
الدرس العملى الخامس



تقدير أعداد بعض المجاميع  
الميكروبية الهامة بالتربة  

بإستخدام طريقة العد باألطباق 
والبيئات المستخدمة



تقدير األعداد الكلية للبكتيريا فى عينة التربة  -١
)١٩٥٩آلن (بإستخدام بيئة األجار المغذى 

 قورنت ما إذا التربة في تواجدا المیكروبیة المجامیع أكثر البكتریا تعتبر 
 نشاطا المجامیع ھذه أكثر تعتبر أنھا كما االخري المجامیع من بغیرھا
 في تحدث التي البیولوجیھ التغیرات إحداث علي قدرتھا حیث من وأھمیھ
 علي دلیال التربة في الكلیة البكتریا أعداد وتتخذ ، المتعادلة خاصة التربة

 العدد تقدیر ویمكن . العضویة المواد من محتواھا وارتفاع خصوبتھا
 : یلي كما التربة في الكلي البكتیري
: المطلوبة والمواد األدوات

–معقمة مل١و مل ١٠ سعھ ماصات –معقمھ بتري أطباق          
 أو معقم حنفیة ماء مل ٩٠ علي منھا كل تحتوي والتي التخفیفات زجاجات
 عد المراد الخصبة التربة عینة – مائي حمام – معقم فسیولوجي محلول

 جم٣ –ببتون جم٥( :  من وتتركب المغذي االجار بیئة –بھا المیكروبات
Pال درجة – حنفیة ماء لتر – لحم مستخلص H ٧.٢ -٧ من (.



 العمل طریقة
. الجاف الوزن أساس علي النتائج حساب یمكن حتى التربة عینھ في الرطوبة تقدیر - ١
. المعتادة بالطریقة المتسلسلة العشریة التخفیفات عمل یتم - ٢
 بتري أطباق لتلقیح ) الدراسة موضع التربة نوع حسب( المناسبة التخفیفات نتخیر - ٣

 ویكتب معقمة ماصة مادة باستخدام طبق كل إلي ٣سم ١ مقدار ما بنقل وذلك المعقمة
 تخفیف لكل األقل علي أطباق ٣ استخدام مراعاة مع المستخدم التخفیف طبق كل علي

. )تخفیف لكل مكررات ٣(
 االطباق في تصب ثم٥٠º- ٤٥ الي تبرد ثم المائي الحمام علي البیئة تسییح یتم - ٤

 حتى رحویة حركة األطباق تحرك ثم التعقیم شروط تحت المناسبة بالكمیات الملحقة
. االجار یتجمد حتى لفترة ذلك بعد األطباق وتترك المخفف التربة معلق مع البیئة تمتزج

 وھي م ٢٥- ٢٢ حرارة درجة علي الحضان في أسبوع لمدة في األطباق تحضن - ٥
. التربة بكتریا معظم لنمو المناسبة الدرجة

 مع األطباق في االجار سطح علي النامیة المستعمرات عد یتم التحضین فتره بعد - ٦
  منتشرة مستعمره ٣٠ من أقل أو ٣٠٠ من أكثر علي تحتوي التي األطباق استبعاد
    للمستعمرات المكونة الوحدات عدد( تماما جاف وزن جرام واحد لكل األعداد وتنسب
c f u /التربة من تماما جاف وزن جم ١ (.  



كیفیة تجھیز بیئة األجار المغذى

زن كل مكون من مكونات البیئة 

أضف األجار والماء إلى البیئة 



سیح األجار ثم وزع البیئة فى دوراق 
مخروطیة أو زجاجات عادیة 

ضع البیئة فى األوتوكالف ثم إقفلھ 
إلجراء التعقیم 

بعد   صب البیئة فى األطباق
تعقیمھا



: ملحوظة
 في الكلیة البكتریا أعداد لتقدیر التربة مستجلص آجار بیئھ یمكن      

 وعوامل عضویھ ومواد معدنیة امالح علي التربة مستخلص حیث التربة
  جلوكوز ، جم ١٥ آجار آجار من تتركب البیئة  فھذه وعموما . مختلفة نمو
  تربة مستخلص ، جرام ٠.٥ االیدروجین ثنائیة بوتاسیوم فوسفات جرام ١

PH درجة ، ٣سم٩٠٠ حنفیة ماء، ٣سم١٠٠ 6.8-7 .
: التربة مستخلص تحضیر

 تربة جرام كیلو إلي حنفیة ماء لتر التربة مستخلص تحضیر یتم       
 خالل المعلق یرشح ثم ، ساعة نصف لمدة االتوكالف في ویسخن خصبة
 كمیة إضافة بعد ترشیح ورقة باستعمال بوخنر مرشح في ثم ، طبي قطن

 راشح علي نحصل حتى الترشیح ویكرر الكالسیوم كوبونات من صغیره
  . الثالجة في ویحفظ زجاجات في یعبا ثم رائق



میكروبات التربة بطریقة األطباق عدنتیجة 

إفحص األطباق فحصًا جیدًا مستبعدًا األطباق التي تحتوي علي أعداد أقل
مستعمرة ٣٠٠مستعمرة وتلك التي تزید عن  ٣٠من  



التربة عينة فى للجراثيم المكونة البكتيريا أعداد تقدير - ٢

 في للجراثیم المكونة البكتریا تسود العالیة الحرارة درجھ ظروف تحت     
 لوحظ حیث الصیف فصل في المصریة األراضي في ذلك لوحظ وقد التربة
  %٤٠ إلي تصل قد عالیة بنسبة المتجرثمة Bacillus جنس أفراد تواجد

 الحرارة ظروف تحت بكثیر ذلك عن النسبة تقل بینما األراضي بعض في
 وتقدیر المتجرثمة البكتریا عزل في الرغبة فعند وعموما ... العادیة
 ) المغذي آجار بیئة( السابقة البیئة نفس استخدام یمكن التربة في أعدادھا

 في استخدامھا قبل التخفیفات بسترة مع السابقة الخطوات نفس واستخدام
 ˚٨٠حرارة درجة علي مائي حمام في بوضعھا وذلك األطباق تلقیح

 كل علي للقضاء كافیھ تكون المدة ھذه في الدرجة أن حیث دقیقة ١٥لمدة
 البكتریا سوي یتبقى وال المتجرثمة غیر البكتریا من الخضریة الخالیا

. األطباق بطریقة عدھا إجراء یمكن والتي المتجرثمة



Bacillusطبق یحتوى على مستعمرات 

Bacillus subtilis



)١٩٥٠ مارتن( الروزبنجال آجار بيئة باستخدام التربة فطريات وعزل عد -٣

 – التربة في البرتوبالزمیة الكتلة من األكبر الجزء الفطریات تمثل
  حجم لكبر نظرا وذلك – البكتریا أعداد عن أعدادھا تضاءل رغم

  حیث التربة في ھاما دورا تلعب الفطریات فان ناحیة ومن ھیفاتھا
  لھا یجعل مما التربة حبیبات تتخلل شبكة الفطریات مسیلیوم یكون
 سیادة فان أخري ناحیة ومن . الدبال تكوین في أساسیا دورا

 أھمھا من والتي العوامل من بالكثیر تتأثر التربة في الفطریات
  إلي باإلضافة والرطوبة الحرارة درجتي وكذلك التربة حموضة
  التربة في الفطریات أعداد بین طردیة عالقة توجد كما التھویة

 أعداد تقدیر یمكن وعموما . العضویة المادة من التربة ومحتوي
  النحو علي ذلك یتم حیث مارتن بیئة باستخدام التربة في الفطریات

. التالي



 :الالزمة والمواد األدوات

 الحنفیة ماء من ٣سم ٩٠ علي منھا كل تحتوي والتي العینات زجاجات
. معقم فسیولوجي ملح محلول أو معقم
. معقمة بتري أطباق

. ٣سم ١ سعة ، ٣سم١٠ سعة معقمة ماصات
.شرائح وأغطیة زجاجیة شرائح

  بمعدل یضاف مائي محلول صورة في سلفات ستربتومیسین
. للبكتریا كمضاد لتر / جرام٠.٠٣.

. الالكتوفینول محلول
. التربة من عینة
 ، جرام ١٠ جلوكوز : )مقطر ماء لتر / جرام ( من وتتركب مارتن بیئة

 كبریتات ، جرام ٥ببتون ، جم ١ القاعدیة ثنائي بوتاسیوم فوسفات
.جرام ٢٠ آجار آجار، جرام ٠.٥ مائیة ماغنسوم



  : العمل طریقة
قدر الرطوبة فى العینة حتى یتسنى حساب النتائج على أساس الوزن  -١

الجاف 
.إعمل تخفیفات التربة بالطریقة المعتادة -٢
أطباق بترى م ن ك ل تخفی ف وذل ك      ٣إختر التخفیفات المناسبة ولقح  -٣

.لكل طبق ٣سم ١بمعدل 
م وأض   ف إلیھ   ا  ٥٠ºس   یح البیئ   ة عل   ى حم   ام م   ائى ث   م ب   رد إل   ى      -٤

، ث  م ص  بھا ف  ى األطب  اق الملقح  ة بالكمی  ات     األستربتومیس  ین س  لفات 
المناس  بة م  ع تحری  ك األطب  اق حرك  ة رحوی  ة لم  زج البیئ  ة م  ع معل  ق     

.تخفیف التربة ، ثم أترك األطباق لفترة مناسبة حتى یتجمد األجار



 )م٢٥º( المناسبة الحرارة درجة على مقلوبة األطباق حضن -٥•
  على النامیة المستعمرات عدد قدر التحضین وبعد أیام، ٧ لمدة

  تربة جرام لكل للفطریات الكلى العدد قدر ومنھا األطباق
.الجاف الوزن أساس على محسوبة

  میكروسكوبیًا وفحصھا المجامیع ھذه بعض عزل یمكن -٦•
  علیھا الشریحة غطاء ووضع الالكتوفینول محلول بإستعمال

.الكبرى ثم الصغرى العدسة بإستعمال الفحص ویتم



أشكال نمو الفطریات المختلفة على المزارع المائلة

Cryptococcus 
neoformans

Candida 
albicans

Wangiella 
dermatitidis

Aspergillus 
fumigatus

T. menta-
grophytes

Trichophyton 
tonsurans



أشكال الفطریات المختلفة تحت المیكروسكوب



المستخدمة لتنمیة الفطریات PDAطریقة تجھیز بیئة  
.جرام بطاطس  ٢٠٠زن  - ١

قطع البطاطس إلى قطع صغیرة - ٢

اسلق البطاطس فى لتر من الماء - ٣

رشح ناتج السلق بواسطة الشاش للحصول على الراشح - ٤



.عبأ الراشح فى زجاجات أو دوارق مخروطیة  - ١

% ٢٠أضف األجار األجار بنسبة  - ٢

سد الزجاجات بسدادات قطنیة  - ٣

عقم فى األوتوكالف - ٤



طریقة التلقیح تحت شروط التعقیم



  والكازين النشا آجار بيئة باستخدام التربة فى األكتينوميسيتات وعزل عد -٤
)١٩٩٦ ووليامز كوستر(

  الزراعیة التربة في واسعا انتشارا أالكتینومیسیتات تنتشر      
  علي العالیة بقدرتھا تتمیز حیث خصوبتھا في ھاما دورا وتلعب
  مواد إلي وتحویلھا التربة في المعقدة العضویھ المواد تحلیل
  إنتاج علي بقدرتھا تتمیز كما النبات المتصاص صالحة بسیطة

  المیكروبي التوازن في ھاما دورا تلعب والتي حیویة مضادات
 في الفطریات بمشاركھ أالكتینومیسیتات تقوم كما التربة في

  بواسطة حبیباتھا تجمیع طریق عن التربة تھویة تحسین
  كوستر من كل تمكن وقد . خصوبتھا من یزید مما ھیفاتھا

  الخصبة التربة عینھ في أالكتینومیسیتات عد من وولیامز
: التالي النحو علي والكازین النشا آجار بیئة باستخدام



 -: العمل خطوات
  الجاف الوزن أساس علي النتائج حساب یتسنى حتى العینة في الرطوبة تقدر - ١

. تماما
. كالمعتاد للتربة العشریة التخفیفات سلسلة عمل یتم - ٢
 كل من أطباق ثالثة تلقیح ویتم ) تخفیفات ثالثیة( المناسبة التخفیفات تختار - ٣

. طبق لكل ملل ١ بمعدل وذلك تخفیف
 إلیھا یضاف ثم ˚٥٠-٤٥إلي تبرد ثم مائي حمام علي المعقمة البیئة تسییح یتم - ٤

  ظروف تحت البیئة تصب ثم السابق بالمعدل منفصال تعقیمھ بعد الحیوي المضاد
 رحویھ حركھ األطباق تحریك مع المناسبة بالكمیة الملقحة األطباق في التعقیم

  یتجمد حتى مناسبة لفترة األطباق تترك ثم التربة تخفیف معلق مع البیئة لمزج
. اآلجار

  تقدر ثم أیام ١٠لمدة ˚٣٠–٢٨حرارة درجة علي مقلوبة األطباق تحضن - ٥
 العدد تقدیر یمكن ومنھا التحضین فتره بعد األطباق في النامیة المستعمرات أعداد
. التربة من تماما جاف وزن جم ١ / لالكتینومیسیتات الكلي

 مائلة مزارع صورة في العد مستعمرات من االكتینومیسیتات بعض عزل یمكن - ٦
. المختلفة التعریف الختبار نقاوتھا واختبار



 :المستخدمة والمواد األدوات
. التربة من عینة -١
.ملل ١٠,١ سعة معقمة ماصات -٢
.معقمھ بتري أطباق -٣
 حنفیة ماء ملل ٩٠ علي منھا كل تحتوي والتي العینات زجاجات -٤

. معقم فسیولوجي ملح محلول أو معقم
  الداي في ذائبا النستاتین أو أكتودیون الفطري المضاد من محلول -٥

لتر /جرام ٠.٠٥ بمعدل ویضاف سلفوكسید میثیل
 ٠.٣كازین ،جرام ١ نشا( من وتتركب والكازین النشار آجار بیئة -٦

 خلطة قبل الكاویة الصودا من عیاري ٠.١ ملل ١٠ في یذاب( جرام
 ٢ صودیوم كلورید ، جرام ٢ بوتاسیوم ونترات، ) البیئة بمكونات

 كبریتات ، جرام ٢ القاعدیة ثنائي بوتاسیوم فوسفات، جرام
 ، جرام ٠.٠٢ كالسیوم كربونات، جرام ٠.٠٥ مائیة ماغنسیوم
ph جرام ٢٠ آجار آجار ، جرام ٠.٠١ مائیة حدیدوز كبریتات 7.2  

.) مقطر ماء لتر،



طبق یحتوى على 
مستعمرات 

لألكتینومیستات

Streptomyces

Nocardia



 بيئة باستخدام التربة فى المعدنية للفوسفات المذيبة البكتيريا وعزل عد -٥
١٩٥٩ وبوث نلسون كاتز

 إذابة في ھاما دورا البكتریا أنواع من الكثیر تلعب     
 من وتحویلھا التربة في الذائبة غیر المعدنیة الفوسفات

 میسرة صورة إلي النبات المتصاص الصالحة غیر الصورة
  سیادتھا مدي لتقدیر ونظرا . النبات منھا یستفید أن یمكن
 صورة في عزلھا  امكانیھ ومدي المختلفة األراضي في

 یمكن بكتري لقاح صورة في واستخدامھا نقیة مزارع
 أمكن وقد بھا الفوسفات صالحیة لزیارة للتربة اضافتة

 كاتز( الخمیره ومستخلص االسبارجین بیئة باستخدام
 كما البكتریا من األنواع ھذه وعزل عد ) وبوث نلسون

:یلي



: المطلوبة والمواد األدوات
.معقمھ بتري أطباق -١
.ملل ١٠,١ سعة معقمة ماصات -٢
. مائي حمام -٣
. التربة من عینة -٤
  أو معقم حنفیة ماء ملل ٩٠ علي منھا كل تحتوي والتي التخفیفات زجاجات -٥

. معقم فسیولوجي ملح محلول
  ومستخلص االسبارجین آجار بیئة من ملل ١٠٠ علي منھا كل تحتوي دوارق -٦

-: األتي من تتركب والتي )وبوث كاتزنلسون( الخمیرة
  جرام ٠.٥ مائیة غنسیوم ما كبریتات ، جرام ٢ أسبارجین، جرام ١٠ الجلوكوز (

  مستخلص جرام ٠.١  بویاسیوم كلورید ، جرام ٠.١ صودیوم كلورید ،
) ماء لتر ١ ، جرام ٢٠ جرام ٢٠ آجار آجار ، جرام ٠.٥ خمیرة

. معقم عیاري NaOH كاویة صودا محلول -٧
. القاعدیھ ثنائیة البوتاسیوم فوسفات من معقم % ١٠ محلول -٨
، الكالسیوم كلورید من معقم % ١٠ محلول -٩



: العمل خطوات 
. الجاف الوزن اساس علي االعداد لحساب التربة عینة في الطوبة تقدر -١
 تخفیفات ثالثة اخیار ویتم كالمعتاد العشریة التخفیفات سلسلة عمل یتم -٢

. المستخدمة التربة نوع حسب مناسبھ
 الثالثة الیخفیفات من تخفیف كل من معقمة بتري اطباق ثالثھ تلقیح یتم -٣

 ماصة بواسطة طبق كل الي لقاح ملل ١ نقل طریق عن وذلك المختارة
.معقمة

  یحتوي دورق لكل ویضاف ˚٥٠الي تبرد ثم تعقیمھا سبق التي البیئة تسییح -٤
  ١٠ وكذلك المعقم البوتاسیوم فوسفات محلول من ملل ٥ بیئة ملل ١٠٠ علي
   الكالسیوم فوسفات من راسب لتكوین المعقم الكالسیوم كلورید محلول من ملل

  الصودا محلول باستخدام ٧ درجة عند دورق لكل pHـال ضبط یتم ثم. الثنائي
  وبسرعة مباشرة وبسرعة الملقحة األطباق في البیئة تصب ثم المعقم الكاویة
  األطباق تترك ثم البكتیري الملعق مع البیئة المتزاج  رحویا  األطباق وتحرك

. اآلجار یتصلب حتي لفترة



. أیام ٧ لمدة م ˚٢٨درجة علي مقلوبة األطباق تحضن -٥
 لھاالت المكونة المستعمرات أعداد تسجل التحضین فترة بعد -٦

 الذائبة غیر الفوسفات إذابة علي كدلیل النمو حول رائقة
 جاف وزن جرام ١ لكل األعداد تنسب ثم البیئة في والمترسبة

. المختبرة التربة من
  المتباینة المستعمرات تلتقط للفوسفات المذیبة البكتریا لعزل -٧

 اآلجار أنابیب إلي وتنقل العد أطباق من حولھا لھالة والمكونة
 من التاكد وبعد المصبوبة االطباق بطریقة تنقي ثم المائل
 باعادة الفوسفات اذابة علي قدرتھا اختبار یعاد نقاوتھا
 الرائقة الھاالت ومالحظة السلبقة البیئة نفس علي تنمیتھا
.التعریف الختبارات ذلك بعد تخضع ثم النمو حول



Bacillus megaterium

Arthrobacter



 بيئة باستخدام التربة فى العضوية للفوسفات الممعدنة البكتيريا أعداد تقدير -٦
المعدلة مينيكا

 االحماض تشمل والتي التربة في للفسفور العضویة الصور تتعدد       
 المفسفرة والسكریات واللیسیثین والفیتین والفوسفولیبیدات النوویة

 ھذه وتعتبر والثالثیة الثنائیة االدینوسین وفوسفات االنزیمیة والمرافقات
 البكتریا من أنواع وجود في إال النبات المتصاص صالحة غیر المركبات

 انزیمات من البكتریا ھذه تفرزة ما طریق عن معدنتھا علي القدرة
 ذائبة معدنیة مركبات إلي العضویة المركبات ھذه تحول والتي الفوسفاتیز

 البكتریا من األنواع ھذه أن وجد ولقد . امتصاصھا النبایات علي یسھا
 جذور حول الرایزوسفیر منطقة في خاصة التربة في االنتشار كثیرة

 علي للوقوف التربة في المیكروبات ھذه أعداد تقدیر أمكن وقد النباتات
 نقیة مزارع صورة في البكتریا ھذه من أنواع عزل أمكن كما انتشارھا مدي
: یلي كما ذلك تم وقد



  : المطلوبة والمواد األدوات

. معقمة بتري أطباق - ١
.ملل ١، ملل١٠ سعة معقمة ماصات - ٢
. مائي حمام - ٣
  فسیولوجي ملح محلول أو معقم حنفیة ماء ملل ٩٠ علي المحتویة العینات زجاجات - ٤

.معقم
. تربة عینة  - ٥
Menkina المعدلة مینیكا بیئة - ٦ s medium من وتتركب :
 كلورید ، جرام ٠.٣ بوتاسیوم كلورید ، جرام ٠.٥ أمنیوم كبریتات ،جرام ١٠ جلوكوز (

  مائیة حدیدوز كبریتات ،جرام ٠.٣ مائیة ماغنسیوم كبریتات ، جرام ٠.٣ صودیوم
  لتر ، جرام ٢٠ آجار آجار ، جرام ٠.٥ كالسییوم كربونات ، أثار منجنیز وكبریتات

PH درجة ، ماء 7-  والمبردة المعقمة البیئة إلي العضوي الفسفور ویضاف ) 7.5
R ( النووي الحمض من كحولي محلول صورة في N A( لتر / جرام ٥٠ بمعدل 
.بیئة



  - : العمل طریقة
  علي األعداد لتحسب التربة عینة في الرطوبة نسبھ تقدر -١

.تماما الجاف الوزن أساس
. المعتادة بالطریقة العشریة التخفیفات سلسلة تجري -٢
  وتلقح التربة لعینة المناسبة  التخفیفات من ثالثة اختیار یتم -٣

  إلي اللقاح من ملل ١ بنقل تخفیف كل من معقمة أطباق ثالثة
. طبق كل

 ثم م ̊ ٥٠-٤٥إلي تبرد ثم مائي حمام علي البیئة تسییح -٤
  إلیھا المشار بالطریقة العضوي الفسفور مصدر إلیھا یضاف
 رحویة حركة األطباق في مباشرة البیئة تصب ثم سابقا

 حتى مدة األطباق تترك ثم البیئة مكونات مع اللقاح لیمتزج
اآلجار یتجمد



حرارة درجة علي مقلوبة الحضان في االطباق توضع -٥
 المستعمرات عد یتم وبعدھا أیام ١٠ لمدة ˚٣٠

 للفوسفات محللة تعتبر والتي رائقة بھالة المحاطة
. التربة من الجاف للوزن األعداد تنسب ثم العضویة

 الرائقة للھاالت المكونة المستعمرات عزل یمكن -٦
 مزارع علي لنحصل البیئة نفس علي وتنمیتھا الكبیرة
 نختبر ثم العضویة للفوسفات المعدنة البكتریا من مائلة

 نفس علي بتنمیتھا المعدنة علي قدرتھا ومدي نقاوتھا
 تخضع نقاوتھا وتمام كفاءتھا من التاكد وبعد البیئة

.المختلفة التعریف الختبارات



Pesudomonas من المیكروبات القادرة على تحلیل اللیسیثین

Pesudomonas



عمل إنزیم الفوسفاتیز

قاعدة 
نیتروجینیة

حمض  
الفیتیك

اللیسیثین



 بيئة باستخدام التربة فى العضوية لألحماض المنتجة البكتيريا أعداد تقدير -٧
)١٩٦٦ الحافظ عبد( المعدلة ورويفرا بونت

 البكتریا من العدید إنتاج البكتریا من الكثیر تستطیع     
 الغذائي التمثیل عملیات خالل األحماض من العدید إنتاج
 ذات الناتجة العضویة األحماض ھذه وتعتبر بھا تقوم التي

 في الموجودة العناصر من الكثیر إذابة في كبیرة أھمیة
 غیر الصورة من وتحویلھا الفوسفور وأھمھا التربة

 النباتات تستطیع میسرة صورة إلي لالمتصاص الصالحة
 المنتجة البكتریا ھذه أعداد تقدیر أمكن وقد . منھا االستفادة

: یلي كما وریفیرا بونت بیئة باستعمال لألحماض



- : المستخدمة والخامات األدوات
. معقمة بتري أطباق -١
.ملل ١، ملل١٠ سعة معقمة ماصات -٢
.الدراسة موضع تربة عینة -٣
 ملح محلول أو معقم حنفیة ماء ملل ٩٠ علي المحتویة العینات زجاجات -٤

.معقم فسیولوجي
. مائي حمام -٥
  -: األتي من وتتكون )١٩٦٦ الحافظ عبد( المعدلة وریفیرا بونت بیئة -٦
 فوسفات ، جرام ١ خمیرة مستخلص ، جرام ١ ببتون ، جرام ٥ جلوكوز (

 كبریتات ، جرام ٠.٥ أمنیوم كبریتات ،جرام ٠.٤ القاعدة ثنائیة بوتاسیوم
 كلورید ، جرام ٠.٠١ ماغنسیوم كلورید ،جرام ٠.٥ مائیة ماغنسیوم

 تربة مستجلص ، جرام ٠.١ كالسیوم كلورید ، جرام ٠.٠١ حدیدیك
 درجة ، جرام ٢٠ آجار آجار ، ملل ٧٥٠ حنفیة ماء ، ملل ٢٥٠ خصبة

PHـال 6.8 .



 -:ملحوظة
 كلورید باضافة القاعدة ثنائیة بوتاسیوم فوسفات ، استبدال یتم        

. المعدل بنفس البوتاسیوم
  - : العمل طریقة

 الدراسة موضع التربة عینة في الرطوبة نسبھ تقدر -١
.تماما الجاف الوزن أساس علي النتائج حساب لیتسني

 تخفیفات ثالثة منھا ویختار التخفیفات سلسلة تجري -٢
. التربة نوع حسب مناسبة

 ١ بواقع تخفیف كل من معقمة بتري أطباق ثالثة تلقح -٣
. طبق لكل ٣سم



 وتصب ˚٥٠-٤٥إلي تبرد ثم مائي حمام علي البیئة تسییح -٤
  طبق كل في ملل ١٥-١٠ حوالي بواقع الملقحة الطباق في

 البیئة مع اللقاح لمزج رحویة حركة األطباق تحرك ثم بتري
 علي مقلوبة تحضن ثم اآلجار لیتصلب األطباق تترك ثم

.أیام ٤ لمدة م ̊ ٣٠-٢٨درجة
  تحاط التي تلك خاصة طبق كل علي النامیة المجامیع تعد -٥

  جرام لكل األعداد تحسب ثم )للفوسفات المذیبة( رائقة بھالة
.التربة من تماما جاف وزن
 علي التحلیل في العالیة الكفاءة ذات المجامیع بعض عزل یمكن

  اختبار ویعاد وتنقي مائلة مزارع صورة في البیئة نفس
.المختلفة التعریف الختبارات تخضع ثم التحلیل في كفاءتھا



یوضح الجدول التالى أعداد البكتیریا  واألكتینومیستات والفطریات

جرام تربة خصبة ١والخمائر والطحالب الموجودة فى  

تتراوح أعداد المیكروبات بین

البكتیریا٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠٣.٠٠٠.٠٠٠
األكتینومیستات٢٠.٠٠٠.٠٠٠١.٠٠٠.٠٠٠
الفطریات١.٠٠٠.٠٠٠٠٥.٠٠٠
الخمائر١٠٠.٠٠٠١.٠٠٠
الطحالب٥٠٠.٠٠٠٠١.٠٠٠
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