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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جامعة ديالى                                                                                         المادة : الفطريات العملي 

 كلية التربية للعلوم الصرفة                                                                            المرحلة : الثالثة 

 الثانيقسم علوم الحياة                                                                                        المختبر : 

 

 ن مصادر مختلفة .عزل الفطريات م 
فهً توجد فً كل مكان وعلى سطوح االجسام تنتشر الفطرٌات بكثرة فً الطبٌعة      

الحٌة والمٌتة وٌسهل انتشارها وحملها بواسطة الهواء لصغر حجمها ، تتواجد الفطرٌات 

 -فً جمٌع البٌئات الصلبة والسائلة والغازٌة . وٌمكن عزلها من بٌئات مختلفة منها :

 

 . الفطريات من الهواءعزل  -1
نضع طبق بتري غطائه مفتوح وحاوي على وسط غذائً معقم وتعرضه لجو    

م 51دقٌقة ( ثم نغلق الغطاء ووضعه  فً الحاضنة بدرجة  11الغرفة لمدة من الزمن )

 أٌام ثم ٌفحص الطبق مع تدوٌن  كافة المالحظات . 3-5لمدة 

 

 . عزل الفطريات من االجزاء النباتية -5

( وبواسطة ملقط معقم تنقل  PDA  ضر طبق حاوي على وسط غذائً معقم )نح  

البذور المراد عزل الفطرٌات منها الى هذا الطبق وتوزع بشكل مناسب ثم ٌوضع 

 أٌام ٌفحص مع ذكر كافة المالحظات . 1-3الطبق فً الحاضنة وبعد 

 

 عزل الفطريات من التربة . -3
وفٌه االحٌاء المختلفة وبضمنها االحٌاء  التربة هً سطح االرض الذي نعٌش علٌه  

المجهرٌة والتربة هً اغنى البٌئات باالحٌاء المجهرٌة وان اختلفت انواعها واعدادها 

 خر والذي ٌعود الى عدة اسباب منها : ألمن مكان 

حسب ما تتعرض له من ظروف جوٌة ، محتواها من المواد العضوٌة  -

 .    والالعضوٌة 
 االنسان الغراض الزراعة والصناعة .... الخ .استغاللها من قبل  -

ح ) ــــففً التربة تتواجد البكترٌا والفطرٌات واالبتدائٌات والطحالب والرواش

الفٌروسات( والتً تتداخل سلبا واٌجابا فٌما بٌنها او مع االحٌاء االخرى بعالقات 

ن التربة تقوم معقدة والجل عزل االنواع الفطرٌة المتواجدة فً العٌنة الماخوذه م

 باالتً :
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غم ( لتكون ممثلة للحقل  1ناخذ عٌنة من التربة بصورة عشوائٌة بمقدار ) -1

 ككل . هالمراد دراست

 Direct methodاو الطرٌقة المباشرة   Dilution methodتستخدم طرٌقة التخافٌف  -5

 لعزل الفطرٌات من التربة وذلك كما ٌلً :

 

 . Direct methodالطريقة المباشرة  - أ
ٌؤخذ قلٌل من التربه الزراعٌه على راس المشرط المعقم ٌوضع فً طبق      

ثم تترك االطباق فً الحاضنه وحسب الظرف   P.D.Aٌحتوي على وسط  غذائً   

المالئم والمده المالئمه لنمو الكائن المراد عزله وتراقب االطباق الموضوعه بصورة 

اٌسٌلٌوم النامً على شرٌحه ٌوجد مقلوبه لحٌن ظهور النموات بعدها ٌؤخذ من الم

علٌها قطره من صبغة الفطرٌات الخاصه الالكتوفٌنول الزرقاء وتنقل تحت المجهر 

. 

غم( توضع فً انبوبة اختبار 1أخذ عٌنة من التربة مقدارها )ب:  هي طريقة اخرى *

مل( 1مل( ثم نخذ عٌنة من هذه االنبوبة مقدارها )9حاوٌة على ماء مقطر مقدارة )

أٌام  3-5نقل لطبق فارغ ثم ٌصب فوقها الوسط الغذائً وتنقل للحاضنة وبعد وت

 تفحص وتسجل جمٌع المالحظات للدراسة .

 

 .  Dilution methodطريقة التخافيف  - ب

مضاف له احد المضادات الحٌاتٌه لمنع نمو   P.D.Aتحضٌر الوسط الغذائً ولٌكن  -1
 البكترٌا .

مل من كل تخفٌف وٌضاف اما فوق الوسط بنشره بواسطة قضٌب زجاجً  1اخذ  -5

او ٌوضع فً الطبق وٌصب فوقه الوسط الالزم  وبالمكررات    Lعلى شكل حرف 
المطلوبه وتحضن جمٌع االطباق فً الحاضنه بصورة مقلوبه بعد تعلٌمها 

 بالمعلومات الالزمه. على الوقت والظروف المناسبه .
 وتسجل المعلومات االتٌه: الحضناق بعد المراقبه وانتهاء مدة تفحص االطب -3
 عدد المستعمرات الفطرٌه مع الوصف المزرعً -1
 عمل شرائح للوصف المجهري  -5

 المقارنه بٌن الكائنات  -3
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 11: بعمل عدة تخافٌف ) طريقة اخرى هي

-1
، 11

-5
  ،11

-3
 ، ، .....11

-7
  )

( ماء مقطر معقم فً انبوبة اختبار معقمة ثم مل  9( من التربه مع )كٌلو1بمزج )

مل( من الماء المقطر والمعقم فً انبوبة اختبار 11غم( ونضٌفه الى )1)ناخذ منه 

11ثانٌة لصبح التخفٌف )
-1

مل ( ثم نجري سلسة من التخافٌف فً انبوبة ثالثة  

11ورابعة الى ان تصل الى التخفٌف 
-7

 . 
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 الساقية .عزل الفطريات من ماء  -3
كما هً الحال فً التربة فان مجامٌع االحٌاء المجهرٌة من رواشح وبكترٌا وفطرٌات 

وطحالب تتواجد طبٌعٌا فً البٌئة المائٌة . لالحٌاء المجهرٌة فً الماء اهمٌة خاصة 

لعالقة انشطتها المختلفة بصحة االنسان والحٌوان والتخاذها مواقع متمٌزا فً سلسلة 

ر المغذٌات لالحٌاء المجهرٌة االكثر تعقٌدا . فالماء مصدر غذاء ووباء الغذاء حٌث توف

 . تستخدم كرائق عده للتحري عن االحٌاء المجهرٌة فً الماء وكما ٌلً : 

 

 . Direct method الطريقة المباشرة - أ
مل( وتوضع فً طبق فارغ معقم حاوي 1أخذ عٌنة من ماء الساقٌة مقدارها )

أٌام  3-5الطبق طعوم صائدة وٌنقل للحاضنة وبعد  علىوسط غذائً ثم نضع فً

 ٌفحص .

الطعوم الصائدة هً عبارة عن بذور السمسم او القنب ، حشرات او اجزاء من 

الذباب ( تعقم بجهاز الموصدة ثم توضع فً االطباق لتصبح مركز )الحشرات مثل 

وهذه  Natural mediaلتجمع الفطرٌات علٌها اي انها تمثل اوساط غذائٌة طبٌعٌة 



5 
 

تستخدم مع الفطرٌات المائٌة بصورة عامة لكون هذه الفطرٌات تفضل هذا النوع 

 من االوساط الغذائٌة .

 

 .  Dilution method طريقة التخافيف - ب
ان الغرض من القٌام بهذه العملٌة هو التقلٌل من االحٌاء المجهرٌة وللحد من 

تكون عٌنة الماء ذات درجة عالٌة التداخل فٌما بٌنها . لذا ٌفضل استخدامها عندما 

 من التلوث بالنمو المكروبً وكاالتً :

 11تؤخذ عٌنة من ماء الساقٌة وٌتم عمل عدة تخافٌف عشرٌة لها )  -1
-1

 ،11 
-5

 ،

 ... الخ ( كما فً الطرٌقة السابقة .

مل( وٌنقل الى طبق فارغ معقم ثم نضع فً االطباق 1ناخذ من كل تخفٌف ) -5

 3-5لذباب المنزلً ( وتنقل االطباق الى الحاضنة وبعد طعوم صائدة ) مثل ا

 أٌام تفحص . 

 

 

 

 مدرسة المادة

 م.م. رقية احمد الماشي


