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التعرف على األشكال المورفولوجیة لمیكروبات التربة: أوًال 
دراسة وصفیة لمیكروبات التربة بطریقة    

)طریقة روسى وكلودنى(الشریحة المطمورة 

زجاجى وك رر ذل ك ف ى    جرام من التربة فى وعاء  ١٠٠ضع حوالى  -١
.ثالثة اوعیة أخرى

إخل  ط الترب  ة جی  دا ف  ى الوع  اء األول م  ع نص  ف ج  رام نش  ا وف  ى          -٢
الوعاء الثانى م ع نص ف ج رام ردة والثال ث م ع نص ف ج رام ببت ون         
وف ى الوع  اء الراب ع م  ع نص  ف ج رام مس  حوق نب  اتى ج اف ث  م ع  دل     

.٪٥٠-٤٠الرطوبة فى كل وعاء إلى 
ش رائح زجاجی ة نظیف ة واض غط الترب ة       ٣-٢ضع فى كل وعاء م ن   -٣

حولھ  ا ث  م غط  ى األوعی  ة بغط  اء لیمن  ع البخ  ر وض  عھا ف  ى الحض  ان   
م أو عل  ى درج  ة ح  رارة المعم  ل لم  دة   ٢٥º-٢٢عل  ى درج  ة ح  رارة  

.حوالى إسبوع



  قد یكون مما نظفھا ثم بملقط الشرائح أخرج التحضین فترة بعد -٤
  ثم علیھا الماء من خفیف تیار بإمرار وذلك التربة من بھا علق

.ضعیف لھب على بإمراره الغشاء ثبت ذلك وبعد ھوائیًا جففھا
  على الصبغة بوضع وذلك اإلیرثروسین بصبغة الغشاء أصبغ -٥

  ماء بھ كأس على الشریحة وضع مع دقائق ٦-٥ لمدة الشریحة
.المدة ھذه خالل تجف الصبغة تجعل وال )مائى حمام( یغلى

  الغشاء وإفحص جففھا ثم ذلك بعد جیدًا الشریحة إغسل -٦
.المنغمسة الزیتیة العدسة باستخدام میكروسكوبیًا

  أشكالھا بین وقارن وإرسمھا فحصتھا التى المیكروبات صف -٧
.األربعة األوعیة فى منھا أى سیادة ومدى



میكروبات التربة بطریقة األطباق عد

  خذ بماصة معقمھ مبتدئًا بالتخفیفاتقم بعمل سلسلھ من التخفیفات العشریة
في  من كل تخفیف وضعھ   ٣سم١العالیة 

شروط التعقیم طبق بتري معقم وذلك تحت 

صب في كل طبق بتري من األطباق 
أجار  السابقة أنبوبة من بیئة 

مستخلص التربة

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



:عد وعزل فطریات التربة بطریقة األطباق بإستعمال بیئة مارتن
قدر الرطوبة فى العینة حتى یتسنى حساب النتائج عل ى أس اس ال وزن     -١

الجاف 
.إعمل تخفیفات التربة بالطریقة المعتادة -٢
أطب اق بت رى م ن ك ل تخفی ف وذل ك        ٣إختر التخفیفات المناسبة ولق ح   -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



حض   ن األطب   اق مقلوب   ة عل   ى درج   ة الح   رارة المناس   بة      -٥
)٢٥ºأیام، وبعد التحضین قدر ع دد المس تعمرات    ٧لمدة ) م

النامیة على األطباق ومنھ ا ق در الع دد الكل ى للفطری ات لك ل       
.جرام تربة محسوبة على أساس الوزن الجاف

یمك  ن ع  زل بع  ض ھ  ذه المج  امیع وفحص  ھا میكروس  كوبیًا    -٦
بإس   تعمال محل   ول الالكتوفین   ول ووض   ع غط   اء الش   ریحة    

.علیھا ویتم الفحص بإستعمال العدسة الصغرى ثم الكبرى



   Most Propable Number Methodطریقة العد التقرییبة
تس   تخدم طریق   ة الع   د التقریب   ة ف   ى ع   د بع   ض المج   امیع           

المیكروبیة الھامة وذلك بسبب عدم وجود بیئة خاصة تس مح  
بنم   و تل   ك المج   امیع علیھ   ا دون غیرھ   ا م   ن المیكروب   ات،    
وك   ذلك لع   دم إنتظ   ام ظھ   ور المس   تعمرات البكتیری   ة لتل   ك        

وم  ن أمثل  ة المج  امیع المیكروبی  ة  المیكروب  ات عل  ى األطب  اق 
:التى یتم عدھا بھذه الطریقة ما یلى

البكتیریا الالھوائیة المثبتة ألزوت الھواء الجوى بطریقة حرة -    
المحللة للسلیلوزوالالھوائیة الھوائیة تیریا كبال -   
البكتیریا الھوائیة المثبتة لألزوت الجوى بطریقة ال تكافلیة -    
بكتیریا التأزت -    



التخفیف السابعالتخفیف السادسالتخفیف الخامسالتخفیف الرابعالتخفیف الثالث

رسم تخطیطى یوضح تقدیر أعداد البكتیریا بطریقة العدد األكثر إحتماًال

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



من جذور البقولیات )spp.)Rhizobiumعزل بكتیریا العقد الجذریة
  جزء مع وإقطعھا مقص أو مشرط بواسطة الحجم كبیرة عقدة إفصل -١

  دخول من منعًا لھا جرح أى إحداث بدون( الجذر من صغیر
  ةإلزال بالماء جیدًا إغسلھا ثم )البكتیریا على تقضي التى المطھرات

.الطین حبیبات من بھا یعلق ما
  ثم التحریك مع دقائق ٦-٣ من السلیمانى محلول فى العقدة ضع -٢

 ثم دقائق ٥- ٣ لمدة ٪٩٥ الكحول إلى معقم ملقط بواسطة إنقلھا
 مع المعقم الماء من ٣سم ١٥ على المحتوى الطبق إلى إنقلھا

  .والكحول السلیمانى بقایا من للتخلص تقلیبھا
  ثم معقم ماء ٣سم١ على المحتوى الطبق إلى ذلك بعد العقدة إنقل -٣

  باإلستعانة وذلك بكتیري معلق لتكون الماء فى وفتتھا جیدًا إھرسھا
.المعقمة الزجاجیة الساق بطرف أو المعقم بالملقط

 عند لتبرد إتركھا ثم الخمیرة ومستخلص المانیتول أجار أنابیب سیح -٤
٤٥ºالبیئة واترك التعقیم شروط تحت المعقمة األطباق فى صبھا ثم م 

.األطباق فى تتصلب حتى



 طرف على العقدة تفتیت من الناتج العكر البكتیري المعلق من جزء خذ -٥
 طریقة( المتجمد األجار سطح على بھا وخطط المعقمة التلقیح إبرة

  الثانى الطبق لقح غمسھا وبدون اإلبرة وبنفس )المخطوطة األطباق
 عزل فى المصبوبة األطباق طریقة إستخدام یمكن( .وھكذا والثالث

.)المخطوطة األطباق طریقة من بدًال المیكروب
 المناسبة الحرارة درجة على الحضان فى مقلوبة الملقحة األطباق ضع -٦

)٢٨-٢٦ºالتحضین بعد الناتجة المستعمرات إفحص ثم أسبوع لمدة )م 
 عمل بعد المائلة البیئة على نقیة بحالة وإعزلھا خصائصھا على وتعرف

 على للتعرف میكروسكوبیًا فحصھ ثم جرام بطریقة وصبغھ منھا غشاء
.المیكروب خصائص

جذر نبات بقولى یبین  

العقد الجذریة



 sp.    Rhizopus: اإلسم العلمى  
)X,Y,L,T,V(یشبھ حروف اللغة الالتینیة : شكل المیكروب           - 
مفرد: نظام التجمع               - 
بسیط:  نوع الصبغ                - 
الفوكسین: اسم الصبغة المستخدمة  - 
أحمر:   لون خالیا المیكروب      -



•http://www.cbs.knaw.nl/cbs_home/cbs_home.html
?http://www.cbs.knaw.nl/publications/Aspergillus.
htm~main
•http://www.wou.edu/las/natsci_math/biology/boo
mer/Bio331/microlab/projects/websitesspring2002/
nitroweb02/AzotobacterPage.html

یمكنك زیارة المواقع التالیة على الشبكة الدولیة لإلتصاالت

http://www.cbs.knaw.nl/cbs_home/cbs_home.html
http://www.cbs.knaw.nl/publications/Aspergillus
http://www.wou.edu/las/natsci_math/biology/boo

