
Microbiology 

 علم األحياء الدليمه



Microbiology 
هو علم األحياء الدليمه والذي يختص بدراسة 

المخلولات الصغيره لغرض التعرف عليها 

وعلي مدي نشاطها إلستغالل النافع منها 
.ومماومة الضار منها  



 :ألسام علم الميكروبيولوجي 

ينمسم علم الميكروبيولوجي إلي أفرع مختلفه يختص 

 .  كل منها بدراسة مجموعه معينه من األحياء الدليمه

Bacteriology  علم البكتريا 

Mycology علم الفطريات 

Virology علم الفيروسات 

Rickettsia الريكتسيا 

 Protozoology  البروتوزوا 

 



 يغشي اٌزؾٍيً اٌّيىشٚثيٌٛٛعي ثٙذف 

 .رؾذيذ ِذي فالؽيخ اٌخبِبد ٌٍزقٕيغ. 1

رؾذيذ ِذي فالؽيخ إٌّزغبد ٌإلعزٙالن . 2

 .اآلدِي

لجً ئعشاء اإلخزجبساد اٌّيىشٚثيٌٛٛعيٗ الثذ 

ِٓ: 

ِؼشفخ اٌمٛاػذ األعبعيٗ في ِؼًّ 

اٌّيىشٚثيٌٛٛعي ٚويفيخ اٌزؼبًِ ِغ األعٙضٖ 

.ٚ األدٚاد في اٌّؼًّ  



  اإلؽزيبهبد في ِؼبًِ اٌّيىشٚثيٌٛٛعي

إرتداء البالطو األبيض لبل البدء بالعمل ألنن . 1

سوف تنمل أحياء مجهريه دليمه، وتجنبا لتلوث 
 .المالبس بالصبغات



ػذَ ٚمغ اٌىزت أٚ اٌّالثظ ػٍي ثٕؼ .2

.اٌّؼًّ فيّب ػذا دفزش أٚ وشاعخ اٌّؼًّ  
 

. 



ػذَ فزؼ فٕجٛس اٌغبص ئال لجً اٌؼًّ .3

 ِجبؽشح



ػذَ فت اٌجيئبد اٌغزائيٗ أٚ ئٌمبء اٌمطٓ .4

 .أٚ غيشٖ في ؽٛك اٌغغيً



األفنً ػذَ فزؼ األهجبق اٌّؼمّٗ أٚ سفغ .5

اٌغذادٖ اٌمطٕيٗ ٌألٔبثيت اٌّؼمّٗ أٚ اٌّؾزٛيٗ 

 ػٍي ثىزشيب لجً ثذء اٌؼًّ



غغيً اٌيذيٓ ثّؾٍٛي ِطٙش لجً ثذء .6

 .اٌؼًّ ٚلجً ِغبدسح اٌّؼًّ



ػٕذ ئعشاء رٍميؼ أٚ فت اٌجيئٗ اٌغزائيٗ يغت .7

فزؼ هجك ثزشي ثشفغ اٌغطبء لٍيال ِٓ ٔبؽيٗ 

 .ٚاؽذٖ ٚ٘ي ٔبؽيخ اٌٍٙت



يغت ٚمغ ئثشح اٌزٍميؼ في اٌيذ ػٕذ . 8

 .اإلعزؼّبي أٚ ػٍي ؽبٍِٙب اٌخبؿ ثٙب



ٌزٍميؼ أٔجٛثٗ ثغالالد ِيىشٚثيٗ يغت ِغه . 9

األٔجٛثٗ في ٚمغ أفمي رمشيجب ؽزي ال رزؼشك 

ٌٍزٍٛس ثبٌّيىشٚثبد اٌّٛعٛدٖ ٚاٌّزغبلطٗ ِٓ 

 .اٌٙٛاء



ػٕذ ٔضع اٌغذادٖ اٌمطٕيٗ ِٓ أٔجٛثٗ أٚ . 10

صعبعٗ ثيئٗ غزائيٗ الثذ ِٓ ئداسرٙب ؽزي ال 

رٍزقك ثغذاس إٌجٛثٗ صُ عؾجٙب ألػٍي ِؾزفظب 

ثٙب ثيٓ أفبثغ اٌيذ ٌؾيٓ ئسعبػٙب ٚػذ ٚمؼٙب 

 .ػٍي اٌجٕؼ



ئِشاس فٛ٘خ األٔجٛثٗ اٌّشاد رٍميؾٙب في . 11

 .اٌٍٙت ثؼذ ٔضع اٌغطبء ٚلجً ئػبدرٗ



ػٕذ فزؼ ِضاسع اٌؼفٓ ٌزٕؾيطٙب الثذ ِٓ . 12

 .اٌؼٕبيٗ عيذا ٚرٌه ؽزي ال رٕزؾش عشاصيّٙب



ػٕذ ِغه اٌؾشيؾٗ اٌضعبعيٗ الثذ أْ رّغه . 13

ِٓ اٌؾبفٗ ٌٚيظ ِٓ عطؾٙب اٌؼشيل ٚرٌه ألْ 

األفبثغ رإدي ٌزشن ِبدٖ دٕ٘يٗ ػٍي عطؼ 

اٌؾشيؾٗ ِّب يؼيك ِٓ فشد لطشح اٌّبء اٌّؼمُ 

 .ػٍي عطؼ اٌؾشيؾٗ ٌؼًّ غؾبء



الثذ ِٓ ٚعٛد ٌٙت ػٍي اٌجٕؼ ٌنّبْ . 14

 .ٚعٛد رؼميُ دائُ



يغت ػذَ إٌفخ في اٌّبفٗ ٌؼذَ ٔؾش . 15

 .اٌّيىشٚثبد



يغت ٚمغ اٌّبفبد في ِخجبس ثٗ . 16

 .ِؾٍٛي ِطٙش ثؼذ وً ئعزخذاَ



يغت ػذَ اٌزؾذس ػٕذ ئعشاء اٌزٍميؼ أٚ . 17

 .إٌمً ٚرٌه ؽزي ال يزٍٛس اٌغٛ ِٓ اٌفُ



رٕظيف األدٚاد ٚ األٚأي اٌضعبعيٗ 

.اٌّغزؼٍّٗ  



 (Test Tubes)أٔبثيت اإلخزجبس 

َ ٚمغو  121رٛمغ في األٚرٛوالف ٚرشفغ اٌؾشاسٖ ئٌي 

 .ثٛفٗ ِشثؼٗ ٌّذح ٔقف عبػٗ/سهً 15

ثؼذ اإلٔزٙبء ٚٔضٚي اٌنغو يفزؼ األٚرٛوالف ٚرغغً ثؼذ 

رٌه ثفشؽبٖ خبفٗ ٚفبثْٛ صُ رغغً ثبٌّبء عيذا صُ رٛمغ 

 .ِمٍٛثٗ في اٌغالي اٌغٍىيٗ



 (Petri Dishes)أهجبق ثزشي 
 رؼبًِ ٔفظ ِؼبٍِخ األٔبثيت



 (Pipettes)اٌّبفبد 
رٛمؼغ في ِخجبس عؼخ ٌزش يؾزٛي ػٍي ِؾٍٛي 

عُ ِٓ 63ٚاٌزي يؾنش ثاراثخ )ِؾٍٛي غغيً 

صبٔي وشِٚبد اٌجٛربعيَٛ أٚ اٌقٛديَٛ ٚاٌزغخيٓ 

ًِ صُ  33في وّيٗ لٍيٍٗ ِٓ اٌّبء اٌّمطش ٌٚزىٓ 

( يىًّ اٌؾغُ ئٌي ٌزش ثؾّل اٌىجشيزيه اٌّشوض

هٛاي اٌٍيً صُ رغغً ثبٌّبء اٌؼبدي صُ ثبٌّبء 

ٚاٌقبثْٛ صُ ثبٌّبء اٌؼبدي ػذح ِشاد آخش٘ب 

ثبٌّبء اٌّمطش صُ رٛمغ في فشْ اٌزغفيف ػٍي 

100-110َ 



  (Slides)اٌؾشائؼ اٌضعبعيٗ 
رٛمغ في ئٔبء يؾزٛي ػٍي ِبء ٚفبثْٛ ٚرغغً 

عيذا ثبٌّبء اٌّمطش ٚرغفف ٚرؾفع في ػٍي 

 .خبفٗ ثٙب



 األعٙضٖ ٚاألدٚاد اٌّغزخذِٗ



 (Sterilization oven)فشْ اٌزؼميُ . 1
فشْ وٙشثي يغزخذَ ٌزؼميُ اٌضعبعيبد ػٍي 

 .عبػبد 3-2ٌّذح  180-160ؽشاسٖ 

يشاػي أْ رٛمغ اٌّبفبد ٚ أهجبق ثزشي في 

أٚػيٗ ِؼذٔيٗ خبفٗ راد غطبء ِؾىُ لجً 

 .  اٌزؼميُ

يزُ ؽغبة صِٓ اٌزؼميُ ثؼذ اٌٛفٛي ٌذسعخ 

اٌؾشاسٖ اٌطٍٛثٗ ٚال يفزؼ اٌفشْ ئال ثؼذ ئٔخفبك 

دسعخ ؽشاسح اٌفشْ ٌزمزشة ِٓ عٛ اٌغشفٗ 

 .ؽفبظب ػٍي اٌضعبعيبد





 (Autoclave)األٚرٛوالف 
عٙبص األٚرٛوالف في أثغو فٛسٖ ٘ٛ ػجبسٖ 

ػٓ ئعطٛأٗ ِؼذٔيٗ ػبدح رقٕغ ِٓ اٌقٍت أٚ 

 30ِٓ عجبئه لٛيٗ رزؾًّ مغو يقً ئٌي 

ثٛفٗ ِشثؼٗ ٌٗ غطبء يمفً ثاؽىبَ ثؼذ / سهً 

 .ٚمغ اٌّٛاد اٌّشاد رؼميّٙب





إلعزخذاِٗ ال ثذ ِٓ اٌزأوذ أْ اٌّبء في اٌّغزٛي 

 اٌطٍٛة 

ِفزٛػ ٌؾيٓ سؤيخ ثخبس اٌّبء  Aيظً اٌقٕجٛس 

خبسعب ِٕٗ يزُ غٍمٗ ٚ٘زا يؼٕي رّبَ خٍٛ اٌغٙبص ِٓ 

اٌٙٛاء ٚ ئعزجذاٌٗ ثجخبس اٌّبء ثّب يغّؼ ٌٍٛفٛي 

(  ثٛفٗ ِشثؼٗ/سهً  15) ٌٍنغو اٌّطٍٛة 

ٚيغزذي ػٍي اٌنغو ػٓ هشيك اٌّبِٔٛزش اٌّزقً 

 .ثبٌغٙبص

 



َ ٚػٕذ 121رؾذ ٘زا اٌنغو رقً اٌؾشاسٖ ئٌي 

اٌٛفٛي ٌٍنغو ٚاٌؾشاسٖ إٌّؾٛدٖ يزُ ثذء ؽغبة 

صِٓ اٌزؼميُ اٌزي يخزٍف ؽغت ؽغُ ٚهجيؼخ اٌّٛاد 

 .اٌّشاد رؼميّٙب



 يغزخذَ األٚرٛوالف في رؼميُ وً ِٓ 

 .اٌجيئبد اٌغزائيٗ. 1

 .ِؾبٌيً اٌغىشيبد األؽبديٗ ِٚؾبٌيً اٌزخفيف. 2

ئػذاَ األهجبق اٌّقجٛثٗ ٚاٌّؾزٛيٗ ػٍي . 3

 .ِضاسع ثىزشيب أٚ أػفبْ

 .فٙش اٌجيئبد اٌغزائي4ٗ



ثؼذ ئٔزٙبء ِذح اٌزؼميُ يفقً اٌغٙبص فزٕخفل 

 اٌؾشاسٖ رذسيغيب

يشاػي ػذَ اإلعشاع في خفل اٌنغو . الؽع 

ألْ  Aاٌغٙبص فغأٖ ٚرٌه ثفزؼ اٌقٕجٛس  ثذاخً

اٌزغيش اٌّفبعئ في اٌنغو يإدي ٌفزؼ اٌغذاداد أٚ 

ٌزا يغت خفل اٌنغو . ٌزىغيش اٌضعبعيبد 

 .رذسيغيب

ٚيشفغ  Aثؼذ ئٔخفبك اٌنغو يفزؼ اٌقٕجٛس 

 .اٌغطبء ٚ رشفغ األدٚاد اٌّؼمّٗ



 الؽع

رمً وفبءح اٌزؼميُ ئرا ِب أٍّ٘ذ ػٍّيخ ئخشاط اٌٙٛاء 

ِٓ األٚرٛوالف ؽيش ٚعٛد اٌٙٛاء ِخزٍطب ثجخبس 

 اٌّبء يؼيك اٌٛفٛي ٌٍنغو ٚاٌؾشاسٖ اٌّطٍٛثيٓ



 (Incubators)اٌؾنبٔبد 
رغزخذَ ٌزٛفيش دسعخ اٌؾشاسٖ اٌّضٍي ٌٍّيىشٚثبد 

ؽيش أْ ٌىً ٔٛع ؽشاسٖ ِضٍي ٌٍّٕٛ رزشاٚػ ِٓ 

(0-80 َ) 

ٚ٘ٛ ػجبسٖ ػٓ ؽيض ِغٍك ثٗ عخبْ وٙشثي 

يزؾىُ في ؽشاسح اٌٙٛاء أٚرِٛبريىيب ِغ ٚعٛد 

ِشٚؽٗ ٌزٛصيغ اٌٙٛاء ثبٌذاخً ثؼذ ِشٚسٖ ػٍي 

 .ِٕميبد ٌٍٙٛاء





 (Microscope)اٌّيىشٚعىٛة 
يغزخذَ في اٌزؼشف ػٍي ؽىً ٚؽغُ ؽشوخ 

 . اٌجىزشيب ٚ اٌفطشيبد

يزُ رٌه ػٓ هشيك ػذعبد ِىجشٖ ٌذسعٗ وجيشٖ 

ِغ اإلعزفبدٖ ِٓ ِؼبًِ ئٔىغبس اٌٙٛاء ٚوزا 

اٌزي يغزخذَ ِغ اٌؼذعبد ( اٌغيذس)اٌضيذ

 .اٌضيزيٗ





 عٙبص ػذ اٌّغزؼّشاد

Colony counter 
يغزخذَ في ػذ اٌّغزؼّشاد اٌّيىشٚثيٗ ػٓ 

هشيك رىجيش٘ب ٚ ٚ خطٛه هٌٛيٗ ٚػشميٗ 

 .رمًٍ اٌخطأ
 



  



 (Water bath)اٌؾّبَ اٌّبئي 
 يغزخذَ ٘زا اٌغٙبص في 

 فٙش اٌجيئبد اٌغزائيٗ اٌقٍجٗ. 1

 لذ يغزخذَ وؾنبْ في ثؼل. 2
 اٌزغبسة 



 (Analytical Balances)اٌّٛاصيٓ 



PH meters 
 رغزخذَ ٌميبط اٌشلُ اٌٙيذسٚعيٕي



Laminar 
 ػجبسٖ ػٓ غشفٗ ٌؼضي اٌىبئٕبد اٌؾيٗ اٌذليمٗ



Shaker or vortex 
 عٙبص سط ٚئ٘زضاص



Culture Media 
 ثيئبد اٌضسع

ٌذساعخ األؽيبء اٌذليمٗ يغت رّٕيزٙب ػٍي ثيئبد 

غزائيٗ في اٌّؼًّ ؽيش يّىٓ اٌؾقٛي ػٍيٙب 

 .ٚؽفظٙب ػٍي فٛسح ِضاسع ٔميٗ

 
 والبيئه الغذائيه 

هي مخلوط من المواد الغذائيه تنمو عليها 

 .الكائنات الحيه الدليمه في المعمل



ِٓ اٌؾشٚه اٌّجذئيٗ اٌٛاعت رٛافش٘ب ٌذساعخ 

اٌىبئٕبد اٌؾيٗ اٌذليمٗ اإلٌّبَ ثطشق رّٕيزٙب 

ثبٌّؼًّ ػٍي ثيئبد غزائيٗ لشيجخ اٌؾجٗ ثجيئزٙب 

.اٌطجيؼيٗ  

نظرا إلختالف الكائنات الحيه الدليمه من حيث إحتياجاتها 
 PHحراره وضوء ودرجات )الغذائيه ومتطلبات النمو من 

فمن المتولع أن تختلف ( ووجود األكسجين من عدمه
 البيئات الغذائه المستعمله لتنميتها 



األعظ اٌٙبِٗ اٌزي يغت ِشاػبرٙب ػٕذ رؾنيش 

 .اٌجيئبد اٌغزائيٗ

ِضً   يغت أْ رؾزٛي ػٍي ِقذس ٌٍطبلٗ. 1

 اٌىشثٛ٘يذساد 
(Agar- Gelatin- Dextrose- Manitol ) 

يغت أْ رؾزٛي ػٍي ِقذس ٔيزشٚعيٕي  .2

 ثىّيٗ وبفيٗ ِضً
Tryptone - Beef or Meat extract 

yeast extract - Peptone 



















 .يغت ئمبفخ ػٛاًِ ّٔٛ. 3

 PHيغت أْ رىْٛ دسعخ اي . 4

ِالئّٗ ٌٍّٕٛ ٌزٌه يشاػي اٌذلٗ 

 .في اٌٛصْ ػٕذ اٌزؾنيش



ثؼل اٌّىٛٔبد اٌؾبئغ 

ئعزخذاِٙب في ثيئبد 

.اٌضسع  



   Waterاٌّبء 

 يؼًّ وّبدٖ ؽبٍِٗ ٌٍّٛاد اٌغزائيٗ

 .رؾزبعٗ اٌخاليب في اٌؼٍّيبد األينيٗ اٌّخزٍفٗ

 

يغزخذَ اٌّب اٌّمطش ػٕذ ئػذاد اٌجيئبد اٌغزائيٗ ألْ 

رشويجٗ اٌىيّبٚي ِؾذٚد ٌخٍٖٛ ٔغجيب ِٓ األِالػ 

 .اٌّؼذٔيٗ 

أِب ثبٌٕغجٗ ٌّبء اٌقٕجٛس فأيٛٔبد اٌىبٌغيَٛ 

ٚاٌّبغٕغيَٛ اٌّٛعٛدٖ ثٗ رزفبػً ِغ اٌفٛعفبد 

اٌّٛعٛدٖ في ِغزخٍـ اٌٍؾُ ٚاٌججزْٛ ٌزىْٛ فٛعفبد 

ِبغٕغيَٛ غيش رائجٗ ٚاٌزي رؼيك ّٔٛ اٌىبئٍٕذ اٌؾيٗ 

 .اٌذليمٗ



   Peptoneاٌججزْٛ 

أُ٘ ِقذس ٌٍٕيزشٚعيٓ اٌؼنٛي في اٌجيئٗ 

 .اٌغزائيٗ

٘ٛ ػجبسٖ ػٓ ٔبرظ ٚعطي أصٕبء اٌزؾًٍ اإلٔضيّي 

 ٌٍجشٚريٕبد

يؾنش ِٓ اٌٍؾُ األؽّش اٌخبٌي ِٓ اٌذ٘ٓ 

 .ثّؼبٍِزٗ ثأضيُ اٌججغيٓ

يإدي ٚظيفٗ صبٔٛيٗ ؽيش يؼًّ وّبدٖ ِٕظّٗ 

ٌزفبػً اٌجيئٗ ٚرٌه إلؽزٛائٗ ػٍي األؽّبك 

 (ِشوجبد أِفٛريشيٗ)األِيٕيٗ 



 Beef extractِغزخٍـ اٌٍؾُ 

ِغزخٍـ اٌٍؾُ اٌزغبسي ػبدح يقٕغ ِٓ اٌغبئً 

ٌٍؾُ اٌجمشي   Precookingِٓ اٌطجخ اٌّجذئي 

صُ يزُ رجخيش ٘زا اٌغبئً رؾذ  اٌخبٌي ِٓ اٌذ٘ٓ

عبػبد صُ يشوض  4َ ٌّذح 70رفشيغ ػٍي ؽشاسٖ 

عبػبد ؽزي رقجؼ ٔغجخ  8ِشٖ أخشي ٌّذح 

 %22اٌّبء فيٗ ألً ِٓ 

يؾزٛي ٘زا اٌّغزخٍـ ػٍي ثؼل األِالػ غيش 

اٌؼنٛيٗ ٚثؼل اٌّٛاد اٌؼنٛيٗ ٚ٘ٛ ِقذس 

 أعبعي ٌألِالػ اٌّؼذٔيٗ ٚاٌفيزبِيٕبد



  Saltsاألِالػ 

يؼًّ وٍٛسيذ اٌقٛديَٛ ػٍي رٛفيش اٌنغو 

 األعّٛصي إٌّبعت ٌّٕٛ اٌىبئٕبد اٌؾيٗ اٌذليمٗ

وّب رنبف اٌفٛعفبد ٚ اٌىشثٛٔبد ٌّؼبدٌخ 

اٌزغيش في سلُ اٌؾّٛمٗ ٚاٌزي رؾذس ٔزيغٗ 

 .ٌٕؾبه اٌجىزشيب



   Yeast extractِغزخٍـ اٌخّيشٖ 

٘ٛ ِغزخٍـ ِبئي ٌخاليب اٌخّيشٖ ٚاٌيزٛافش 

رغبسيب في فٛسح ِغؾٛق ثؼذ رغفيف 

 اٌّغزخٍـ 

 ٚ٘ٛ ِقذس غٕي ثّغّٛػٗ ِٓ اٌفيزبِيٕبد
 Vit B complex 

 ٚيؾزٛي ػٍي ٔيزشٚعيٓ ػنٛي



 Solidifying agentsاٌّٛاد اٌّقٍجٗ  

رٙيئ اٌجيئبد اٌقٍجٗ ثؾيش يغًٙ اٌضسع ػٍيٙب 

 (عطؼ ِغزٛي)

 ِٕٙب 

   Gelatinاٌغيالريٓ 

٘ٛ ِشوت ثشٚريٕي ِؼمذ يؾقً ػٍيٗ ِٓ اٌزؾًٍ 

ٚاٌزي يؾقً  Collagenاٌّبئي ٌٍىٛالعيٓ 

ػٍيٗ ِٓ اٌغٍذ ٚاٌؼظُ ٚاألٔغغٗ اٌنبِٗ 

 ٌٍؾيٛأبد

/ ؽشائو / ففبئؼ / يزٛافش في فٛسح لؾٛس 

 ِغؾٛق رٚ ٌْٛ أففش فبرؼ



ال يزٚة في اٌّبء اٌجبسد ٚيٕزفخ في اٌّبء اٌغبخٓ 

  % 12-10ٔغجخ اإلمبفٗ 

َ ٚ ئرا ئسرفؼذ اٌؾشاسٖ ػٓ  30-25يٕقٙش ػٕذ 

َ ٌّذح 121َ ٌٓ يزقٍت يؼمُ ػٍي ؽشاسٖ 100

ق ٚ٘ٛ يؼزجش ِبدٖ غزائيٗ ٚال يغزخذَ وّبدٖ  10

رقٍجيٗ ألْ اٌجىزشيب يّىٕٙب أْ رفشص ئٔضيُ 

اٌغيالريٕيض اٌزي يؾٍٍٗ ِبئيب وّب أٔٗ يٕقٙش ػٍي 

.ؽشاسح اٌزؾنيٓ  



  Agarاآلعبس 

ِبدٖ وشثٛ٘يذساريٗ رغزخٍـ ِٓ ثؼل اٌطؾبٌت 

 اٌجؾشيٗ اٌؾّشاء 

يؼزجش اآلعبس ئعزش عبالوزٛصي ٌؾّل اٌىجشيزيه 

ٚ٘زا اآلعبس ٌٗ خٛاؿ ؽّنيٗ ئال أْ اآلعبس 

اٌؼبدي ػجبسٖ ػٓ ٍِؼ اٌىبٌغيَٛ أٚ اٌّبغٕغيَٛ 

 ٌٙزا اإلعزش 

َ ٚيزقٍت 98ٚيٕقٙش ػٍي % 2ينبف ثٕغجخ 

 َ ٚال يزؾًٍ ثيٌٛٛعيب45ػٍي 

%  2-1.5يغزخذَ في اٌجيئبد اٌقٍجٗ ثٕغجخ 

 %0.2ٚإٌقف فٍجٗ ثٕغجخ 



 رؾنيشاد اٌجيئبد اٌغزائيٗ

 (عبئٍٗ -فٍجٗ )



1.Potato Dextrose agar 
a. Potato extract (200 g potato + 500 
ml dist. water) 
b. Dextrose 20 g 
c. Agar 15 g 
d. distilled water 1liter 
PH = 5.6 
 
 



 :هشيمخ اٌزؾنيش

رغغً اٌجطبهظ ثبٌّبء ٚرمطغ ٌّىؼجبد صُ يٛصْ . 1

ٌزش يؾزٛي ػٍي  1عُ ٚرٛمغ في وأط 200ِٕٙب 

ًِ ِبء ِمطش صُ اٌغٍيبْ ٌّذح سثغ عبػٗ صُ  500

اٌزشؽيؼ خالي ؽبػ أٚ لطٓ ٚاٌشاؽؼ ػجبسٖ ػٓ 

ِغزخٍـ اٌجطبهظ ٚرغزخذَ ٘زٖ اٌىّيٗ في 

 .رؾنيشٌزش ِٓ اٌجيئٗ



ٚيزاة في لٍيً  Dextroseيٛصْ اٌذوغزشٚص . 2

 ِٓ اٌّبء 

يٛصْ اآلعبس صُ يزُ فٙشٖ في ؽّبَ ِبئي في . 3

 .وّيٗ وبفيٗ ِٓ اٌّبء اٌّمطش

 5.6ئٌي  PHرخٍو اٌّىٛٔبد ٚرنجو اي . 4

 . PH meterثاعزخذاَ 

يزُ رٛصيغ اٌجيئبد في دٚاسق  PHثؼذ مجو اي . 5

ِخشٚهيٗ ٚرغطي ثغذاداد لطٕيٗ ٔظيفٗ ٚرؼمُ في 

ق ػٍي أْ يىزت ئعُ 121َ/20األٚرٛوالف ػٍي 

 .اٌجيئٗ ػٍي اٌضعبعٗ

 



ٚرٌه  3.5ثؼذ اٌزؼميُ ئٌي  PHينجو اي . 6

ِؼمُ ؽيش يزُ % 10ثاعزخذاَ ؽبِل هشهشيو 

 .ًِ ثيئٗ 100ًِ ؽبِل هشهشيه ٌىً 1ئمبفخ 

 رغزخذَ ٘زٖ اٌجيئٗ في ػذ اٌفطشيبد ٚ اٌخّبئش



Sabouraud  Dextrose agar 
 
1. peptone   10 gm. 
2. Dextrose   40 gm. 
3. Agar          15 gm. 
PH= 5.6 
 
 رغزخذَ في ػذ اٌفطشيبد ٚاٌخّبئش

 



Nutrient agar 
1. Lab-lemco powder 1 gm. 
2. Yeast extract     2 gm. 
3. Peptone         5 gm. 
4. Sodium chloride   5 gm. 
5. Agar              15 gm. 
 
PH = 7.4 
 
 رغزخذَ في اٌؼذ اٌىٍي ٌٍجىزشيب 
Total count of Bacteria 



 :هشيمخ اٌزؾنيش

رٛمغ اٌىّيبد اٌغبثمٗ في دٚسق عؼزٗ ٌزش صُ . 1

 5ينبف ئٌيٙب ٔقف وّيخ اٌّيبٖ ٚرمٍت ٚرزشن ٌّذح 

ق ؽزي يزؾشة اآلعبس اٌّبء صُ رزاة اٌّؾزٛيبد 

 .ثاعزخذاَ ؽّبَ ِبئي

 Hcl 0.1ثٛعطخ  PHيزُ مجو سلُ اٌؾّٛمٗ . 2

 .ع NaoH  1ع أٚ 

يىًّ اٌؾغُ ٌٍزش ثبٌّبء اٌّمطش ٚرٛصع في . 3

 .دٚاسق أٚ صعبعبد ِغ رذٚيٕاعُ اٌجيئٗ ػٍيٙب

 .ق 20/ 121رؼمُ في األٚرٛوالف ػٍي . 4



 

Plate count agar. 
 ٔفظ اإلعزخذاَ اٌغبثك

 
 
 

.Sulfite agar (S.A) 
 / رغزخذَ في ػضي اٌجىزشيب اٌّؾجٗ ٌٍؾشاسٖ اٌّشرفؼٗ

 H2Sاٌال٘ٛائيٗ إٌّزغٗ ٌغبص 



Lactose Broth 
 رغزخذَ وجيئٗ رفشيميٗ

 رغزخذَ في اإلخزجبس اٌزخّيٕي ٌٍىؾف ػٓ

Coliform groub 

Mannitol salt agar (M S A) 

 Staphylococcusتستخدم للكشف عن 
aureus 

 7.5حيث أنها تتحمل التركيز العالي من الملح 

و تستطيع تخمير سكر المانيتول منتجه % 
 حامض و بالتالي تظهر صفراء حول

 .المستعمره



 رمغيُ اٌجيئبد 

  special purposeأوال حسب الغرض منها •

 :بيئات عامه  -1

هي بيئات يمكن لغالبية الميكروبات النمو عليها 

الالزمه فهي تحتوي علي جميع المكونات الغذائيه  

 لنمو الكائن الحي 

  plate count agar ---   nutrient agarمنها 



 



 اٌجيئبد اٌّمٛاٖ.2

Enriched media 

هي البيئه التي يضاف إليها أي ماده •

كيماويه أو طبيعيه حيث تؤدي إلمداد 

إضافيه وبذلن البكتريا بإحتياجات غذائيه 

يمكن تنمية البكتريا غير ذاتية التغذيه 

 .العنيده الصعبه في إنمائها



 اٌجيئبد اإلٔزخبثيٗ. 3

Selective media 

هي البيئات التي مواد كيميائيه مانعه لنمو •

مجموعه من الكائنات وتسمح للبعض اآلخر 

 .بالنمو

مثل إضافة الكريستال البنفسجي بتركيز معين إلي 

بيئات الزرع فإنها تمنع نمو معظم البكتريا الموجبه 

وال تتأثر Grame-positiveلصبغة جرام  

 Grame-negativeالبكتريا السالبه لهذه الصبغه 



 



 اٌجيئبد اٌزفشيميٗ.4

Differentiation media 

هي البيئه التي يضاف لها مواد كيماويه تؤدي 

إلي تغيير مظهر النمو المعتاد مشاهدته لبعض 

 .  البكتريا

بيئة أجار الدم التي تستعمل للتفرله بين . مثل 

البكتريا المحلله لكرات الدم الحمراء و الغير 

محلله لها حيث تظهر في الحاله األولي هاالت 

رائمه حول المستعمرات نتيجة تحلل كرات 
 .الدم



 



 صبٔيب

 رمغيُ اٌجيئبد ِٓ ؽيش اٌزشويت اٌىيّبٚي

 .بيئات محدودة التركيب الكيماوي1.

وهي تتكون من مواد ذات تركيب كيماوي محدد 

فهي تتكون من مخلوط األمالح غير ( معروف)

العضويه ومركبات عضويه ونظرا ألن التركيب 

الكيماوي لها محدد ومعروف لذا يمكن تكرار 

 .تجهيز مثل هذه البيئات بنفس الدله في كل مره



 .بيئات غير محددة التركيب الكيماوي. 2

 تتكون من مكونات غير محدده التركيب الكيماوي 

مثل البيئات التي يدخل في تركيبها المواد الطبيعيه 

 –البيبتون  –سيرم الدم  –مثل مستخلص اللحم 
 مستخلصات األنسجه النباتيه أو الحيوانيه

لما كان التركيب الكيماوي لمثل هذه البيئات غير 

محدد ويختلف بإختالف مصدر هذه المواد لذا من 

الصعب تكرار تحضير مثل هذه البيئات بنفس 

 التركيب والدله



رزىْٛ ِٓ ؽشائؼ اٌجطبهظ ٚ . ثيئبد هجيؼيٗ .3

 اٌغضس
 ثالثا

 من حيث لوامها 

   Solid mediaبيئات صلبه  1.

 مثل شرائح البطاطس والجزر

 solid reversibleبيئات صلبه لابله لإلساله . 2
to liquid  

مثل البيئات التي يدخل في تركيبها األجار أو 
 الجيالتين 

 



 Semi solid mediaبيئات نصف صلبه . 3

هي التي يدخل في تركيبها كميه من األجار ال تزيد 

عن ربع الكميه التي تضاف إلي البيئات اللبه المابله 

 .لإلساله تبعا لنوع األجار المستعمل

  Liquid mediaبيئات سائله . 4

 مثل بيئة اللبن أو المرق المغذي 



 



 اٌزؼميُ

Sterlization 

 أو لتل شأنها من التي العمليات عن عباره هو

 الوسط من الدليمه الحيه الكائنات كل إزالة

 أو هيغذائ بيئه ذلن كان سواء تعميمه المراد

 محدوده مسطحات أو أماكن أو مختلفه محاليل
 .احجامها أو أبعادها في



 هشق اٌزؼميُ

 Physical methodsالطرق الفيزيميه 1.

عن طريك عمل تجفيف سريع . الحراره الجافه . أ

 منها. في للخاليا نتيجة أكسدة محتوياتها الخلويه

يستخدم مع أسالن إبر التلميح : اللهب المباشر •

عن طريك التسخين المباشر لدرجة اإلحمرار و 

لد تستخدم بعض لطرات الكحول كما في حالة 

 (تلهيب كحولي)المشارط و الهاون 



 



 :  اٌٙٛاء اٌغبخٓ•

 Sterilizationوّب في أفشاْ اٌزؼميُ 
ovens  ٚيغزخذَ ٌزؼميُ األدٚاد

اٌضعبعيٗ وبٌّبفبد ٚ أهجبق ثزشي 

 عبػبد 3-2َ ٌّذح  180-160ػٍي 





 .  اٌؾشاسٖ اٌشهجٗ . ة

 ئعزؼّبي اٌجخبس . 1

َ ثاعزخذاَ عٙبص أسٌٔٛذ يغزؼًّ في  100ػٍي 

رؼميُ اٌجيئبد اٌزي رفغذ ػٕذ ئعزؼّبي اٌؾشاسٖ اٌؼبٌيٗ 

اٌٍجٓ  –ِضً ثيئبد اٌىشثٛيذساد ( 100َأوضش ِٓ )

أيبَ وً  3اٌغيالريٓ ٚفيٙب يزُ اٌزؼميُ ػٍي ِذاس  –

ق ؽيش رمزً اٌخاليب اٌخنشيٗ في أٚي  20يَٛ ٌّذح 

 24ِشٖ ٚرزشن اٌجيئبد ػٍي ؽشاسح اٌّؼًّ ٌّذح 

 عبػٗ ٌىي رؼطي فشفٗ ٌٍخاليب اٌّزغشصّٗ في إٌّٛ







صُ رؼشك ٌٍؾشاسٖ فزمزً ٚاٌّشٖ اٌضبٌضٗ ٌٍضأوذ ِٓ 

ٚيغّي ثبٌزؼميُ اٌّزمطغ . لزً عّيغ اٌخاليب

Intermittent sterilization 

 Steam underئعزؼّبي اٌجخبس رؾذ مغو . 2
presure  

َ ٌّذح رخزٍف 121وّب في ؽبٌخ األٚرٛوالف ػٍي 

 ؽغت ٔٛع اٌّبدٖ اٌّشاد رؼميّٙب





 اٌطشق اٌىيّيبئيٗ

Chemical methods 

 
فيّب يٍي ثؼل اٌّٛاد اٌىيّبٚيٗ اٌزي رغزخذَ في 

فٛسح ِؾبٌيً ٌٍزؼميُ اٌغطؾي ٌٍّٛاد اٌزي ال يّىٓ 

 .رؼميّٙب ثبٌؾشاسٖ



 Ethyl alcoholوؾٛي اإليضبيً . 1
ٚرمً وفبءرٗ ثضيبدح %  70-50يغزخذَ ثزشويض 

اٌزشويض ٚيشعغ ٘زا ئٌي صيبدح اٌفؼً اٌزغفيفي ػٍي 

ؽغبة اٌمذسٖ اٌزخضشيٗ ٌٍىؾٛي ثّؼٕي أْ وّيخ اٌّبء 

اٌّضاٌٗ ِٓ اٌخاليب اٌغطؾيٗ رىْٛ وجيشٖ فزغؼٍٙب 

 وغؾبء يّٕغ ٚفٛي اٌّبء ٌٍخاليب اٌذاخٍيٗ 

ٌزٌه فاْ اٌزشويضاد اٌّشرفؼٗ ِٓ اٌىؾٛي ٚاٌىؾٛي 

اٌّطٍك ٌٙب رأصيش رغفيفي فمو يزغجت في ئيمبف ّٔٛ 

 Bacteriostatic actionاٌخاليب فمو 





  اٌفؼً اٌغبَ ٌٍىؾٛي يؼزّذ ػٍي لذسرٗ ػٍي رغفيف  

dehydration  ٌٍخاليب ؽيش يغؾت ِٕٙب اٌّبء

دٔزشرٗ )ػالٖٚ ػٍي لذسرٗ ػٍي رخضيش اٌجشٚريٓ 

denaturation ) اٌخٍٛي 



 اٌفيٕٛي أٚ ؽّل اٌىشثٌٛيه.2

Carbolic acid or Phenol 
ٌٍزؼميُ اٌغطؾي %  5-2يغزؼًّ ػٕذ رشويض 

ألسميبد اٌغشف ٚاٌؼيبداد ٚ األعطؼ اٌزي يغشي 

 ػٍيٙب ػٍّيبد اٌؼضي 

يشعغ فؼٍٙب اٌغبَ ئٌي رغّيغ ٚرخغيش اٌجشٚريٓ 

 اٌخٍٛي 

Denaturation 





   Mercuric chlorideوٍٛسيذ اٌضئجميه . 3

  اٌّؾٍٛي اٌغٍيّبٔي

ويرجع الفعل السام إلي % 0.1يستخدم بتركيز 

في  SH–إرتباط الزئبك بمجاميع السلفا هيدرايل 

البروتين اإلنزيمي ومع زيادة تركيز كلوريد 

الزئبمين فإن ذلن يؤدي إلي تجميع وتخثر البروتين 

 الخلوي



 



 أوغيذ اإليضٍيٓ. 4

بعض المواد التي تستعمل في تحضير بيئات الزرع تكون حساسه 

للحراره فمثل هذه المواد يمكن تعميمها بالطرق الكيماويه والماده 
 Volatileالتي تستعمل في التعميم الكيماوي يجب أن تكون متطايره 

وكذلن سامه للكائنات الحيه الدليمه وبالتالي يمكن إزالتها من الماده 

المراد تعميمها بعد المعامله و أهم هذه المواد هو أكسيد اإليثلين وهو 

علي درجة حراره % 1-0.5م ويضاف بتركيز 10.7متطاير علي 
 .م0-4



 



 صبٌضبً اٌطشق اٌّيىبٔيىيٗ

Mechanical methods 

   Filtrationالترشيح 

يستخدم في تعميم المحاليل التي ال يمكن تعميمها 

التحضيرات  -بالحراره مث المضادات الحيويه

 اإلنزيميه 

  مثل
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 اٌّشؽؼ اٌضعبعي اٌّبعي

 



 اٌّشؽؾبد اٌغؾبئيٗ

 



 



عادة تفوق هذه المرشحات غيرها وذلن لسهولة 

إستعمالها والتخلص من األغشيه المستعمله في الترشيح 

 .وبعد إتمامه فال يحتاج الجهاز لعمليات غسيل متكرره

كما توجد من هذه األغشيه درجات مختلفه من المساميه 

 يمكن إستعماله

تتميز أيضا بعدم إمتصاص المواد المراد ترشيحها علي 

 جزيئات المرشح 
 



ِٓ أؽٙش ٘زٖ اٌّشؽؾبد ٚ أوضش٘ب ئعزؼّبالً 

 Millipore filterاٌّشؽؾبد اٌزي رؼشف ثاعُ   

اٌغؾبء اٌّغزخذَ في اٌزشؽيؼ ػجبسٖ ػٓ غؾبء سليك 

ِغبِي ِقٕٛع ِٓ ِبدٖ ٔميٗ خبٍِٗ ِٓ إٌبؽيٗ 

 Celluloseاٌجيٌٛٛعيٗ ٚ٘ي ئعزشاد اٌغيٍيٍٛص 
esters  ًٚيٛعذ ِٓ ٘زٖ األغؾيٗ أٔٛاع ِخزٍفٗ رق

 ٔٛع رخزٍف رجؼب ٌذسعخ اٌضمٛة 20ئٌي 

 ِيىشْٚ          يؾغض اٌّٛاد اٌّشئيٗ  0.8

 ِيىشْٚ        يؾغض اٌجىزشيب ٚيؾشس اٌفيشٚعبد0.42

 ِيىشْٚ        يؾغض اٌفيشٚعبد 0.22



 ِشؽؼ اٌضعبط اٌّغبِي 

رؼزّذ٘زٖ اٌّشؽؾبد ػٍي هجمٗ ِٓ اٌضعبط 

اٌّغبِي يضجذ في ألّبع صعبعيٗ ٚاٌطجمٗ اٌّغبِيٗ 

اٌّغزخذِٗ رغٙض ِٓ ِغؾٛق ٔبػُ ِٓ صعبط ِؼيٓ 

يغخٓ ٌذسعٗ ػبٌيٗ ِٓ اٌؾشاسٖ ال رغّؼ ثأقٙبس 

اٌضعبط ٌٚىٓ رغّؼ ثزّبعه اٌّغؾٛق ٚرؾٌٛٗ ئٌي 

هجمٗ ِزقٍٗ ثّؼٕي أْ رزؾذ ؽجيجبد اٌّغؾٛق دْٚ 

أْ يٕقٙش اٌضعبط ٚثزٌه رزشن اٌؾجيجبد ثيٕٙب 

 ِغبِب دليمٗ يّىٓ ئعزؼّبٌٙب في اٌزشؽيؼ



يشاػي ػٕذ اإلعزخذاَ أْ يضجذ اٌمّغ ػٓ هشيك 

عذادٖ ِطبه فٛق دٚسق ِخشٚهي ِٓ صعبط 

 عّيه ٌٗ فزؾٗ عبٔجيٗ ٌزٛفيٍٙب ثّنخٗ رفشيغ



رٕظف ٘زٖ اٌّشؽؾبد ثٛاعطخ ؽبِل وجشيزيه 

 .ِشوض ِنبف ئٌيٗ ٔزشاد فٛديَٛ 

ؽيش أْ اٌؾبِل يإوغذ ٚيزيت اٌّٛاد اٌؼنٛيٗ 

 اٌؼبٌمٗ ػٍي اٌغطؼ أٚ داخً اٌّغبَ اٌّشؽؼ

ٚثؼذ رٌه يزُ اٌزخٍـ ِٓ آصبس اٌؾّل ثبٌغغيً 

 ثبٌّبء اٌغبسي 



 ِشؽؼ صايزظ

يؼزّذ ٘زا اٌّشؽؼ ػٍي ألشاؿ ِٓ األعجغزٛط أٚ 

 3-2اٌغٍيٍٛص راد ألطبس ِخزٍفٗ عّىٗ يزشاٚػ ثيٓ 

ُِ صُ يٛمغ ؽطشي اٌغٙبص ٚاٌي يؾجٗ اٌمّغ ئٌي 

 ؽذ ِب

ػبدح ِب يضجذ اٌغٙبص في لّٗ دٚسق ِخشٚهي ٌٗ 

دٚسق )فزؾٗ عبٔجيٗ ٌزٛفيٍٙب ثّنخخ رفشيغ

 (ِخشٚهي خبؿ ثبٌزفشيغ

 



يشاػي رؼميُ اٌغٙبص لجً اإلعزؼّبي ٚرٌه ثٛمؼٗ 

 وبِال في األٚرٛوالف ثؼذ رغٍيفٗ ثٛسق األٌّٛٔيَٛ 

ٚرغطيخ اٌفزؾٗ اٌغبٔجيٗ ٌٍذٚسق ثغذادٖ ِٓ اٌمطٓ 

 ٌزّٕغ رىضف اٌجخبس ثذاخٍٗ ٚوزٌه اٌزٍٛس ثؼذ اٌزؼميُ

يشاػي أْ يزشن اٌغٙبص ثؼذ رؼميّٗ ٌيجشد صُ يغزؼًّ 

في ( اٌشاؽؼ)في اٌزشؽيؼ ٚيغّغ اٌّؾٍٛي اٌّؼمُ 

اٌذٚسق اٌّخشٚهي ٚيّىٓ ٔمٍٗ ثؼذ رٌه ثٛاعطخ 

 ِبفٗ ِؼمّٗ ئٌي أٚػيٗ أخشي ِؼمّٗ 

يشاػي ئعزخذاَ لشؿ عذيذ ِٓ األعجغزٛط ػٕذ 

 .وً ػٍّيخ رشؽيؼ ٚرؼميُ اٌغٙبص في وً ِشٖ


