
الدرس العملي الثالثالدرس العملي الثالث

دراسة العالقة التعاونیة بین میكروبات  دراسة العالقة التعاونیة بین میكروبات  
الیوجورتالیوجورت



األجھزة واألدواتاألجھزة واألدوات
        شرائح زجاجیةشرائح زجاجیة••
..(Inoculating loops)(Inoculating loops)إبر تلقیح إبر تلقیح ••
..ماصات میكرولتریةماصات میكرولتریة••
..معقمةمعقمة(Tips)(Tips)أسنان ماصات أسنان ماصات ••
..  (Beakers)(Beakers)كؤوس زجاجیة كؤوس زجاجیة ••
..مللي ومعھا ساحب بالستیكمللي ومعھا ساحب بالستیك  ١٠١٠ماصات حجمھا ماصات حجمھا ••
..سحاحات مدرجةسحاحات مدرجة••
..جفن صیني بیضاءجفن صیني بیضاء••
..(Incubators)(Incubators)حضانات كھربیة حضانات كھربیة ••
..  pHpH--metermeterجھاز جھاز   ••
..مجھر ضوئيمجھر ضوئي  ••



المواد والمزارع المیكروبیةالمواد والمزارع المیكروبیة
  ٢٠٠٢٠٠  بمعدلبمعدل  توزیعھتوزیعھ  سبقسبق  معقممعقم  ))صلبةصلبة  موادمواد  %%١٠١٠((  مسترجعمسترجع  فرزفرز  لبنلبن••

      ..مم٤٢٤٢ºº  إليإلي  وتدفئتھوتدفئتھ  (Flasks)(Flasks)  مخروطیةمخروطیة  دوارقدوارق  فيفي  ملليمللي
..))عیاريعیاري  ١١//٩٩((  الصودیومالصودیوم  ھیدوكسیدھیدوكسید  محلولمحلول••
..الفینولفیثالینالفینولفیثالین  دلیلدلیل  محلولمحلول••
..میثلینمیثلین  أزرقأزرق  صبغةصبغة  محلولمحلول••
..bulgaricusbulgaricus  subspsubsp..  LbLb                منمن  مزرعةمزرعة•• delbrueckiidelbrueckii    

..ساعةساعة  ٢٤٢٤--١٨١٨  لمدةلمدة  معقممعقم  مسترجعمسترجع  فرزفرز  لبنلبن  بیئةبیئة  فيفي  منماةمنماة          
..SS  روبروبــــــــمیكمیك  منمن  ةةــــــــمزرعمزرع•• thermophilusthermophilus  ننــــــــــلبلب  فيفي    اةاةــــــمنممنم  

..ساعةساعة  ٢٤٢٤--١٨١٨  لمدةلمدة  معقممعقم  مسترجعمسترجع  فرزفرز
    منمن  مختلطةمختلطة  مزرعةمزرعة  عليعلي  یحتويیحتوي  مجفدمجفد  یوجورتیوجورت  بادئبادئ  كیسكیس••

thermophilusthermophilus  SS..++  LbLb.. delbrueckiidelbrueckii subspsubsp.. bulgaricusbulgaricus



  الیوجورتالیوجورت  لمیكروبيلمیكروبي    احباحبــــــالمتصالمتص  موموــــــالنالن  تأثیرتأثیر  دراسةدراسة
اللبناللبن  تخمرتخمر  عليعلي
qqوسنوسن  میكرولتریةمیكرولتریة  ماصةماصة  باستخدامباستخدام  (Tip)(Tip)  ملليمللي  ٤٤  بسحببسحب  قمقم  معقممعقم  

..SS  مزرعةمزرعة  منمن thermophilusthermophilus  فيفي  بتلقیحھابتلقیحھا  وقموقم  اللبناللبن  فيفي  المنماةالمنماة  
  فرزفرز  لبنلبن  ملليمللي  ٢٠٠٢٠٠  عليعلي  المحتویةالمحتویة  المخروطیةالمخروطیة  الدوارقالدوارق  أحدأحد

  ،،))إذن؟إذن؟  اإلضافةاإلضافة  نسبةنسبة  تكونتكون  كمكم  ::سس((  ))مم٤٢٤٢ºº((  ودافئودافئ  معقممعقم  مسترجعمسترجع
..LbLb  مزرعةمزرعة  منمن  ملليمللي  ٤٤  بتلقیحبتلقیح  الخطوةالخطوة  نفسنفس  وكرروكرر subspsubsp..

bulgaricusbulgaricus  آخرآخر  مخروطيمخروطي  دورقدورق  فيفي  ..
qqدورقدورق  فيفي  معقممعقم  مسترجعمسترجع  فرزفرز  لبنلبن  ملليمللي  ٢٠٠٢٠٠  بتلقیحبتلقیح  قمقم    

..SS  مزرعةمزرعة  منمن  ملليمللي  ٢٢  بحجمبحجم  ثالثثالث  مخروطيمخروطي
thermophilusthermophilus  مزرعةمزرعة  منمن  ملليمللي  ٢٢  بحجمبحجم  وكذلكوكذلك  LbLb..  

subspsubsp..  bulgaricusbulgaricus



    مقدارھامقدارھا  عینةعینة  بسحببسحب  قمقم  ثمثم  الھین،الھین،  بالرجبالرج  وذلكوذلك  جیدًاجیدًا  الدوارقالدوارق  بمزجبمزج  قمقم••
  وضعوضع  البالستیكالبالستیك  والساحبوالساحب  الماصةالماصة  باستخدامباستخدام  دورقدورق  كلكل    منمن  ملليمللي  ٢٠٢٠
  ثالثةثالثة  لمدةلمدة  مم٤٢٤٢ºº  عليعلي  بالتحضینبالتحضین  قمقم  ثمثم  زجاجي،زجاجي،  كأسكأس  فيفي  عینةعینة  كلكل

  الدرسالدرس  مدةمدة  أنأن  تذكرتذكر  ولكنولكن  ذلكذلك  منمن  ألكثرألكثر  التحضینالتحضین  یمكنیمكن((  ساعاتساعات
  ..!!)!!)ذلكذلك  منمن  أقصرأقصر  كانكان  لولو  تتمنيتتمني  لعلكلعلك  --فقطفقط  ساعاتساعات  أربعةأربعة  ھيھي  العمليالعملي

  أیضًاأیضًا  وتنقلوتنقل  التحضینالتحضین  أثناءأثناء  ساعةساعة  كلكل  وذلكوذلك  دورقدورق  كلكل  منمن  ))ملليمللي  ٢٠٢٠((  عینةعینة  تؤخذتؤخذ••
    ..pHpH  ودرجةودرجة  للحموضةللحموضة  المئویةالمئویة  النسبةالنسبة  لتقدیرلتقدیر  الزجاجیةالزجاجیة  الكؤوسالكؤوس  إليإلي

  دلیلدلیل  إلیھاإلیھا  ویضافویضاف  صینيصیني  جفنةجفنة  إليإلي  عینةعینة  كلكل  منمن  ملليمللي  ١٠١٠  نقلنقل  یتمیتم••
  العملیةالعملیة  الدروسالدروس  فيفي  فعلتفعلت  كماكما  الحموضةالحموضة  تقدیرتقدیر  یتمیتم  ثمثم  الفینولفثالینالفینولفثالین

  السائلالسائل  اللبناللبن  بمقرربمقرر  وكذلكوكذلك  الثانيالثاني  بالصفبالصف  األغذیةاألغذیة  حفظحفظ  لمقررلمقرر
..الثالثالثالث  بالصفبالصف  ومعامالتھومعامالتھ

--pHpH  بجھازبجھاز  المتصلالمتصل  االلكترودااللكترود  بغمسبغمس  اللبناللبن  pHpH  درجةدرجة  قیاسقیاس  یتمیتم••
metermeter  ثمثم  الزجاجيالزجاجي  الكأسالكأس  فيفي  العینةالعینة  منمن  المتبقیةالمتبقیة  ملليمللي  ١٠١٠  الال  فيفي  

..القراءةالقراءة  أخذأخذ



  وكذلكوكذلك  وسجلھاوسجلھا  للحموضةللحموضة  المئویةالمئویة  النسبةالنسبة  بحساببحساب  قمقم
::التاليالتالي  الجدولالجدول  فيفي  المختلفةالمختلفة  المزارعالمزارع  pHpH  درجةدرجة
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  الحموضةالحموضة  تطورتطور  عليعلي  التحضینالتحضین  حرارةحرارة  ةةــــــــدرجدرج  ررــــــتأثیتأثی
..اللبناللبن  تخمرتخمر  عندعند  الیوجورتالیوجورت  میكروبيمیكروبي  بینبین  والنسبةوالنسبة

qqفرزفرز  لبنلبن  ملليمللي  ٢٠٠٢٠٠  عليعلي  محتویةمحتویة  مخروطیةمخروطیة  دوارقدوارق  ثالثةثالثة  بتلقیحبتلقیح  قمقم  
  الیوجورتالیوجورت  بادئبادئ  مسحوقمسحوق  منمن  مناسبةمناسبة  متساویةمتساویة  بكمیاتبكمیات  معقممعقم  مسترجعمسترجع
  تدفئةتدفئة  سبقسبق  قدقد  یكونیكون  أنأن  مراعاةمراعاة  معمع  معقمة،معقمة،  ظروفظروف  تحتتحت  وذلكوذلك  المجفدالمجفد
    إليإلي  الثالثالثالث  وفيوفي  مم٤٠٤٠ºº  إليإلي  اآلخراآلخر  وفيوفي  مم٣٨٣٨ºº  إليإلي  الدوارقالدوارق  أحدأحد  فيفي  اللبناللبن
٤٢٤٢ºº،للدوارقللدوارق  الھینالھین  بالرجبالرج  جیدًاجیدًا  المسحوقالمسحوق  إمزجإمزج  ثمثم  م،م..
qqوالساحبوالساحب  الماصةالماصة  باستخدامباستخدام  لبنلبن  دورقدورق  كلكل  ملليمللي  ٢٠٢٠  بسحببسحب  قمقم  

  عليعلي  بالتحضینبالتحضین  قمقم  ثمثم  زجاجي،زجاجي،  كأسكأس  فيفي  عینةعینة  كلكل  وضعوضع  البالستیكالبالستیك
  ))  ملليمللي  ٢٠٢٠((  عیناتعینات  أخذأخذ  معمع  ساعاتساعات  ثالثةثالثة  لمدةلمدة  السابقةالسابقة  الحرارةالحرارة  درجاتدرجات

      ..عالیةعالیة  توضیحھتوضیحھ  سبقسبق  كماكما  pHpHودرجةودرجة  الحموضةالحموضة  لتقدیرلتقدیر  أیضًاأیضًا  ساعةساعة  كلكل



qq  عليعلي  المزارعالمزارع  منمن  لمساتلمسات  أیضًاأیضًا  تؤخذتؤخذ  العیناتالعینات  أخذأخذ  عندعند    
    الكرویةالكرویة  البكتریاالبكتریا  نسبةنسبة  لفحصلفحص  وذلكوذلك  المختلفةالمختلفة  الحرارةالحرارة  درجاتدرجات

::  یليیلي  كماكما  وذلكوذلك  العصویةالعصویة  إليإلي
    لفترةلفترة  وتتركوتترك  الزجاجیةالزجاجیة  الشریحةالشریحة  سطحسطح  عليعلي  اللمسةاللمسة  فردفرد  یتمیتم  ••

  ٣٣--٢٢  اللھباللھب  عليعلي  بإمرارهبإمراره  الغشاءالغشاء  تثبیتتثبیت  یتمیتم  ثمثم  تجفتجف  حتىحتى
..مراتمرات

    یغسلیغسل  ثمثم  دقیقةدقیقة  لمدةلمدة  المیثیلینالمیثیلین  أزرقأزرق  بصبغةبصبغة  الغشاءالغشاء  یصبغیصبغ  ••
  الغشاءالغشاء  أنأن  لوحظلوحظ  وإذاوإذا  الزائدة،الزائدة،  الصبغةالصبغة  منمن  للتخلصللتخلص  بالماءبالماء
  میكروباتمیكروبات  منمن  علیھعلیھ  ماما  بتمییزبتمییز  تسمحتسمح  الال  قدقد  لدرجةلدرجة  غامقًاغامقًا  یكونیكون
    بإمراربإمرار  بحرصبحرص  الصبغةالصبغة  تغسلتغسل  أنأن  فیمكنفیمكن  بالمجھربالمجھر  فحصھفحصھ  عندعند
    ثمثم  الشریحة،الشریحة،  عليعلي  ))%%٩٥٩٥((  االیثیلياالیثیلي  الكحولالكحول  منمن  قلیلةقلیلة  نقاطنقاط

    منمن  نقطةنقطة  وضعوضع  بعدبعد  الزیتیةالزیتیة  بالعدسةبالعدسة  وتفحصوتفحص  الشریحةالشریحة  تجففتجفف
..علیھاعلیھا  السیدرالسیدر  زیتزیت



..SS  الكرویةالكرویة  الخالیاالخالیا  نسبةنسبة  تحددتحدد thermophilusthermophilus  الخالیاالخالیا  إليإلي    
..LbLb  العصویةالعصویة delbrueckiidelbrueckii subspsubsp.. bulgaricusbulgaricus  

فحصھفحصھ  یتمیتم  حقلحقل  كلكل  فيفي

٤٢ºم ٤٠ºم ٣٨ºم حرارة التحضين

: الكرويات
العصويات pH %ح : الكرويات

العصويات
pH %ح

: الكرويات
العصويات pH %ح الوقت

بعد التلقيح مباشرة
بعد ساعة

بعد ساعتين
ساعات ٣بعد 


