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باألراضى الميكروبات أعداد لتقدير القياسية الطرق

: المباشرة الميكروسكوبية الطريقة : أوالً

 أعداد تقدیر فى تستخدم التى الھامة البسیطة الطرق من الطریقة وھذه
 لمیكروبات الظاھرى الشكل دراسة من تمكن وھى ، بالتربة المیكروبات

.عدھا أثناء التربة
 بین تمیز ال أنھا المیكروسكوبیة الطریقة عیوب ومن
 الواقع، من أكبر أعداد إعطاء إلى یؤدى وھذا والمیتة الحیة المیكروبات

 وبعض التربة وحبیبات البكتیریا بین التمییز یصعب األحیان بعض وفى
 ظھور عدم أیضا الطریقة ھذه عیوب ومن .الدقیقة العضویة المواد
 تحتوى وعندما .المجھرى الفحص إجراء عند المیكروبات أنواع بعض
 ال قد المیكروسكوبیة الطریقة فإن المیكروبات من قلیل عدد على التربة
. قیمة أى لھا یكون



:خطوات العمل 

  ٣ لمدة م°١٠٥ على الساخن الھواء فرن فى وتوضع زراعیة تربة جرام ١٠ یؤخذ - ١
.العینة ھذه فى للرطوبة المئویة النسبة تحسب ثم . ساعات

.نظیفة زجاجیة شریحة على ماركر قلم بواسطة ٢سم ٤ مساحتھ مربع إرسم - ٢
. %٥٠-٤٠ حوالى إلى وعاء كل فى الرطوبة نسبة عدل - ٣
 أو آجار %٠.١( المثبت المحلول من ملل ٩ منھا كل فى وضع أنابیب إحضر - ٤

 تخفیف على للحصول تربة جرام ١ ذلك بعد ضع ثم )مقطر ماء فى جیالتین %٠.٠١٥
.دقیقة ٢-١ لمدة األنابیب أترك ثم جیدا وأمزج ١-١٠
 الممزوج السائل من )ملل ٠.١ سعة مدرجة ماصة بواسطة( ملل ٠.٠١ كمیة أنقل - ٥

 على المنقولة الكمیة غفرد ثم الشریحة على المرسومة المربعات أحد وسط فى وضعھ
 تخفیف أنابیب على سبق ما ویكرر . المعمل جو فى یجف وأتركھ المربع مساحة جمیع
.األخرى الزجاجیة أوعیة الثالث من ١-١٠

 وأغسل دقائق ٣-١ لمدة %٤٠ خلیك حامض فى الشریحة أغمس ثم الغشاء جفف - ٦
.بالماء جیدا



 أو إرثروسین كاربول صبغة الشریحة إلى أضف ثم یغلى ماء بھ كأس على الشریحة ضع - ٧
 بالماء الشریحة تغسل ثم )الصبغة جفاف عدم یراعى( دقائق ٦-٥ لمدة وأتركھا روزبنجال

.وتجفف
 المیكروبات عدد ویقدر الزیتیة العدسة باستخدام المیكروسكوب تحت الشریحة تفحص - ٨

.سنتمیترات األربعة من كل فى میكروسكوبیة حقول عشرة فى الموجودة
:بإیجاد ذلك ویتم . المستعملة العینة من جرام ١ فى المیكروبات عدد إحسب - ٩
:المیكروسكوبى الحقل قطر -أ

 الحقل قطر طول على التدریج یصل حتى المیكرومتریة الشریحة بإستخدام المیكروسكوب یضبط
  مم ٠.١٦ -٠.١٤ المیكروسكوبى الحل قطر أن معناه وھذا ١٦-١٤ من المیكروسكوبى

.)میكرون ١٦٠-١٤٠(
  ٢نق ط المعادلة بإستخدام المیكروسكوبى الحقل مساحة -ب

. مربع میكرون ٢٠٠٩٦ =٨٠ × ٨٠ × ٣٠١٤ = المساحة تكون وبذلك
  = )المیكروسكوبى المعامل( ٢سم ١ فى المیكروسكوبیة الحقول أو المجاالت عدد -ج

الواحد الحقل مساحة / الحقول عدد
.الواحد المیكروسكوبى الحقل فى المیكروبات لعدد الحسابى المتوسط -د
  × الواحد الحقل فى المیكروبات عدد متوسط × المیكروسكوبى المعامل یضرب -ه

.العینة من جرام فى المیكروبات عدد على فنحصل١٠٠٠
.جافة تربة جرام ١ فى المیكروبات عدد إحسب ثم جدول فى النتائج دون -١٠



خطوات الطريقة الميكروسكوبية المباشرة



: التخفيف طريقة : ثانياً

:إستخدام طريقة العد باألطباق  -١

تعتب  ر طریق  ة الع  د باألطب  اق م  ن أكث  ر الط  رق إس  تعماال لع  د میكروب  ات الترب  ة،  
وتتمیز ھذه الطریقة بأنھا تعطى فكرة صحیحة عن عدد المیكروبات الحیة الموجودة ف ى  
عینة التربة الزراعیة، وقد وجد أن الطرق المزرعیة تعطى أعدادا أقل م ن الواق ع بكثی ر    
وذلك ألنھ یصعب تحضیر بیئة غذائیة فى المعمل تغطى كل اإلحتیاج ات الغذائی ة الالزم ة    
لجمیع األنواع الموجودة فى عینة الترب ة وأیض ا درج ة ح رارة التحض ین ق د تك ون غی ر         

وعالوة عل ى  . مناسبة لنمو جمیع أنواع المیكروبات الموجودة فى عینة التربة الزراعیة
ذلك فإن طریقة العد باألطباق تعتبر كل مستعمرة میكروبی ة نامی ة عل ى أطب اق الع د أنھ ا       
ناتجة من نمو خلیة میكروبیة واحدة ولكن فى الواقع أن المستعمرة المیكروبیة قد تنم و  
م  ن خلی  ة واح  دة أو سلس  لة أو كتل  ة م  ن الخالی  ا حس  ب ظ  روف وج  ود المیكروب  ات ف  ى    

ومن ناحیة أخرى فإن بعض المیكروبات تفرز مض ادات حیوی ة ت ؤثر عل ى     . معلق التربة
.بعض المیكروبات وبالتالى تؤدى الى عدم ظھورھا



:العمل خطوات
  على وتجفف تربة جرام ١٠ حوالى( الدراسة موضع التربة عینة فى للرطوبة المئویة النسبة قدر - ١

.)ساعات ٣ لمدة م°١٠٥ درجة
 ثم معقم فسیولوجى ملحى محلول أو معقم ماء ملل ٩٠ بھا عینات زجاجة فى العینة من جرام ١٠ ضع - ٢

 ١- ١٠  تخفیف على للحصول دقائق ١٠ لمدة جیدا الزجاجة رج
 ماء ملل ٩ بھا إختبار أنبوبة فى وضعھا معقمة ماصة بواسطة وذلك ١- ١٠  التخفیف من ٣سم ١ خذ - ٣

 حتى التخفیف عملیة فى تستمر وھكذا ٢- ١٠  تخفیف على للحصول جیدا رج ثم المعقم المحلول أو معقم
. ٨-١٠  تخفیف على نحصل

  فى وضعة األقل إلى األعلى التخفیف من بدایة تخفیف كل من ٣سم١ نقل فى معقمة ماصة إستخدم - ٤
. طبق كل على المستخدم التخفیف كتابة ویراعھ مكررات ٣ تخفیف لكل یعمل معقم بترى طبق

  إلى والمبردة المسالة )التربة مستخلص آجار بیئة( الغذائیة البیئة من مناسبة كمیة طبق كل فى صب - ٥
  حتى فترة األطباق أترك التربة، تخفیف معلق مع البیئة تمتزج حتى رحویة حركة األطباق حرك ثم م°٥٠

.مناسبة لمدة مناسبة حرارة درجة على الحضان فى مقلوبة األطباق ضع ثم اآلجار یتصلب
-٣٠ بین یتراوح المستعمرات من عدد یظھر الذى المناسب التخفیف إنتخب التحضین فترة إنتھاء بعد - ٦

. الواحد بالطبق المستعمرات عدد متوسط إحسب . الواحد بالطبق مستعمرة ٣٠٠
  فى المستعمرات عدد متوسط بضرب وذلك الرطبة التربة من الواحد الجرام فى المیكروبات عدد إحسب - ٧

  الجاف الوزن أساس على علیھا المتحصل النتائج عدل ثم . بھ المستعمل التخفیف مقلوب فى الطبق
.بالتربة



التخفیف الثالث

التخفیف الرابع التخفیف الخامس التخفیف السادس التخفیف السابع

كیفیة إجراء التخفیفات العشریة المتسلسلة

التخفیف الثانىالتخفیف األول

جرام تربة ١٠زن 

مل ١٠

مل ١٠ مل ١٠ مل ١٠ مل ١٠

مل ١٠



التخفیف السابعالتخفیف السادسالتخفیف الخامس

كیفیة إجراء عملیة التلقیح والعد بطریقة األطباق

الحظ إستخدام ثالثة تخفیفات لكل عینة وإستخدام ثالثة مكررات لكل تخفیف  -

مل ١

مل ١

مل ١

مل ١

مل ١

مل ١

مل ١

مل ١

مل ١



أكتب رقم العينة ورقم التخفيف على كل طبق

ضع األطباق مقلوبة فى الحضان

إختالف عدد المستعمرات فى 
األطباق  إلختالف التخفيف



):Most Probable Number )MPNإستخدام طريقة العد األكثر إحتماالً  - ٢

تستخدم طریقة العد التقریبة فى عد بعض المجامیع المیكروبیة الھامة وذلك بسبب عدم وجود بیئة خاصة  
تسمح بنمو تلك المجامیع علیھا دون غیرھا من المیكروبات، وكذلك لعدم إنتظام ظھور المستعمرات 

:ومن أمثلة المجامیع المیكروبیة التى یتم عدھا بھذه الطریقة ما یلىالبكتیریة لتلك المیكروبات على األطباق 

البكتیریا الالھوائیة المثبتة ألزوت الھواء الجوى بطریقة حرة -     
المحللة للسلیلوزوالالھوائیة الھوائیة تیریا كبال -     
البكتیریا الھوائیة المثبتة لألزوت الجوى بطریقة ال تكافلیة -     
 تكافلیة شبھالجوى بطریقة الھواء المثبتة ألزوت الشحیحة اإلحتیاج لألكسجین البكتیریا  -     
بكتیریا التأزت   -     
بكتیریا عكس التأزت -     
البكتیریا المؤكسدة للكبریت  -     
البكتیریا المختزلة للكبریت  -    
    



:العمل طریقة
 ٣ لمدة م°١٠٥ على الساخن الھواء فرن فى وضعھا زراعیة تربة من جرام١٠ خذ - ١

.العینة ھذه فى للرطوبة المئویة النسبة وإحسب ساعات
. باألطباق العد طریقة فى سبق كما التخفیفات سلسلة أعمل - ٢
 البیئة على تحتوى أنابیب خمسة یتم تخفیف كل من مناسبة تخفیفات خمس یختار - ٣

. األنابیب ترقیم مراعاة مع أنبوبة لكل ٣سم١ بمقدار وذلك –السائلة المنتقاه
 المناسبة وللمدة المناسبة الحرارة درجة على الحضان فى الملقحة األنابیب تحضین یتم - ٤

.الدراسة موضع المیكروبیة للمجموعة
 موجبة نتیجة أعطت التى األنابیب خالل من النتائج تدوین یتم التحضین فترة إنتھاء بعد - ٥

.موجبة أنابیب تحتوى التى األخیرة تخفیفات الثالث نتائج یؤخذ ثم . تخفیف كل أمام وذلك
 من رطب جرام ١ فى الدراسة موضع المیكروبیة للمجموعة المحتملة األعداد تستخرج - ٦

 العدد P1 عمود فى الجدول من یختار حیث التقریبیة العد جداول خالل من ذلك ویتم التربة
 العدد یقرأ P2 عمود من ثم )الخمسة( تخفیف أول أنابیب من الموجبة األنابیب لعدد المقابل
 فى P3 قیم من M.P.N قراءة تؤخذ ذلك بعد ثم اإلیجابیة األوسط التخفیف لألنابیب المقابل
 بالمعادلة الواحد بالجرام العدد یقدر ثم األخیر بالتخفیف اإلیجابیة األنابیب عدد حسب الجدول
 :اآلتیة
 ثم األوسط التخفیف مقلوب × )الجدول من( .M.P.N =الواحد بالجرام التقریبى العدد

.الجاف الجرام وزن أساس على النتائج ذلك بعد تحسب



التخفیف السابعالتخفیف السادسالتخفیف الخامسالتخفیف الرابعالتخفیف الثالث

الحظ إستخدام خمسة تخفیفات لكل عینة وإستخدام خمس مكررات لكل تخفیف  -



: المراجع

http://www.reproductionresources.com/cgi-bin/quikstore.cgi?category=Equine_Breeding
www.alibaba.com/catalog/.../Disposable_Products.html
http://www.uvsc.edu/eath/photoGallery/envtMgmt/slide6.html
http://www.biology.clc.uc.edu/Fankhauser/Labs/Microbiology/Yeast_Plate_Count
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