133 دليل اندراري م49
 %0,5الفوكسني احلامضي 

 1ص ا ىد س/ 2سم 10
أضف حملول الصودا تدرجيياً 
إىل الفوكسني حىت يصري عد م 

ساعة.  24اللون. اتركه مدة 
 رشح.
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 الفصل الثاني

 البيئات البكتريية

 بيكات ورد ذكرها
صحي اسم البيكة النمرة

 فة
 الرتكيب

 جم مستخرج اللحم 3 36 أو املرق بيكة البويون ب1
 جم ببتون 5

 ماء 3سم 1000
أذب املواد يف املاء. سخن إىل 

 الغليان.
 PH 7,2اضبط التأثري إىل 

رشح ابستعمال ورق الرتشيح. 
امأل األانبيب. عقم عند ضغط 

ق )راجع مترين  20ملدة  15
1 ) 

بيكة اآلجار املغذى  ب2
 )اآلجار العادي(

ب( إال أنه 1) كالبيكة السابقة 30
جم آجار ليجعل  20يضاف 

 (3البيكة صلبة )راجع مترين 
 جم مستخرج اللحم 3 31 بيكة اجليالتني املغذي ب3

 جم ببتون 5
 جم جيالتني 150
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 ماء 3سم 1000
اخلط املواد يف املاء. سخن إىل 

 الغليان.
 PH 7,0اضبط التأثري إىل 

رشح ابستعمال القطن. امأل 
األانبيب. عقم يف جهاز أرنولد 

ق يوميًا ملدة ثالثة أايم  20
 (4)راجع مترين 

 لنب فرز طازج 3سم 100 32 بيكة اللنب ب4
 Bromدليل  3سم 1

cresol purple 4  م
أضف الدليل إىل اللنب. قلب. 
امأل األانبيب. عقم يف أرنولد. 
قلب. امأل األانبيب. عقم يف 

ق يوميًا ملدة ثالثة  20أرنولد 
 (5أايم )راجع مترين 

بويون اجللوكوز  ب 5
 الختبار التخمر

 جم مستخرج اللحم 3 33
 جم ببتون 5
 جم سكر اجللوكوز 5
 Bromدليل  3سم 1

thymol blue (B) 
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 ماء مقطر 3سم 1000
أذب املواد الثالثة األوىل يف 
املاء. سخن إىل الغليان. أضف 
الدليل. اضبط التأثري إىل 

PH 7,0  رشح ابستعمال
ورق الرتشيح امأل األانبيب مع 
وضع أنبوبة اختبار صغرية يف 
 15كل منها. عقم عند ضغط 

 (6ق )راجع مترين  20ملدة 
 جم جلوكوز 1 65 بيكة املخ ب6

 جم ببتون 20
 جم مخ خروف 500
 ماء 3سم 500

أضف املخ للماء واغلي 
املخلوط. عوض املفقود 
ابلتبخر إبضافة ماء جديد. 
اترك املخلوط لريكد. احتفظ 
ابحمللول الرائق. اضرب املتبقي 
مبضرب البيض: أضف احمللول 
الرائق مث اجللوكوز والببتون. 
امزج املخلوط جيدًا وامأل 
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مرار يف األانبيب مع االست
التقليب أثناء امللء. عقم عند 

 ق. 30ملدة  15ضغط 
 جم مستخرج اللحم 3 66 آجار اجللوكوز ب7

 جم ببتون 5
 جم جلوكوز 10
 جم آجار 20

 ماء 3سم 1000
اخلط املواد السابقة ابملاء. 
سخن إىل الغليان مث استمر يف 
التسخني إىل أن يذوب 
اآلجار. عوض املفقود من املاء 
ابلتبخري إبضافة ماء جديد. 

. PH 7,2اضبط التأثري إىل 
رشح ابستعمال القطن. امأل 
 15األانبيب. عقم عند ضغط 

 ق. 20ملدة 
ب  5بيكة تشابه يف حتضريها  78 بويون اللكتوز ب8

إال أنه يضاف سكر اللكتوز 
بداًل من اجللوكوز مع حذف 

 الدليل. عقم يف أرنولد.
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بويون اللكتوز  ب9
 الختبار التخمر

ب  5تشابه يف حتضريها بيكة  81
مع إضافة سكر اللكتوز بداًل 
 من اجللوكوز. عقم يف أرنولد.

بويون السكروز  ب10
 الختبار التخمر

ب  5ة تشابه يف حتضريها بيك 81
مع إضافة السكروز بداًل من 

 اجللوكوز. عقم يف أرنولد.
بويون املانوز الختبار  ب11

 التخمر
ب  5تشابه يف حتضريها بيكة  81

مع إضافة سكر املانوز بداًل 
 من اجللوكوز.

 جم تربتون 10 82 بويون الرتبتون ب12
 جم مستخرج اللحم 3

 ماء 3سم 1000
أذب املواد يف املاء. سخن إىل 
الغليان. اضبط التأثري إىل 

PH7,2 رشح ابستعمال .
ورقة الرتشيح. امأل األانبيب 

 20ملدة  15عقم عند ضغط 
 ق.

 جم مستخرج اللحم 3 86 بويون اآلزواتت ب13
 جم ببتون 5
 )نقي( 3حم ىوز ا 1



 250 

 ماء مقطر 3سم 1000
أذب املواد السابقة يف املاء 

 الغليان.سخن إىل 
 PH 7,2اضبط التأثري إىل 

رشح ابستعمال ورق الرتشيح 
امأل األانبيب. عقم عند ضغط 

 ق. 20رطل ملدة  15
آجار الكوبلت  ب 14

 والنيكل
 proteoseجم  20 86

peptone 
  4ىد فو ا 2ىو 1
 جم جلوكوز 1
 Cysteineجم  2

hydrochloride 
 جم آجار 15
}حملول أزواتت  3سم 20

 -جزيئ( 0,005) -الكوبلت
 .2(3جم كو )زا 0,727)
 ماء(  3سم 500ا يف  2ىد 6)

}حملول أزواتت   3سم 100
 728، جزيئ( )005النيكل )
 500ا يف  2ىد 2(3جم ىى )زا
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 ماء 3سم
 ماء مقطر. 3سم 880

اخلط املواد السابقة ابملاء. 
اغل إىل أن يذوب اآلجار. 
 أضف ماء لبعض املفقود
ابلتبخري. اضبط التأثري إىل 

PH 7,2. 
امأل األانبيب. عقم عند ضغط 

 ق. 20ملدة  15
بويون اجللوكوز  ب15

 واملثينيل األمحر
 proteoseجم  7 88

peptone 
 4ىد فو ا 2جم ىو 5
 جم جلوكوز 5

 ماء مقطر 3سم 1000
اخلط املواد السابقة يف املاء 
يسخن إىل الغليان. رشح. امأل 
 2األانبيب عقم يف أرنولد ملدة 

ق يوميًا ملدة ثالثة أايم. بعد 
منو امليكروب يف البيكة السابقة 

نقط من  5يضاف لكل أنبوبة 
م 48دليل املثيل األمحر 



 252 

 الختبار تكون حامض.
آجار األيوسني  ب16

واملثيلني األزرق 
E.M.B 

 جم ببتون 10 103
 4ىد فو ا 2جم ىو 2
 جم آجار 20

 ماء مقطر. 3سم 1000
اخلط املواد ابملاء. اغل حىت 
يذوب اآلجار.. أضف ماء 
ليعوض املفقود ابلتبخري. ال 
حاجة لضبط التأثري. امأل 
دوارق خمروطية بكل منها 

رطل  15عقم عند  3سم 100
 ق. 30ملدة 

وعند استعمال األطباق يؤخذ 
وارق السابقة ويوضع أحد الد

يف أرنولد لتسيح البيكة مث 
 يضاف إليها اآليت:

 جم سكر اللكتوز 1
حملول األيوسني املائي  3سم 2
2% 

حملول املثيلني  3سم 1,25
 %.0,5األزرق املائي 
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 5ضع الدورق يف أرنولد ملدة 
م صب يف  50oق. برد إىل 

 أطباق برتي املعقمة
 Endoآجار أندو  ب17

agar 
 جم ببتون 10 104

 4ىد فو ا 2جم ىو 3,5

 جم آجار 20
 ماء مقطر 3سم 1000

اخلط املواد ابملاء. اغل حىت 
يذوب اآلجار. أضف ماًء 
ليعوض املفقود ابلتبخري. ال 
حاجة لضبط التأثري. امأل 
دوارق خمروطية واضعًا بكل 

عقم عند  3سم 100منها 
 ق. 30ملدة  15ضغط 

وعند استعمال األطباق خذ 
يف أرنولد ليسيح  دورق وضعه

 اآلجار مث أضف اآليت:
 جم سكر اللكتوز 1

حملول حمضر حديثًا }جم 0,5
 -كربيتيت الصوديوم الالمائي

حملول الفوكسني  3سم 2,0
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 -%10القاعدي يف الكحول 
 ماء مقطر{ 3سم 5,0

رج الدورق. ضع يف أرنولد 
 ق. 5ملدة 

م. صب يف  50oبرد إىل 
 األطباق.

اليوري  بيكة حامض  ب18
 )كوزر(

 جم ص كل 5,0 106
 ا 2ىد7 -4جم مع كب ا 0,2
 ا 2ىد 2 -2جم كا كل 0,1
 4ىد فو ا 2جم ىو 1,0
 جم جلسرين 30,1
 حامض يوري  0,5

 ماء مقطر 3سم 1000,0
اخلط املواد ابملاء. امأل 
 15األانبيب. عقم عند ضغط 

 ق. 30رطل ملدة 
 .Sod ammجم  1,5 106 بيكة السرتات )كوزر( ب19

Phosphate 
 4فو ا 2ىد 2" ىو 1,0
 ا 2ىد 7 4"مغ كب ا 0,2
 2ىد 20 7ا 5ىد6ك2"ص 3,0
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 ا )سرتات(
 ماء مقطر 3سم 1000,0

اخلط املواد ابملاء. امأل 
 15األانبيب. عقم عند ضغط 

 ق30رطل ملدة 
 

بيكة بكرتاي العقد  ب20
 اجلذرية الصلبة

 بويون 3سم 10 114
 Mannitolجم مانيتول  1

فوسفات ثنائي  0,05
 البواتسيوم
 آجار 2,0

 ماء 3سم 1000,0
أضف اآلجار إىل البويون 
واملاء. اغل حىت يذوب 
اآلجار. أضف ماء ليعوض 
املفقود ابلتبخري. رشح 
ابستعمال القطن. أضف 
املانيت )املانيتول( 
والفوسفات. اضبط التأثري إىل 

PH 8,0.امأل األانبيب . 
 30ملدة  15عقم عند ضغط 
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 ق.
بيكة املانيتول  ب21

والفوسفات السائلة 
116 

ب( مع 22مماثلة للبيكة التالية ) 
 حذف اآلجار

بيكة املانيتول  ب22
 والفوسفات الصلبة

 )نقي( 4فو ا 2ىد 2جم ىو 0,2 116

ا  2ىد 7 -4"مع كب ا 0,2
 )نقي(
 "مانيتول 10,0
 " ص كل 0,2
 ا 2. ىد4"كا كب ا 0,1
  3" كا ك ا 5,0
 " آجار 2,0

 ماء مقطر 3سم 1000,0
  3سم 500أذب الفوسفات يف 

ماء مقطر مث أضف ص اىد 
حىت يكول احمللول  1س/

متعاداًل ابلنسبة لدليل فينول 
فثالني. أضف الكمية الباقية 
من املاء وكذل  بقية املواد 
برتتيبهم املدون أعاله. اغل 
حىت يذوب األجار. أضف ماًء 
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ليعوض املفقود ابلتبخري. ال 
. امأل األانبيب مع ترشح.

 تقليب احمللول أثناء التعبكة.
 20ملدة  15عقم عند ضغط 

 ق
 

بيكة البيتون  ب23
 والفوسفات

 جم ببتون 1,0 118
 4فو ا 2ىد 2، " ىو05

 ماء احلنفية 3سم 100
أضف املواد للماء وسخنه إىل 

 الغليان.
امأل األواين الالزمة. عقم عند 

 ق. 20ضغط ملدة 
 األسباراجنيبيكة  ب24

 Asparagine 
 4فو ا 2ىد 2جم ىو 0,05 118

 4" مع كب ا 0,02
 " أسباراجني 0,2

 ما احلنفية 3سم 100,0
أذب املواد يف املاء. اضبط 

امأل  PH 7,4التأثري إىل 
األواين الالزمة. عقم عند 

 ق. 20ملدة  15ضغط 
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 4فو ا 2ىد 2جم ىو 0,05 118 بيكة حامض اليوري  

 4" مع كب ا 0,02
 " حامض يوري  0,5
 " مستخرج اخلمرية 0,5

 ماء احلنفية 3سم 100,0
أضف املواد إىل املاء وسخن 

 إىل الذوابن.
 PH 7,4اضبط التأثري إىل 

امأل األواين الالزمة. عقم عند 
 ق. 20رطل ملدة  15ضغط 

 جم ببتون 1,0 118 بيكة اليوراي )ا( ب26
 جم يوراي 10,0
 بويون 3سم 100

ابملاء وسخن إىل اخلط املواد 
 الذوابن.

 PH 7,4اضبط التأثري إىل 
امأل األانبيب. عقم يف أرنولد 

 ق يومياً ملدة ثالثة أايم. 20
27 
 ب

 جم ببتون 1,0 119 بيكة اليوراي )ب(
 جم يوراي 2,0
 جم آجار 2,0
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 بويون 3سم 100,0
أضف املواد إىل املاء. اغل 
حىت يذوب اآلجار. اضبط 

 .PH 7,4التأثري إىل 
امأل األواين الالزمة. عقم يف 

ق يوميًا ملدة ثالثة  20أرنولد 
 أايم

بيكة كربيتات  ب28
 االمونيوم

 جم كربيتات االمونيوم 2,0 120
 4فو ا 2ىد 2" ىو 1.0

 ا 2ىد 7 -4" مع كب ا 0,5
 " ص كل 2,0
 ا 2ىد 7 -4" ح كب ا 0,4
مع  4(3" )مع ك ا 10,0
 ا 2ىد5 -2)اىد(

 ماء 3سم 1000,0
املواد يف املاء امأل يف اخلط 

 3سم100دوارق بكل منها 

قلب ابستمرار عند امللء. عقم 
 ق 20ملدة  15عند ضغط 

بيكة آزوتيت  ب29
 الصوديوم

 جم ص ز ا 1,0 121
 3ك ا 2" ص 1,0
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 4فو ا 2ىد 2" ىو 0,5

 " ص كل 0,5
 ا 2ىد 7 -4" مع كب ا 0,3

 ا 2ىد 7 -4أاثر ح كب ا
 أضف املواد ابلرتتيب املذكور

 للماء.
ال لزوم لضبط التأثري. امأل 
دوارق خمروطية. عقم عند 

 ق 30رطل ملدة  15ضغط 
 بيكة السليلوز  ب30

 Mc)تركيب 
Beth) 

 4فو ا 2ىد 2جم ىو 1 125

 ا 2ىد 7 -4" مغ كب ا 1
 3ك ا 2" ص 1

 4كب ا  2(4" )زىد 2,0
 3" كا ك ا 2,0

 ماء مقطر 3سم 1000,0
 ورق ترشيح

املاء. رج أضف املواد إىل 
جيداً. امأل األانبيب اليت 
حتتوي كل منها على ورقة 
 15ترشيح ملفوفة. عقم عند 

 ق. 30رطل ملدة 
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 بيكة ماكونكي السائلة ب31
Mac 

Conkey's 
medium 

جم ملح الصفراء  5 133
 )توروكوالت الصوديوم(

 " سكر اللكتوز 10
 " ببتون 20
 " ص كل 5

 ماء مقطر 3سم 1000
املاء. سخن  أضف املواد إىل

إىل أن تذوب. اضبط التأثري 
. رشح PH 7,4إىل 

ابستعمال ورق الرتشيح. أضف 
من دليل  3سم 10إىل احمللول 

م 49أندراري 
Andrade's 
indicator قلب. امأل .

األانبيب مع وضع أنبوبة 
اختمار صغرية )دورهام( يف كل 

ق  20أنبوبة. عقم يف أرنولد 
 يومياً ملدة ثالثة أايم.
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 بيئات أخرى

 

 الرتكيب اسم البيكة
 جم مستخرج اللحم 3 بويون ثيوجليكوالت

 جم ببتون 10
 جم جلوكوز 5
 جم ص كل 5
 Sod thioglycollateجم  1

 جم آجار 0,5
 جم املثيلني األزرق 0,002
 ماء مقطر  3سم 1000

 PHسخن إىل الذوابن اضبط التأثري إىل 
 امأل يف األانبيب. 7,2

 ق. 30رطل ملدة  15عقم عند 
ملحوظة: تصلح هذه البيكة لتنمية البكرتاي 
غري اهلوائية يف أانبيب بدون وضعها حتت 

 شروط غري هوائية.
 جم كبد بقري طازج 500 بيكة الكبد

 ماء  3سم 1000
قسم الكبد إىل قطع صغرية وأضفه للماء. 

 اغل ملدة ساعة.
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مث  PH 7,0للمحلول إىل اضبط التأثري 
 ق. 10اغل ملدة 

صف ابستعمال املوسلني. أضف ماء إىل 
السائل املصفى ليعوض املفقود ابلتبخري. مث 

 أضف إليه اآليت:
 جم ببتون 10
 4ىد فو ا 2جم ىو 1

امأل األانبيب من السائل املصفى مث ضع يف  
كل منها قطع من الكبد السالف الذكر 

 2األنبوبة ارتفاعها ليكون طبقة يف أسفل 
 ق. 30رطل ملدة  15سم. عقد عند ضغط 

وقبل االستعمال مباشرة سخن األانبيب يف 
ق لتطرد األكسجني  20أرنولد ملدة 

الذائب. أضف إىل كل أنبوبة مقدار أنبوبة 
من اآلجار العادي املعقم واملسيح ليجعل 

 البيكة نصف صلبة.
ورة لتنمية البكرتاي احملبة تستعمل البيكة املذك بيكة عصري الطماطم

 للحرارة العالية
 بويون 3سم 900
 عصري الطماطم  3سم 100

امأل  7,2إىل  PH 6,8اضبط التأثري إىل 
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 ق. 15ملدة  10األانبيب. عقم عند ضغط 
تستعمل البيكة املذكورة لتنمية امليكروابت 

 املفسدة ملنتجات الطماطم
 عصري طماطم 3سم 10 بيكة الطماطم الصلبة

 ب(2آجار عادي )بيكة  3سم 90
أضف العصري إىل اآلجار. امأل األانبيب. 

 عقم عند ضغط
 ق. 15ملدة  1

 بيكة سابوراود
Sabouraud 

 جم ببتون 20
 جم جلوكوز 20
 جم أجار 20

 ماء 3سم 1000
اخلط املواد يف املاء. اغل إىل أن يذوب 

امأل  PH 4,0اآلجار. اضبط التأثري إىل 
ق يوميًا ملدة  20األانبيب. عقم يف أرنولد 

 أايم. 3
 هذه البيكة خاصة لتنمية اخلمرية

جم قلب بقري منزوع منه الدهن  500 بيكة اللحم
 مفروم
 جم ببتون 10
 جم ص كل 5
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 ماء 3سم 1000
أضف اللحم إىل املاء وضع املخلوط يف 

 ساعة. 12ثالجة ملدة 
ق. صف ابلشاش. احتفظ  15اغل ملدة 

ابللحم وأضف إىل احمللول الببتون وامللح. 
أضف ماًء ليعوض ما فقد ابلتبخري مث سخن 
إىل أن يذوب الببتون. اضبط التأثري إىل 

PH 7,6  ق. رشح  29 -5اغل ملدة
 ابستعمال ورق الرتشيح.

امأل األانبيب ابلبويون بعد وضع طبقة من 
 45سم. عقم ملدة  2اللحم مسكها حوايل 

 رطل. 15ق عند ضغط 
هذه البيكة مفيدة يف تنمية البكرتاي غري 
اهلوائية كما أهنا مفيدة يف إنتاج التوكسني 

 بواسطة هذه امليكروابت.
 عسل أسود 3سم 2 بيكة املواالس الصلبة

 جم آجار 2
 بويون 3سم 96

. امأل PH 5,5اضبط التأثري إىل 
 األانبيب. عقم يف أرنولد 

 ق يومياً ملدة ثالثة أايم 20
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 هذه البيكة مفيدة لتنمية اخلمرية والفطر
 بيكة الدكسرتوز
 والرتبتون الصلبة

 جم تربتون 10
 " دكسرتوز 5

0,04  "Brom cresol purple 
 " آجار 15

 ماء 3سم 1000
أضف الرتبتون واآلجار للماء واغل املخلوط 
إىل أن يذوب اآلجار. رشح. أضف 

إىل  PHالدكسرتز والدليل مث اضبط الـ 
 15. امأل األانبيب. عقم عند ضغط 7,0
 ق. 30ملدة 

هذه البيكة مفيدة يف اختبار البكرتاي املسببة 
يف  Flat sourحلالة الفساد احلامضي 

العلب املعبأة ابألطعمة. وتظهر جماميع هذه 
البكرتاي صفراء اللون بينما البيكة ابللون 

 األمحر
 4ىد فو ا 2جم ىو 0,4 بيكة الكحول

 4ىد فو ا2(4" )زىد 1,0
 4" مع كب ا 0,4
 جلسرين 3سم 5,0
 جم حامض سكسني  1,0
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 كحول 3سم 30,0
 ماء  3سم 1000

 أو
 كحول 3سم 4

 % محوضة2خل ليعطي 
 ، جم فوسفات كلسيوم، مع، بو05
 ماء مخرية 3سم 10
 ماء 85

هااتن البيكتان مقيداتن يف تنمية بكرتاي 
 حامض اخللي 

 
ملحوظة: لسهولة القراءة وعدم قطع التفكري، قد خصص الباب السابع 
لرتكيب احملاليل والصبغات والبيكات البكتريية. فميزت احملاليل والصبغات 

ابحلرف الصغري "م" يوضع أعلى آخر الكلمة كما ميزت والبيكات البكتريية 
بعضها من بعض بعدد يكتب قبل احلرف املذكور. فمثاًل إذا وجد القارئ 

فمعىن هذا أنه  133م" بصحيفة  49أثناء اطالعه احمللول "دليل إندرادي 
 م. 49ميكنه معرفة تركيبه ابلباب السابع )الفصل األول( حتت منرة 

الثاين من الباب املذكور للبيكات البكتريية وكذل  خصص الفصل 
مع متييزها ابحلرف "ب" بدال من م. فمثاًل بيكة اليويون يرى تركيبها يف 

 ب.1الفصل الثاين من الباب السابع حتت منرة 
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 األشكال

 

 صحيفة  النمرة
 3 إبرة التلقيح 1
 4 طبق برتي 2
 9 املعقم ابهلواء الساخن 3
 11 أو جهاز أرنولد 1000قطاع طويل ملعقم ابلبخار على درجة  4
 12 قطاع طويل لألوتوكالف 5
 16 بركفلد مرشح تشمربلند ومرشح 6
 19 امليكروسكوب 7
 21 انكسار أشعة الضوء يف حاليت العدسة اجلافة والعدسة الزيتية 8
 27 إانء معدين ذو جدارين 9
 52 شرحية ذات جتويف ترى هبا النقطة املعلقة 10
 58 كيفية مس  اإلبرة ابليد اليمىن واألنبوبتني ابليد اليسرى 11
 63 طريقة التلقيح ابلوخز 12
 64 جهاز ماكنتوش وفيلدس لزرع البكرتاي غري اهلوائية 13
 81 احملضن 14
 91 حافة اجملموعة 15
 91 الرتكيب الداخلي للمجموعة 16
 92 شكل اجملموعة 17
 92 ارتفاع اجملموعة 18
 93 سيولة اجليالتني 19
 100 طريقة إجراء عد بكرتاي املاء 20
 100 صندوق العد 21
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 106 االختمارية أنبوبة مسيث 22
 110 كيفية إجراء عد البكرتاي يف الرتبة بطريقة األطباق 23

رسم ختطيطي يبني كيفية إجراء عد البكرتاي يف اللنب بطريقة  24
 األطباق

130 

 135 رسم يبني طريقة اختبار امليكروابت املكونة للغازات يف اللنب 25
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 حمتويات الكتاب
 

 ................... 5.................... .............مقدمة 
 7............... ....إلنشاء معمل بكرتيولوجي .. أدوات الزمة 
 ....................... 9.. .............امليكروابت املستعملة 
 11.. ..البكرتيولوجيا العامة .................... -الباب األول 

o  .................................... 13الفصل األول 
  نظام وجيةإرشادات خاصة باألعمال البكرتيول :

املعمل، إرشادات عملية، معاملة األواين 
 واألدوات الزجاجية .

 التعقيم ابحلرارة، التعقيم ابحلرارة اجلافة، التعقيم :
، التعقيم .التعقيم ابحلرارة املصحوبة برطوبة
صيانة ، ابملواد الكيماوية،  التعقيم ابلرتشيح

  األدوات املعقمة
 األجزاء : األجزاء اآللية،  امليكروسكوب

البصرية، إرشادات خاصة ابستعمال 
  امليكروسكوب

o 41........... .البيكات البكتريية ...... -الفصل الثاين 
  حتضري بيئة البويون أو املرق -1مترين  
  ضبط تأثري البيئة إىل -2مترين PH 7,2  
  حتضري بيئة اآلجار املغذى -3مترين  
  حتضري بيئة اجليالتني املغذى -4مترين  



 276 

 حتضري بيئة اللنب -5رين مت  
  حتضري بويون اجللوكوز الختبار التخمر -6مترين 

o 53صبغ البكرتاي ....................  -الفصل الثالث 
  صبغ البكرتيا بالفوكسني  -7مترين 
  حتضري الغشاء، صبغ الغشاء، اختبار الغشاء باستعمال

 العدسة الزيتية
  األزرقصبغ البكرتيا باملثيلني  -8مترين  
  صبغ البكرتيا بطريقة جرام -9مترين 
 تعديل هوكر، تعديل كوبلوف، طريقة جرام   
  صبغ البكرتيا املقاومة لألمحاض -10مترين 
 طريقة زيل نيلسن، طريقة كوبر  
  صبغ جراثيم البكرتيا -11مترين 
 طريقة شيفر وفلتون، طريقة كربول الفوكسني 
  صبغ غالف البكرتيا -12مترين 
  أنطوني، طريقة هس، طريقة شرمشانطريقة  
  صبغ الفالجالت -13مترين 
  طريقة فيشروكون، طريقة بليمروبني، طريقة

  اليفصون
o 79......البكرتاي ......... حركة وحجم -الفصل الرابع 

  حركة البكرتيا -14مترين  
  حجم البكرتيا -15مترين  

o 85... ................ املزرعة النقية -الفصل اخلامس 
  فصل البكرتيا بطريقة األطباق املخطوطة -16مترين 

  فصل البكرتيا بطريقة األطباق املصبوبة -17مترين 

  عزل البكرتيا املتجرمثة من خملوط  -18مترين

 مكون من نوعني أحدهما متجرثم واآلخر غري متجرثم

o 93...... غري اهلوائية ...... البكرتاي -الفصل السادس 
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  غري اهلوائية يف أنابيب اختبار زرع البكرتيا -19مترين 

 طريقة البريوجالول، طريقة طبقة الشمع  

  زرع البكرتيا غري اهلوائية على أطباق برتي -20مترين 

  استعمال جهاز ماكنتوش وفيلدس، استعمال

  ميكروب غري هوائي، استعمال البريوجالول

 عزل ميكروب غري هوائي بطريقة املزرعة  -21مترين

  املهتزة

o يت تؤثر يف منو بعض العوامل املهمة ال - لسابعالفصل ا
 105...........................................  البكرتاي
  تأثري احلرارة -22مترين  

  درجة احلرارة املميتة -23مترين  

  تأثري الضغط األمسوزي -24مترين  

  تأثري درجة تركيز أيونات األيدروجني  -25مترين

 ()تأثري البيئة

  مقاومة اجلراثيم للحرارة -26مترين  

  تأثري الكيماويات على البكرتيا -27مترين  

o 119...............  منتجات البكرتاي -الفصل الثامن 
  إنتاج الغاز واألمحاض من الكربوهيدرات -28مترين 

  إنتاج األندول -29مترين  

  إسالة اجليالتني -30مترين  

  إنتاج األمونيا -31مترين  

  اختزال األزوتات -32مترين  

  إنتاج كربيتور األيدروجني -33مترين  

  برسكور -اختبار فوجز -34مترين  

  اختبار أمحر امليثيل -35مترين  
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o انتشار امليكروابت ومنوها على البيكات  -الفصل التاسع
 131. .....................................املختلفة .

  والرتاب اختبار اهلواء واجللد والزفري -36مترين 

  للميكروبات

  دراسة اجملموعات البكتريية -37مترين  

  منو البكرتيا على البيئات املختلفة -38مترين  

o  ................................. 139الفصل العاشر 
  تعيني البكرتيا -39مترين  

 143بكرتيولوجيا املاء ..........................  -الباب الثاين 
  عدد البكرتيا يف املاء -40مترين  

  اختبار تلوث املاء مبياه اجملاري -41مترين 

  االختبار االحتمالي، االختبار التحقيقي، االختبار

  التكميلي

  التمييز بني -42مترين Coli, Aerogenes  

  159......................   بكرتيولوجيا الرتبة –الباب الثالث 
  الرتبة بطريقة تقدير عدد البكرتيا يف  -43مترين

  األطباق

  تقدير عدد البكرتيا يف الرتبة بالطريقة  -44مترين

  امليكروسكوبية املباشرة

  دراسة أنواع وأشكال بكرتيا الرتبة -45مترين  

  تثبيت األزوت اجلوي بواسطة البكرتيا  -46مترين

 العائشة باالشرتاك مع النبات

  غري  تثبيت األزوت اجلوي بواسطة البكرتيا -47مترين

  العائشة باالشرتاك مع النبات

  عملية النشدرة -48مترين  

  نشدرة املواد العضوية األزوتية املعقدة، نشدرة املواد

 العضوية األزوتية البسيطة



 279 

  عملية تكوين األزوتيت -49مترين  

  عملية تكوين األزوتات -50مترين  

  العوامل اليت تؤثر على عملية التأزت -51مترين 

  حنالل السليلوزا -52مترين 

  احنالل السليلوز يف عدم وجود اهلواء، احنالل السليلوز

  هوائيًا

 189......................   بكرتيولوجيا األلبان -الباب الرابع 
  إحصاء البكرتيا يف اللنب بطريقة األطباق -53مترين

  

  إحصاء بكرتيا اللنب بالطريقة  -54مترين

 بريد(امليكروسكوبية املباشرة )طريقة 

  اختبار امليكروبات املكونة للغازات يف  -55مترين

  اللنب

  اختبار اللنب باملثيلني األزرق -56مترين  

 203دراسة بعض األحياء الدقيقة األخرى ....  -الباب اخلامس 
  دراسة الفطر الصناعي -57مترين  

  األكتينوميسيس -58مترين  

  اخلمرية -59مترين  

  جترثم اخلمرية -60مترين  

 213...... ........  التخمرات البكرتيولوجية -الباب السادس 
  التخمر الكحولي -61مترين  

  التخمر اخللي -62مترين  

  التخمر الالكتيكي -63مترين  

  ختمر سكر اللكتوز بواسطة ميكروب  -64مترين

  القولون

 223احملاليل والصبغات والبيكات البكتريية .....  -الباب السابع 
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o 225..............   احملاليل والصبغات -ولالفصل األ 
o 245البيكات البكتريية ................  -الفصل الثاين 

  بيئات ورد ذكرها 

 263... .................................... بيكات أخرى 
 ....................... 271.... ...................األشكال 
  273 .........................................املراجع العربية 
 ......... 274........... ..................املراجع األفرنـجية 
 275.......................................  حمتوايت الكتاب 



 البكرتيولوجيا العملية

 

 

 هذا الكتاب : 

 

 

 

دقيقة من فيتناول دراسة األحياء ال، ظهرت الحاجة امللحة منذ عدة سنوات إىل مؤلف شامل باللغة العربية 

سد به هذا الفراغ، وليكون مرجعاً لطلبة يالعملية" ل "البكرتيولوجيا يضع كتابهأن املؤلف  ىالناحية العملية، فرأ 

الجامعية وغريها من املعاهد، الذين يدرسون هذه املادة ، ومرشداً ألولئك الذين يهتمون بدراسة الكليات 

 .األحياء الدقيقة عىل وجه العموم وبخاصة املشتغلني بالصناعات الغذائية ومسائل الصحة العامة

املقصود منها أوالً ثم  وقد رشح مختلف التامرين بطريقة تحفز الطالب إىل تفهمها وسهولة إجرائها، وذلك ببيان

الكتاب كثرياً من  كيفية استخالص نتائجها، وضمكذلك ذكر املواد املطلوبة ورشح طريقة العمل يف خطوات و 

 .األشكال والرسوم التي تساعد عىل تعرف دقائق بعض األجهزة، وإيضاح طرق إجراء بعض التامرين املهمة

 


