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Microbiologyالمجھریةاألحیاء

))الجزء العملي(( 

: ھو العلم الذي یتناول دراسة الكائنات الحیة المجھریة Microbiologyعلم األحیاء المجھریة 
والتي تضم :

 البكتریاBacteria
الفطریاتFungi
  الطحالبAlgae
  الفایروساتViruses
  الطفیلیاتParasitesإلىوتقسم :

o ابتدائیاتProtozoa
o دیدانHelminthes

Bacteria

Fungi

AlgaeVirus

ProtozoaHelminthesNematod
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المجھریة األحیاءللعاملین في مختبرات Biosafetyالسالمة إرشادات

.لتجنب تلوث المالبس بالمسببات المرضیةارتداء الصدریة المختبریة النظیفة -1
قبل البدء بالتعامل مع المواد المختبریة واالحیاء المجھریةاستعمال القفازات المختبریة -2

وتغسل الیدین ، وتستعمل لمرة واحدة فقط لتجنب تعرض الیدین للمواد الخطرة مباشرًة 
.تبعد نزع القفازا

الممرضة والتي قد تتسبب ارتداء النظارات الواقیة عند التعامل مع االحیاء المجھریة-3
لعیون .باصابة ا

المخصصة لألكل تجنب األكل والشرب ولمس العدسات الالصقة وخزن المواد الغذائیة -4
في المختبر.

غسل الیدین بعد التعامل مع االحیاء المجھریة او المواد الملوثة بھا ، وقبل مغادرة -5
المختبر.

بعد التدریب وأمشرف المختبرإشرافیكون تحت المجھریة األحیاءتداول مزارع -6
االحیاء المجھریة.مزارع على التعامل مع 

المجھریة .األحیاءالماصات لنقل اتخاذ الحیطة والحذر عند استعمال-7
المجھریة في محالیل معقمة بعد األحیاءالزجاجیة المستعملة لنقل األدواتغمر -8

.أو تعقیمھا في جھاز المؤصدة او الفرن الجافاالستعمال 
.بل وبعد االستعمال بلھب النار باستعمال مصباح بنزنقLoopتعقیم الناقل الجرثومي -9

قبل المباشرة بالعمل %70بالمعقمات مثل كحول االیثانول تعقیم سطوح الطاوالت -10
وبعد االنتھاء منھ .

.Autoclaveغیر الضروریة بالمؤصدة مزارع االحیاء المجھریةإتالف-11
الحرص على نظافة المختبر واعتماد مسافات بین االثاث المختبري لتسھیل عملیة -12

التنظیف .
واعتماد الیات السحب المیكانیكیة Mouth pipettingات بالفم تجنب استخدام بالماص-13

Mechanical pipetting.
التعامل بحذر مع المواد الحادة مثل االبر والمشارط و المواد الزجاجیة القابلة للكسر -14

ووضعھا في علب محكمة لتجنب الجروح .

نبذة عن بعض األجھزة واألدوات المتوفرة في مختبرات األحیاء المجھریة 

 ( المؤصدة ) جھاز التعقیم البخاريAutoclave
المجھریة األحیاءیستعمل في تعقیم األوساط الغذائیة المستخدمة في تنمیة 

كما یستعمل في أتالف المزارع ،والزجاجیات والمواد والسوائل المتحملة للحرارة 
كغم1.5ضغط وم °121یتم التعقیم في ھذا الجھاز بدرجة التي انتفت الحاجة إلیھا ،

دقیقة .20- 15لمدة 2سم/
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  الفرن الجافDry Oven
وانابیب االختبار وأطباق كالماصات أنواعھایستخدم في تعقیم الزجاجیات بمختلف 

ساعة .4-3لمدةم °180- 170وغیرھا ، ینظم الجھاز على درجة حرارة بتري
الحاضنةIncubators

تستعمل لحضن األحیاء المجھریة وتنظم حرارة الحاضنة حسب درجة الحرارة 
لألحیاء المجھریة قید التنمیة .Optimum tempالمثلى 

رثوميناقل جLoop
) مثبتة Guage) كیج (26-24وھي إبرة مصنعة من سلك البالتنیوم بقطر ( 

لیمتر ، طول اإلبرةلم3- 2نھایتھا حلقة دائریة بقطر بحامل حدیدي وتكون 
وھو Nichromeانج ، وقد تكون مصنعة من النیكروم 2,5( السلك ) یبلغ 

ارخص من البالتنیوم تمتاز إبرة التلقیح بسرعة بلوغھا حرارة االحمرار عند 
ید للعاملین ( أي سھولة تعقیمھا ) وسرعة تبریدھا ، وھي بمثابة التعریضھا للھب

في حقل األحیاء المجھریة ، ینبغي الحرص الشدید عند االستعمال لئال تكون سبباً 
إلىفي إحداث التلوث وذلك من خالل تعقیمھا قبل وبعد كل استعمال وتعریضھا 

اللھب وتجنب نفضھا للتخلص من المواد العالقة علیھا إال بعد التعقیم ، إن ھذه 
.Needleنھایة ( أي الحلقة ) تسمى بـ اإلبرة إذا كانت مفتوحة ال

 أطباق بتريPetri Dish
من الزجاجیات المھمة في مختبرات األحیاء المجھریة تستعمل لألوساط الصلبة 
ویتألف من طبقتین احدھما اكبر من الثاني ، ویسمى األول بالقاعدة والثاني غطاء 

في الحاضنة بصورة وھذا الطبق أما یكون زجاج أو بالستك وتحضن أطباق بتري 
مقلوبة لمنع تبخر الماء من الوسط وتكاثفھ على السطح الداخلي للغطاء وتساقطھ 
على سطح الوسط ثانیة مما یتسبب في امتزاج أو تداخل المستعمرات البكتیریة 

ویعیق عملیة عزل المستعمرات بصورة نقیة وتدعى ھذه الحالة بالتلوث الداخلي .
 المجھر الضوئي المركبLight Compound Microscope
 كابینة العزلLaminar flow
 عداد المستعمراتColony Counter

الزراعیة في األطباق .األوساطیستعمل لعد المستعمرات البكتیریة النامیة على 
 حمام مائيWater Bath
میزان حساس
 خالطVortex
مصباح بنزن
 شرائح زجاجیةSlide
  أنابیب درھامDurham Tube
 رجاجShaker
 ثالجةRefrigerator



5
Microbiology (Practical)/ Assist. Lecturer. Safaa N. Hussein

و المزارع البكتیریة والمحالیل والمواد التي األوساطالعینات ولحفظ تستعمل
یحتمل تلفھا في ظروف الغرفة 

. مالقط ، سكاكین ، مصابیح بنزن كحولیة أو غازیة
 زجاجیات مختبریة

Conical Flask ،Beaker ،Test tube ،Durham Tube،Pipetteمثل 
 ،Graduated cylinder.

Light Compound Microscopeالمجھر الضوئي المركب 

:استخدامات المجھر

المجھریة التي ال یمكن رؤیتھا بالعین األحیاءللكشف عن یستعمل المجھر الضوئي المركب
تكبیرھاالمجاھر لتكبیر صورة األحیاء المجھریة أو األشیاء المراد أنواعوھو ابسط المجردة 

األحیاءخلو مختبرات ، وال تدقة أكثروالتعرف على تفاصیل لتسھیل دراستھا عدیدةمرات
ذلك ألنھ بمثابة العین للمایكروبایولوجي التي یرى بھا األحیاء والمجھریة من ھذا المجھر 

.المجھریة التي توصف بأنھا كائنات دقیقة الترى بالعین المجردة 

ویذكر إن عین اإلنسان ال تستطیع تمییز األشیاء التي تقل أقطارھا عن ملیمتر واحد وان قطر 
ختلف المبدأ الذي یعمل بموجبھ وال ی1Mmب عن كتریا وطولھا أحیانا یقل في الغالالب

وھو Zacaharia Jensonالمجاھر الضوئیة المركبة الحدیثة عن تلك التي قام زكریا یانسون 
ذلك باستخدام عدستین تقوم الثانیة 1590صانع نظارات ھولندي من ابتكارھا في حدود عام 

الشیئیة ) واستطاع بذلك (العدسة العینیة ) بتكبیر الصورة الناشئة من العدسة األولى (العدسة
مرة.100-50الحصول على قدر تكبیر إجمالیة قدرت بحوالي 

:) 1(شكل األجزاءیتركب المجھر الضوئي من مجموعتین من 

Mechanical Partsالمیكانیكیة  األجزاءأوالً: 

من :األجزاءوتتكون ھذه 

Body Tubeأنبوبة جسم المجھر -1
یحمل في نھایتھ العلیا أنبوبيوھو تركیب Ocularالعدسة العینیة بأنبوبةوقد تسمى 

بالقرص الدوار.األسفلالعدسة العینیة ویتصل من 
القرص الدوار-2

وھو تركیب یحمل Revolving nose pieceوقد یسمى بالقطعة االنفیة الدوارة 
العدسات الشیئیة ویكمن تدویره لتغییر مواقع ھذه العدسات .

Armالذراع -3
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ویحمل المجھر من الذراع بالید اآلخرالمجھر بعضھا بالبعض أجزاءویربط معظم 
الیمنى ووضع راحة الید الیسرى تحت القاعدة.

Baseالقاعدة -4
یتألف لإلضاءةالمجھر كافة ویحتوي على مصدر أجزاءوھو التركیب الذي تستند علیھ 

ومرآة المعة توجھ بزاویة معینة بحیث تعكس الضوء الساقط من مصباح كھربائي 
العینة على الشریحة الزجاجیة ومنھا باتجاه العدسة الشیئیة.باتجاهعلیھا 

Stageالمسرح -5
الشریحةوھو تركیب مسطح ومستو یقع بین المكثف والعدسات الشیئیة توضع علیھ 

یت الشریحة وقد تكون ھذه لتثبClipsالزجاجیة ویزود المسرح بعدد من الماسكات 
الماسكات متحركة بواسطة منظم جانبي للتحكم بحركة الشریحة فوق المسرح ، تتوسط 

العدسة الشیئیة ماراً بالعینة .باتجاهاإلضاءةمن مصدر المسرح فتحة لمرور الضوء 
Coarse & Fineالمنظم التقریبي والدقیق -6 Adjustment

وھما تركیبان على ھیئة عقدة أو عجلة یقعن على الذراع یستخدمان لرفع المسرح أو 
خفضھ بغیة الحصول على صورة واضحة للعینة وفي بعض المجاھر فأن ھذان 

المجھر ولیس على حركة المسرح ویحرك المنظم أنبوبةالتركیبان یتحكمان على حركة 
المنظم الدقیق إمادرجات واضحة المسرح بأحیاناالخشن كما یسمى أوالتقریبي 

فیستخدم لتحریك المسرح بحدود ضیقة غیر مرئیة وقد یكون المنظمان متحدین في 
منظم واحد یقوم بعملھما معاً.

Lensesثانیاً: األجزاء البصریة أو العدسات 

Condenserالمكثف -1
Microscopicویقع تحت المسرح ویقوم بتجمیع الضوء وتكثیفھ على الحقل المجھري 

Field فیمكن الحصول على رؤیا واضحة وللمكثف منظم خاص بھ اإلضاءةلتحسین
المطلوبة .اإلضاءةواألعلى وحسب متطلبات درجة األسفلإلىلتحریكھ 

الذي یتركب من مجموعة من الحلقات Diaphragmویحتوي المكثف على الحاجب 
حدید حجم فتحتھا لتحدید كمیة المعدنیة التي یمكن التحكم بدرجة تداخلھا وبالتالي ت

المكثف .باتجاهالضوء المار من مصدره 
Ocular Lensالعدسة العینیة -2

جسم المجھر وھي أنبوبةوتقع في نھایة أحیاناEye pieceوتسمى بالقطعة العینیة 
عدسة واحدة أو عدستین تقعان على مستوى واحد في المجاھر ثنائیة العدسة العینیة 
تقومان مقام عدسة واحدة وسمیت ھذه العدسة بالعینیة ألنھا تكبر الصورة الناتجة عن 

العینة لرؤیةالعدسة الشیئیة وتوصلھا للعین التي تكون قریبة منھا عند استعمال المجھر 
.15xأو10xلتكبیر  قوة ا

Objective Lensesالعدسات الشیئیة -3
مع قوة تكبیر كل منھا :أدناهتربط بالقرص الدوار وكما موضح أنواعوھي على 
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مسافة عمل لعدسة ( مللیمتر)قوة التكبیرنوع العدسة الشیئیة
Low Power Objective lens10 x5
High Power Objective lens40 x0.46

Oil immersion Objective lens100 x0.13

Working distanceمسافة عمل العدسة 
الشریحة الزجاجیة وبین العدسة عندما أوھي المسافة الكائنة بین العینة قید الفحص 

تكون صورة العینة في أوضح حال.

:مالحظات

 یمكن تمییز العدسة الزیتیة عن بقیة العدسات الشیئیة حیث یكتب علیھا كلمةOil أو في
بوجود حلقة سوداء تحیط بھا.األنواعبعض 

 إن العدسة الزیتیةOil immersion lens ال یمكن استعمالھا إال بوضع قطرة من
ریحة لمنع أو زیت البراقین النقي على العینة فوق الشCeddar oilزیت السیدر 

انكسار الضوء عن مساره وتشتتھ ومنع انحرافھ خارج العدسة العینیة مما قد یتسبب في 
لیمتر لم0.13عدم رؤیة العینة بصورة واضحة ألن مسافة عمل العدسة الزیتیة تبلغ 

إنإلىوان فتحة ھذه العدسة صغیرة جداً ویرجع سبب استخدام زیت السیدر تحدیداً 
وھو مساو لمعامل انكسار الضوء للشریحة الزجاجیة.1.52معامل انكساره یبلغ

قدر قوة تكبیر المجھر = قوة تكبیر العدسة العینیة تXقوة تكبیر العدسة الشیئیة
أما قوة تكبیر لعدسات الشیئیة فھي مدونة على العدسات نفسھا.

و الزایلینینبغي تنظیف العدسة الزیتیة بعد االنتھاء من استعمال المجھر بالزایلول أ
Xylene وورق النشافLens paper. إلزالة الزیت من العدسة
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المجھر الضوئي. أجزاء 1شكل 


