
الدرس العملى الثانىالدرس العملى الثانى
  
المستخدمةالمستخدمة  األجھزةاألجھزة

فى معمل المیكروبیولوجىفى معمل المیكروبیولوجى  



ما ھى األجھزة
التى یحتاجھا الطالب  

 فى معمل المیكروبیولوجي؟



ھو األداة األساسیة المستخدمة فى فحص  :  - )     المركب(المیكروسكوب الضوئي 
لقدرتھ عامًة والبكتیریا بصفة خاصة المیكروبات  

العالیة على التكبیر                                                   



 ویستخدم للتعقیم بالبخار تحت الضغط الجوي المرتفع -األوتوكالف      



ویستخدم للتعقیم بالبخار تحت الضغط الجوي :  - )      الحلة البخاریة(جھاز أرنولد
 العادى ویسمى المعقم بالبخار المنساب



یستخدم فى توفیر درجة حرارة مثلى لنمو المیكروبات  -الحضان      



الحظ وضع األطباق مقلوبة فى الحضان - الحضان      



  یستخدم لتنمیة المزارع السائلة:     )الھزاز(الحضان الرجاج 



التلقيح وحجرة الميكروبيولوجى ملامع لتعقيم ستخدمت : البنفسجیة فوق األشعة لمبة
الجراحية العمليات وغرف الميكروبي                              



وتستخدم فى نقل اللقاحات عند تجھیز المزارع  : غرفة التلقیح بتیار الھواء المعقم 
المیكروبیة تحت ظروف معقمة



 بالحرارة تتحلل التى السوائل تعقیم فى وتستخدم : البكتیریة المرشحات



  عن الماء فى الذوبان صعبة المركبات إذابة لسرعة ویستخدم : مغناطیسي مقلب
التسخين مع التقلیب طریق



الميكروبىویستخدم لتقدیر معدل النمو : جھاز سبیكول 



یستخدم فى قیاس درجة اللون -اإلسبكتروفوتومیتر  جھاز 



ویستخدم فى تعقیم األدوات واألوانى : )   المعقم بالھواء الساخن(الفرن الساخن 
المطلوبة بحالة جافة وكذلك الزیوت المعدنیة الزجاجیة



ویستخدم فى تعقیم األدوات واألوانى : )   المعقم بالھواء الساخن(الفرن الساخن 
لمطلوبة بحالة جافة وكذلك الزیوت المعدنیة الزجاجیة



 للتخلص منلى السوائل وكوسیلة للتعقیم غیستخدم فى تسخین و -      الحمام المائى 
  البكتریا

غیر المتجرثمة وذلك بالغلیان لمدة قلیلة                          



 والقلویة لألوساط المختلفة  ویستخدم لقیاس درجة الحموضة -     pHجھاز قیاس درجة الـ



  ویستخدم فى فصل الكتلة الخلویة المیكروبیة من -           جھاز الطرد المركزى 
المزارع السائلة                                



  ویستخدم فى فصل الكتلة الخلویة المیكروبیة من -           جھاز الطرد المركزى 
السائلة                      لمزارع 



)المركب(المیكروسكوب الضوئي 
أنواع المیكروسكوبات

القطعة العینیة

القطعة األنفیة المتحركة

المسرح

المرآه
القاعدة

أنبوبة جسم المیكروسكوب

أنبوبة السحب المدرجة

العدسات الشیئیة

المعدل التقریبى 

المعدل الدقیق

الذراع

المكثف



المیكروسكوب اإللكترونى



المیكروسكوب ذو الحقل المظلم



المیكروسكوب متباین األطوار



ما ھى
خطوات دراسة 

المیكروسكوب المركب؟ 



ما هي خطوات دراسة الميكروسكوب المركب؟

الميكروسكوب تركيب :أوال•
:partsmechanicalThe اآللية األجزاء -أ•
: tubeBodyالميكروسكوب جسم أنبوبة - ١•
drowGraduated المدرجة السحب أنبوبة - ٢•

tube:
noseRevolving المتحركة األنفية القطعة - ٣•

piece



المتحركة القطعة األنفیة



:Stage المسرح - ٤•
:Stand  الهيكل - ٥•
: عادة يشمل و•
•I- القاعدة Base :  
•II- المفصل Joint :  
•III- الذراع Arm :



المعدل التقریبي



المعدل الدقیق



Coarse التقريبي المعدل -١• adjustment
Fine الدقيق المعدل -٢• adjustment
: partsopticalThe البصرية األجزاء -ب•
: pieceEye العينية القطعة -١•
: lensesObjective الشيئية العدسات -٢•

أنواع الشيئيات واستخداماتها
I - المستعمرات( التجمعات فحص في وتستخدم :الصغري الشيئية العدسة( 

.١٠x تكبيرها وقوة الفطر وهيفات البكتيرية

II - البكتيرية التحضيرات فحص في وتستخدم : الكبري الشيئية العدسة 
 قوة وتتراوح ، والخمائر البكتيريا حركة لدراسة )المعلقة كالنقطة( المبتلة

.٤٥x-٤٠ بين تكبيرها
III - البكتیریة التحضیرات فحص في وتستخدم : المنغمسة الزیتیة العدسة 

-٩٥ بین تكبیرھا قوة وتتراوح ، المصبوغة البكتیریة كاألغشیة الجافة
١٠٠x  



وظيفتها هي تكبير صورة المرئي الحقيقية الناتجة   -  eye pieceالقطعة العینیة 
بواسطة العدسة الشيئية 



وظيفتها هي تكبير صورة المرئي الحقيقية الناتجة   -  eye pieceالقطعة العینیة 
بواسطة العدسة الشيئية 



ووظیفتھا ھي تكوین صورة حقیقیة  مقلوبة   objective lensesالعدسات الشیئیة 
مكبرة للمرئي تتكون داخل أنبوبة جسم المیكروسكوب     



تستخدم في فحص التحضيرات البكتيرية الجافة كاألغشية ) : المنغمسة(العدسة الزیتیة 
١٠٠x-٩٥البكتيرية المصبوغة ، وتتراوح قوة تكبيرها بين 



تركیب العدسة الشیئیة



بین تركیب العدسة الشیئیةیقطاع طولى 



:Condenser  المكثف - ٣•
:Mirror المرآة - ٤•
:Diphragm الحجاب - ٥•
  منشورات الميكروسكوبات أنواع بعض في توجد قد - ٦•

 داخل الضوئية األشعة مسار في تتحكم Prisms زجاجية
.العينية العدسة نحو الميكروسكوب



المكثف



ضابط المكثف



الحجاب



:نظرية عمل الميكروسكوب في التكبير: ثانيا
  : الشيئية عمل - أ•
 فحصه المراد المرئي من عليها الساقطة الضوئية األشعة استقبال•

 البؤرى البعد من أقل بعد على مكبرة مقلوبة حقيقية صورة وتكوين
.للعينية

  : العينية عمل -ب•
 البؤري بعدها من أقل بعد على المقلوبة الحقيقية الجسم صورة استقبال•

 الحقيقية للصورة بالنسبة ومعتدلة مكبرة تقديرية صورة وتكوين
 الصورة وهى األصلى للجسم بالنسبة ومقلوبة بالشيئية المتكونة
.النهائية

: أن يتضح سبق ومما
.العينية تكبير قوة × الشيئية تكبير قوة = للميكروسكوب الكلية التكبير قوة



الحظ تجمع األشعة الضوئیة فى حالة إستخدام الزیت -فكرة عمل زیت السیدر     

والحظ أیضا إنحراف األشعة الضوئیة فى حالة وجود الھواء

العدسة الشیئیة

زیت
ھواء

شریحة



: نظرية عمل الميكروسكوب في التكبير



:احتیاطات خاصة باستعمال المیكروسكوب : ثالثا
.الفحص بعملیة قیامك قبل البصریة األجزاء نظافة من تأكد   -١
 احداھا تستعمل وال األخري تقفل ال العینین بإحدي الفحص عند   -٢

  كلتاھما استعمال یجب لذلك و یضعفھا ذلك ألن األخرى دون
.بالتبادل

 بالعدسة كاستبدالھا الضرورة عند إال مكانھا من العینیة ترفع ال   -٣
 ینفذ ال حتى مكانھا من الشیئیة تستخرج ال كما المیكرومتریة

.المیكروسكوب أنبوبة داخل الغبار
  تعلوھا ال حتى العمل أثناء بأصابعك العدسات سطح تلمس ال   -٤

.المطلوب بالوضع المفحوصة األجسام ظھور تمنع سحابة



  مع وبریة غیر نظیفة تیل قطعة استعمل العدسات تنظیف عند   -٥
  من والزیت الدھنیة المواد إلزالة الزیلول من بقلیل اإلستعانة
  استعمال من انتھیت كلما العملیة ھذه إجراء ویراعى ،علیھا

.الفحص فى المیكروسكوب
  یذیب أنھ إذ العدسات تنظیف في مطلقًا الكحول تستعمل ال   -٦

 كما العدسات، تلف یسبب مما المركبة للعدسات الالصقة المادة
.النتیجة نفس إلى یؤدى الزیلول إستخدام فى اإلفراط أن

  بالید الذراع من احملھ آلخر مكان من المیكروسكوب نقل عند   -٧
  .القاعدة أسفل الیسرى الید وضع مع الیمنى



استخدام المیكروسكوب المركب في فحص التحضیرات البكتیریة 
بواسطة العدسة الزیتیة المنغمسة  ) األغشیة المصبوغة(الجافة 

.منھ البصریة األجزاء وخاصة جیدا المیكروسكوب ینظف   -١
  تعطي حتى الصحیح التدریج على المدرجة السحب أنبوبة تضبط   -٢

  على تتوقف العدسة تمییز قوة أن حیث الصورة فحص في دقة
.المیكروسكوب أنبوبة طول

  عن الضوئي الحجاب ویفتح ، نقطة أعلى إلى المكثف یرفع   -٣
.آخره

  المیكروسكوب جسم أنبوبة استقامة على الصغرى الشیئیة تجعل   -٤
.المنصة من سم ١.٥ ارتفاع إلى وتخفض



 المصدر مواجھة في المرآة وتحرك العینیة القطعة خالل ینظر   -٥
.تماما مضئ فحص حقل على للحصول الضوئي

 من نقطة وضع بعد المسرح على الجاف البكتیري التحضیر یوضع   -٦
 الزیتیة بالعدسة الصغرى العدسة تستبدل ثم علیھ السیدر زیت

 وذلك المیكروسكوب أنبوبة استقامة على تصبح بحیث المنغمسة
.المعتادة التكة بسماع

 الزیتیة العدسة تخفض و المسرح مستوى في الفاحص نظر یجعل   -٧
 السیدر زیت في مقدمتھا تنغمس حتى التقریبي الضایط بواسطة
.برفق التحضیر مع مقدمتھا تتالقى حتى خفضھا ویستمر

 بواسطة تدریجیا أعلى إلى الزیتیة وترفع العینیة القطعة خالل ینظر   -٨
 المعدل فیستعمل الصبغة لون ظھور حتى )التقریبي( الكبیر المعدل
.فحصھ المراد المرئى صورة وضوح تمام حتى الدقیق


