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 ًوى و جكاثز الثكحيزيا
 

ٌخٍيخ ٚ اؽذح أٚ ٌّغّٛػخ ِٓ   Cell mass اٌضيبدح فٝ اٌىزٍخ اٌخٍٛيخ رطٍك ػٍٝ ِّٔٛٓ اٌّؼٍَٛ اْ وٍّخ 

ٔزيغخ Cell number اٌضيبدح فٝ ػذد اٌخاليب ػٍٝرذي  (اٌزىبصش)Reproduction ، ثيّٕب وٍّخ Colony وبٌّغزؼّشح اٌخاليب

االٔمغبَ، اال أٔٗ فٝ اٌىبئٕبد اٌذليمخ ٚؽيذح اٌخٍيخ وبٌجىزشيب فبْ وٍّخ إٌّٛ رغبٜٚ وٍّخ اٌزىبصش فٝ اٌّؼٕٝ ؽيش يمظذ ثٙب 

 .صيبدح فٝ أػذاد اٌّيىشٚثبد

 

 -:٘زا إٌّٛ اٌجىزيشٜ ِضً غيشٖ يزأصش ثبٌظشٚف اٌّؾيطخ ثٗ ِٓ

 

  .اٌضٛء -اٌشطٛثخ -اٌؾشاسح :ػٛاًِ طجيؼيخ -  1

 

 .ٚعٛد ِٛاد عبِخ ٌٍزّضيً ٚوزٛافش اٌغزاء اٌمبثً  :ػٛاًِ ويّبٚيخ -  2

 

 .اٌّؼيشخ اٌزؼبٚٔيخ -االفزشاط -اٌزطفً -ِضً اٌزٕبفظ ثيٓ اٌىبئٕبد اٌؾيخ :ػٛاًِ ثيٌٛٛعيخ - 3

 

ا يغت ِؼشفزٙب ٚ دساعزٙب ثىً دلخ ؽزٝ ٔزّىٓ ِٓ اٌزؾىُ فٝ ٘زٖ اٌؼٛاًِ رإصش ػٍٝ دسعخ ّٔٛ ٚ رألٍُ اٌىبئٕبد اٌذليمخ ٌز

 .ِؼذي ّٔٛ ٘زٖ اٌّيىشٚثبد اِب ثبٌضيبدح أٚ إٌمظبْ ؽغت ِب ٔؾزبعٗ ِٕٙب

 

 :الحكاثز الالجٌسً للثكحزيا

 

 :ؽيش يزُ Binary fission االٔمغبَ اٌضٕبئٝ اٌجغيظ رزىبصش اٌجىزشيب اٌؾميميخ العٕغيب ثطشيمخ

 

 .ٛي اٌخٍيخاٌّؾزٛيبد اٌجشٚرٛثالصِيخ ٚ صيبدح فٝ طصيبدح فٝ  -1

 

 .أمغبَ اٌّؾزٛيبد إٌٛٚيخ ) اٌىشِٚٛعِٛبد(  -2

 

ثظٙٛس ثشٚصاْ عبٔجيبْ فٝ ِٕطمزيٓ ِزمبثٍزيٓ ِٓ اٌغطؼ  Transverse membrane رىْٛ غشبء عيزٛثالصِٝ ػشضٝ -3

  .اٌخٍيخ ػٍٝ طٛي اٌّؾٛس اٌؼشضٝ صُ يٍزؾُ ٘زاْ اٌجشٚصاْاٌذاخٍٝ ٌٍغشبء اٌغيزٛثالصِٝ، ٚ يّٕٛاْ ِؼب فٝ ارغبٖ ِشوض 
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يٕشك اٌغشبء اٌغيزٛثالصِٝ اٌٝ غشبئيٓ ِٕفظٍيٓ ٔزيغخ ٌزىٛيٓ عذاس خٍٜٛ ثيّٕٙب ٚ يزىْٛ ٘زا اٌغذاس أيضب ِٓ اٌخبسط   -4

 .اٌٝ اٌذاخً

 

 .يؼمت رٌه أشمبق اٌغذاس اٌخٍٜٛ اٌؼشضٝ اٌّزىْٛ ثذٚسٖ طٌٛيب اٌٝ لغّيٓ  -5

 

زٌه رظجؼ اٌخٍيخ خٍيزيٓ، ٘بربْ اٌخٍيزبْ اٌغذيذربْ اِب رٕفظال ػٓ ثؼضّٙب ِجبششح أٚ يؾذس االٔفظبي ثؼذ ِذح، أٚ رظال ث -6

 .ٍِزظمزيٓ ٌيىٛٔب عٍغٍخ ِٓ اٌخاليب أٚ اٌزغّؼبد ؽغت إٌٛع

 

 

ٚٔالؽع  .يزؾىُ فٝ ػٍّيخ االٔمغبَاٌخٍيخ اٌغذيذح إٌبرغخ رؾًّ اٌظفبد االطٍيخ ٌٍخٍيخ االَ، وّب أْ إٌظبَ اٌٛساصٝ ٘ٛ اٌزٜ ٚ

أْ اٌجىزشيب غيش اٌؾميميخ رزىبصش ثطشق أخشٜ ثبالضبفخ اٌٝ طشيمخ االٔمغبَ اٌغبثمخ ِضً اٌزجشػُ ٚ رغضء اٌخيٛط ٚ رىْٛ 

 .اٌىٛٔيذيب
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 : Sexual Reproductionي الحكاثز الجٌس

 

اٌشبئؼخ ٌزىبصش اٌجىزشيب اٌؾميميخ، ٚ ٌمذ أِىٓ ؽذيضب اصجبد ؽذٚس اٌزىبصش اٌالعٕغٝ ثطش يمخ االٔمغبَ اٌضٕبئٝ اٌجغيظ ٘ٛ اٌطشيمخ 

رىبصش عٕغٝ فٝ اٌجىزشيب ٚ رٌه ػٓ طشيك ِشب٘ذح أزمبي طفبد اآلثبء اٌٝ األعيبي اٌّزؼبلجخ، ٚ لذ أِىٓ ٚساصيب اصجبد ؽذٚس 

األخشٜ عبٌجخٚ ػٍٝ رٌه فبٔٗ يّىٓ ػٓ ثيٓ اٌخاليب ؽيش رؼزجش أؽذ اٌخاليب اٌٍّزؾّخ ِٛعجخ ٚ Fusion ِٓ االٌزؾبَ أٚ اٌزضاٚط

 .طشيك اٌزىبصش اٌغٕغٝ أشبء ٘غٓ عذيذح ٌٙبخٛاص راد أّ٘يخ

 

 : Bacterial growth curve هٌحًٌ الٌوى للثكحزيا

 

ثيئخ غزائيخ ِالئّخ فبٔٙب رٕمغُ  فE.coliٝ ِٓ اٌّؼٍَٛ اْ ِؼذي اٌزىبصش ألغٍت أٔٛاع اٌجىزشيب عشيغ، فبرا ٌمؾذ خٍيخ ٚاؽذح ِٓ

دليمخ ٚ رغزّش اٌخاليب إٌبرغخ فٝ األٔمغبَ اٌّزىشس، ٚ ارا اعزّش ٘زا اٌّؼذي فٝ اٌزىبصش صبثزب، فبْ اٌخٍيخ  22ٌزظجؼ خٍيزيٓ ثؼذ 

ِىٛٔبد عبػبد ٚ ٌىٓ ٘زا اٌّؼذي اليغزّش ٘ىزا اٌٝ ِبال ٔٙبيخ، ٔزيغخ العزٙالن  12اٌٛاؽذح عزؼطٝ ٍِيبس ِيىشٚة ثؼذ 

 .اٌجيئخ اٌغزائيخ ٚ رشاوُ ٔٛارظ رّضيً اٌّيىشٚثبد ٚ ِٛد اٌؼزيذ ِٕٙب.. ٚ لذ ٌٛؽع أْ ِؼذي اٌّٛد يضداد ثزمذَ ػّش اٌّضسػخ

ٚ ٘ٝ اٌفزشح اٌزٝ رّش ثيٓ أمغبِيٓ ِززبٌييٓ Generation time فؼّش اٌغيً ٚ رزفبٚد أٔٛاع اٌجىزشيب فٝ عشػخ رىبصش٘ب

دليمخ، أِب األٔٛاع اٌجطيئخ فمذ يظً ػّش اٌغيً  32-22وضيش ِٓ األٔٛاع ؽيش رزشاٚػ ِبثيٓ يخزٍف ِٓ ِيىشٚة الخش فٝ 

 .اٌٝ ػذح عبػبد

 

اٌّيىشٚة فٝ اٌجيئخ اٌّغزيخ ال يىْٛ صبثزب ؽيش يؾذس فٝ ٘زٖ اٌّشاؽً اٌّخزٍفخ Growth rate  ٚ ٔالؽع أْ ِؼذي رىبصش

ه ثؼذ اٌجىزشيب ثبٌّضسػخ ػٍٝ فزشاد، ٚ ثزغغيً ٘زٖ اٌمشءاد ػٍٝ رغيشاد فٝ اٌشىً ٚ اٌؾغُ ٚ اٌؼذد، ٚ يّىٓ ِؼشفخ رٌ

ِٕؾٕٝ يّضً ِؼذي اٌضيبدح فٝ أػذاد اٌجىزشيب ِغ اٌٛلذ رظٙش ٌذيٕب األطٛاس اٌّخزٍفخ ِٓ عشػخ ّٔٛ اٌّيىشٚة ٚ يغّٝ ٘زا 

 :ٚ يّضٍٗ ٘زا اٌشعُ اٌّجيٓ Growth curve إٌّؾٕٝ إٌبرظ ِٕؾٕٝ إٌّٛ
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 : يٌقسن الً أرتع أطىاروهذا الوٌحًٌ 

 

 Lag phase  طىر الزكىد -1

 

  Exponamtial phaseاو   Logarithmic phase  طىر الٌوى الىغاريحوً طىر الحكاثز السزيع  -2

 

    Stationary phase الطىر الثاتث  -3

 

    Decline phase طىر الهثىط  -4
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  Lag phaseالزكىد طىر

 

اٌغزائيخ ثبٌّيىشٚثبد فبٔٙب رزٛلف ػٓ االٔمغبَ ٌفزشح صُ رجذأ فٝ االٔمغبَ ٚ ٌىٓ ثجظء شذيذ. صُ يغشع ِؼذي  ػمت رٍميؼ اٌجيئخ

االٔمغبَ ؽزٝ يظً اٌٝ دسعخ يضجذ ػٍيٙب.ٚ سغُ أْ اٌخاليب الرٕمغُ فٝ ٘زا اٌطٛس أٚ رٕمغُ ثجظء شذيذ اال أْ ػٍّيخ اٌزخٍيك 

أضؼبف ؽغّٙب األطٍٝ ٚيضداد  3اد اٌجىزشيب فٝ اٌؾغُ ؽزٝ رظً اٌٝ ضؼف أٚ اٌجشؤٚرٛثالصِٝ ثذاخٍٙب رىْٛ ِغزّشح فزضد

 :رٕفغٙب ٚ رّضيٍٙب اٌغزائٝ ، ٚ يظٙش اٌجشٚرٛثالصَ ِزغبٔغب، ٚ ِذح ٘زا اٌطٛس رطٛي أٚ رمظش رجؼب ٌؼٛاًِ وضيشح ِٕٙب

 

 .الىسط الوٌاسة -عوز الوشرعة.  -كوية اللقاح الثاديء.  -

 

ثضيبدح وّيخ اٌٍمبػ اٌّضبف ٚ ثظغش ػّش٘ب ٚ ٔشبطٙب ٚ رشبثٗ اٌٛعظ اٌغذيذ ثبٌغبثك اٌزٜ وبٔذ ٔبِيخ فزمظش ِذح ٘زا اٌطٛس 

ٚ رطٛي اٌّذح ارا وبٔذ وّيخ اٌٍمبػ لٍيٍخ أٚ ِٓ خاليب ِغٕخ أٚ ِزغشصّخ أٚ أْ اٌجيئخ اٌغذيذح ِخزٍفخ ػٓ اٌمذيّخ. ٚ ٘زٖ  فيٗ

 .يشيخاٌؼٛاًِ ٘بِخ عذا فٝ اٌظٕبػبد اٌغزائيخ ٚ اٌزخّ
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  :Logarithmic phaseالطىر اللىغاريحوً

 

عّٝ ثٙزا االعُ ألْ ِؼذي اٌزىبصش فيٗ يىْٛ ٌٛغبسيزّٝ، ثّؼٕٝ ٌٛ سعُ ٌٛغبسيزُ اٌؼذد ِغ اٌضِٓ يىْٛ خطب ِغزميّب ٚ ٘ٛ 

 .اٌغبئذحطٛس اٌزىبصش اٌغشيغ ٌٍّيىشٚة. ٚ يىْٛ ػّش اٌغيً صبثزب ٚ يؾذدٖ اٌؼٛاًِ اٌٛساصيخ ٚ اٌظشٚف اٌجيئيخ 

رؾذ اٌظشٚف إٌّبعجخ ثيّٕب رضيذ اٌٝ ػذح عبػبد  E. coli دليمخ ٌجىزشيب 22فؼٍٝ عجيً اٌّضبي يىْٛ ػّش اٌغيً 

ٚفٝ ٘زا اٌطٛس رظٙش اٌخاليب طغيشح Azospirillumعبػخ فٝ عٕظ 11ٚ رظً اٌٝ ؽٛاٌٝ  Mycobacterium ٌغٕظ

 .اٌطٛس رظٙش اٌؾجيجبد فٝ اٌجشٚرٛثالصَاٌؾغُ، ٚيجمٝ اٌجشٚرٛثالصَ ِزغبٔغب ٚ لشة ٔٙبيخ ٘زا 

ٚ طٛي ِذح ٘زا اٌطٛس رزٛلف ػٍٝ اٌظشٚف اٌزٝ رإصش ػٍٝ اٌجىزشيب فيظً أللظبٖ ػٕذ رٛفشاٌغزاء ٚ فٝ طٛسح ِالئّخ ٚ 

اد ػٕذ دسعخ اٌؾشاسح اٌّضٍٝ إٌّبعجخ ٚ ػذَ ؽذٚس رشاوُ وجيش فٝ ٔٛارظ اٌزّضيً اٌغزائٝ، ٚ يّىٓ اطبٌخ ٘زا اٌطٛس ثبضبفخ ِٛ

 .غزائيخ عذيذح اٌٝ اٌّضسػخ ٚ ِؼبدٌخ اٌّٛاد اٌغبِخ إٌبرغخ ػٓ اٌزّضيً اٌغزائٝ

 

 : Stationary phase الطىر الثاتث

 

ػٕذ ٔٙبيخ اٌطٛس اٌٛغبسيزّٝ يٕخفض ِؼذي اٌزىبصش ؽزٝ يظجؼ ػذد اٌخاليب اٌجىزيشيخ فٝ اٌّضسػخ صبثذ رمشيجب، ٚثزٌه رىْٛ 

 .اٌخاليب اٌّيزخ، أٜ أْ اٌخاليب رغزّش فٝ ٔشبطٙب ٚ ٌىٓ رىبصش٘ب يىْٛ ثطيئباٌخاليب اٌغذيذح ِغبٚيخ ٌؼذد 

ٚ فٝ ٘زا اٌطٛس رظٙش اٌخاليب ِزغبٔغخاٌؾغُ ٚ اٌشىً ٚ رجذأ اٌّٛاد اٌّخضٔخ فٝ اٌظٙٛسثٛضٛػ فٝ اٌخاليب، وّب رظٙش 

ٛغبسيزّٝ يٕزظ ِٓ ٔفبر اٌّٛاد اٌّغزيخ ٚ اٌغشاصيُ فٝ األٔٛاع اٌّزغشصّخ، ٚؽذٚس ٘زا اٌطٛس اٌضبثذ ٚ ػذَ اعزّشاس اٌطٛس اٌٍ

رشاوُ ٔٛارظ اٌزّضيً اٌغزائٝ فٝ اٌجيئخ ثذسعخ رضش ثبٌّيىشٚثبد ٚ ثضيبدح أصش ٘زٖ اٌؼٛاًِ اٌضبسح يّىٓ أْ يٕزٙٝ ٘زا اٌطٛس ٚ 

ٛاد اٌزبٌفخ أٚ عفبف يجذأ ِب يغّٝ ثطٛس اٌٙجٛط ٚ ثبٌزبٌٝ فبٔٗ يّىٓ اطبٌخ ٘زا اٌطٛس ثبضبفخ ِٛاد ِغزيخ عذيذح اٚ ثّؼبدٌخ اٌّ

اٌّضسػخ أٚ ثبٌزخضيٓ ػٍٝ دسعخ ؽشاسح ِٕخفضخ ألْ خفض دسعخ اٌؾشاسح يمًٍ عشػخ اٌزّضيً اٌغزائٝ، ٚ وٍّب صادد أػذاد 

 .اٌخاليب ٚوبٔذ اٌظشٚف غيش ِالئّخ وٍّب لظشد فزشح اٌطٛس اٌضبثذ

 

ِٕخفضخ ػٍّيب ٌفبئذح ِٕزغٝ ٚ ِٛصػٝ ِضاسع ٚ يغزفبد ِٓ خبطيخ رخضيٓ اٌّيىشٚثبد فٝ اٌطٛس اٌضبثذ ػٍٝ دسعخ ؽشاسح 

اٌجىزشيب اٌؼمذيخ ٚ ِضاسع اٌجىزشيب اٌّغزؼٍّخ وجبدءاد فٝ إٌّزغبد اٌٍجٕيخ، ٚ فٝ اٌخّيشح اٌّضغٛطخ ٚ غيش٘ب، ار يغت 
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ساد االؽزفبظ ثٙزٖ اٌّيىشٚثبد فٝ اٌطٛس اٌضبثذ ألطٛي ِذح ِّىٕخ ٌؾيٓ اعزؼّبٌٙب ٚ فٝ ثذايخ ٘زا اٌطٛس رغشٜ االخزجب

 .اٌجىزشيٌٛٛعيخ ػٍٝ اٌّيىشٚة ثبٌفؾض اٌّيىشٚعىٛثٝ ِضال

 

  Decline phase:طىر الهثىط4- 

 

ثؼذ اٌطٛس اٌضبثذ يضيذ ِؼذي ِٛد اٌخاليب ػٓ ِؼذي رىبصش٘ب، ٚ يؾذس رٕبلض ِغزّش فٝ ػذد اٌخاليب، ٚ يضداد ِؼذي اٌزٕبلض 

اٌٍٛغبسيزّٝ اٌّّيض ٌٍطٛس اٌٍٛغبسيزّٝ ٚثؼذ طٛس اٌٙجٛط رذسيغيب ٚيظجؼ ِؼذي اٌّٛد ٌٛغبسيزّيب ٚ ٘ٛ ػىظ ِؼذي إٌّٛ 

رّٛد وً اٌخاليب فٝ فزشح رزشاٚػ ِٓ ػذح أيبَ اٌٝ ػذح عٕٛاد ؽغت ٔٛع اٌجىزشيب ٚ ثّٛد اٌخاليب فبٔٙب رزؾًٍ راريب ٔزيغخ 

غيش ِزغبٔغخ فٝ اٌؾغُ  ٌٍٕشبط االٔضيّٝ اٌّٛعٛدح ثٙب ػمت ِٛرٙب ٚ فٝ ٘زا اٌطٛس رظٙش اٌخاليب ثأشىبي غشيجخ غيش ِٕزظّخ

أٚ اٌشىً، ٚ يشٜ اٌزؾجت فٝ اٌجشٚرٛثالصَ ٚاضؾب، ٚ رٕفشد اٌغشاصيُ ِٓ اٌخاليب ٚ رزؾًٍ ثبلٝ اٌخاليب ٚ ارا ِب ٌمؾذ ثيئخ 

ِٕبعجخ ٌٍّٕٛ ثٙزٖ اٌخاليب غيش اٌّزغشصّخ، فبٔٙب رؼيذ دٚسح ؽيبح اٌّيىشٚة ِٓ عذيذ، ٚ رظٙش اٌظفبد اٌضبثزخ ٌٍّيىشٚة فٝ 

 .اٌطٛس اٌضبثذأٚائً 

 

 

  Estimating methods of bacterial growthطزق جقذيز الٌوى الثكحيزي
 

 .يمذس إٌّٛ اٌجىزيشٜ وّيب ثؼذح طشق، ٚ عٕشيش اٌٝ اٌفىشح األعبعيخ ٚ ِّيضاد ثؼض اٌطشق اٌّغزؼٍّخ

 

  :Direct microscopic countالعذ الوثاشز تالويكزوسكىب

 

اٌّجبششح، ٚ اٌزٝ رؼطٝ اٌؼذد اٌىٍٝ ٌٍجىزشيب ِجبششح ثّب فٝ رٌه اٌؾٝ ٚ اٌّيذ، ٚ رّزبص ٘زٖ رؼزجش ٘زٖ اٌطشيمخ ِٓ اٌطشق 

اٌطشيمخ ثأٔٙب ِٓ اٌطشق اٌغشيؼخ ٚ ٌىٓ يؼبة ػٍيٙب أٔٙب ال يّىٓ اٌزّييض ثيٓ اٌجىزشيب اٌؾيخ ٚ اٌّيزخ فٝ اٌششيؾخ وّب أٔٗ 

ؽيبْ ٚ ِٓ اٌظؼت اعزخذاِٙب ٌؼذ اٌجىزشيب إٌبِيخ فٝ ثيئبد يظؼت اٌزّييض ثيٓ ِىٛٔبد اٌجيئخ ٚ اٌّيىشٚثبد فٝ ثؼض األ

طٍجخ ٌزىزً اٌجىزشيب ٚ طؼٛثخ فشص٘ب، وّب أٔٗ ػٕذ اعزؼّبي ثيئبد رؾزٜٛ ػٍٝ أػذاد وضيفخ أٚ خفيفخ ِٓ اٌّيىشٚثبد فبٔٗ يٍضَ 

ٚ ِٓ  .اس رىْٛ ِغٙذح ٌٍٕظشػًّ رخفيفبد أٚ رشويضاد ِٕبعجخ ٘زا ثبالضبفخ اٌٝ أْ اٌطشيمخ ارا اعزخذِذ ثذلخ ٚ ثبعزّش

 :اٌطشق اٌّيىشٚعىٛثيخ اٌّجبششح
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 .   Bread smear طزيقة شزيحة تزيذ -أ

 

 Counting chamber      غزفة العذ -ب

 

 

 Plate count    العذ تطزيقً األطثاق

  

فمظ، أٜ اٌمبدس ػٍٝ اٌزىبصش، ٚ  ٚ ٘زٖ اٌطشيمخ ِٓ اٌطشق غيش اٌّجبششح العشاء اٌؼذ اٌجىزيشٜ ٚ فيٙب يمذس ػذد اٌجىزشيب اٌؾٝ

ٌىٓ يؼبة ػٍيٙب أٔٙب رؾزبط ٌٛلذ طٛيً ٚ اٌٝ أٚاد ٚ أعٙضح وّب أٙب رؼطٝ ػذد ألً ِٓ اٌؼذد اٌؾميمٝ ار أْ اٌجيئخ اٌّغزخذِخ 

ؼّشاد ٚ ظشٚف اٌزؾضيٓ ٚ إٌّٛ ال رٕبعت وً أٔٛاع اٌجىزشيب اٌّٛعٛدح ثبٌؼيٕخ اٌغبسٜ دساعزٙب، ٘زا ثبالضبفخ اٌٝ أْ اٌّغز

اٌّزىٛٔخ ِٓ ِيىشٚة ٚاؽذ أٚ ِٓ عٍغٍخ أٚ ِٓ وزٍخ ِٓ اٌّيىشٚثبد، ٚ رغزؼًّ ٘زٖ اٌطشيمخ ثىضشح ٌزمذيش ػذد اٌجىزشيب فٝ 

 .اٌّيبٖ ٚ اٌٍجٓ ٚ األغزيخ ٚ اٌزشثخ ٚ غيش٘ب

 

 :Dilution frequency methodطزيقة الحخفيف الحقزيثية

 

ٚ ٘ٝ ِٓ اٌطشق غيش اٌّجبششح  Most Probable Number (MPN) الٚ رؼشف ٘زٖ اٌطشيمخ ثطشيك اٌؼذد األوضش اؽزّب

العشاء ػذد اٌجىزشيب اٌؾيخ فمظ فٝ ِضسػخ ثطشيمخ رمشيجيخ ٚ رغزؼًّ ٘زٖ اٌطشيمخ فٝ فؾض ػيٕبد اٌّبء ٚ اٌّغبسٜ ٌٍىشف 

خ اٌٝ أْ ٘زٖ اٌطشيمخ ػٓ اٌزٍٛس فٝ األساضٝ. ٚ ػيٛة ٘زٖ اٌطشيمخ ِضً اٌؼيٛة اٌزٝ روشد فٝ اٌطشيمخ اٌغبثمخ، ثبالضبف

 .رؾزبط اٌٝ ػذد وجيش ِٓ األٔبثيت، ٚ رؼطٝ ٔزبئظ رمشيجيخ

 

  Dry weight :جقذيز الىسى الجاف

 

ٚ ٘ٝ ِٓ اٌطشق اٌّجبششح ٌزمذيش اٌىزٍخ اٌخٍٛيخ، ٚ رزّيض ٘زٖ اٌطشيمخ ثغشػخ اعشائٙب ٚ ثغبطزٙب، ٌٚىٓ يؼبة أٔٙب رمذس 

اٌطشيمخ يإخز عضء ِٓ اٌّضسػخ اٌّشاد رمذيش إٌّٛ فيٙب، صُ رفظً ٘زٖ اٌخاليب ثزشعيجٙب اٌخاليب اٌؾيخ ٚ اٌّيزخ، ٚ فٝ ٘زٖ 

 .عبػخ صُ رجشد ٚ رٛصْ ٚ يمذس اٌٛصْ اٌغبف ٌٍخاليب 12دسعخ ِئٛيخ ٌّذح  125ثبٌطشد اٌّشوضٜ، رغفف اٌخاليب ػٍٝ دسعخ 

 

 :Nitrogen Contentجقذيز هححىيات الخاليا هي الٌيحزوجيي

 

اٌطشيمخ اٌغبثمخ فٝ وٛٔٙب ِجبششح وّب يؼبة ػٍيٙب أيضب أٔٙب رمذس اٌخاليب اٌؾيخ ٚ اٌّيزخ، ػالٚح ػٍٝ أٔٙب طشيمخ ٚ ٘ٝ ِضً 

 .ِؼمذح ٚ ال يّىٓ اعشاؤ٘ب اال فٝ اٌّضاسع اٌىضيفخ اٌّغغٌٛخ عيذا، اٌخبٌيخ ِٓ أٜ ِظذس ٔيزشٚعيٝ غيش اٌخاليب اٌجىزيشيخ
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رغّغ اٌخاليب أٚال ثبٌمٜٛ اٌطبسدح اٌّشوضيخ ٚ رغغً ػذح ِشاد ٌزخٍيظٙب ِٓ اٌجيئخ  ٚ ٌزمذيش إٌّٛ اٌجىيزشٜ ثٙزٖ اٌطشيك،

اٌغزائيخ، صُ يمذس فيٙب وّيخ إٌيزشٚعيٓ ويّبٚيب. ٚ ِٓ اٌطجيؼٝ فبْ وّيخ إٌيزشٚعيٓ اٌّمذسح عزىْٛ ِزىبفئخ ِغ ػذد ٚ ؽغُ 

جيخ ِؾزٛيبد اٌخٍيخ اٌجىزيشيخ، ٚ فٝ أغٍت أٔٛاع اٌجىزشيب اٌخاليب ؽيش أْ إٌيزشٚعيٓ ِٓ أُ٘ ِىٛٔبد اٌجشٚريٓ اٌزٜ يىْٛ غبٌ

% ِٓ اٌٛصْ اٌغبف ٌٍجشٚرٛثالصَ ٚ اْ وبْ رٌه يزغيش رٌه إٌٛع 14فبْ ٔغجخ إٌيزشٚعيٓ فٝ اٌجشٚريٓ اٌجىزيشٜ رىْٛ ؽٛاٌٝ 

 .ٚ اٌظشٚف اٌجيئيخ

 

  :Optical method اسحخذام القياسات الثصزية

 

اٌّجبششح ٌزمذيش إٌّٛ، ٚ رؼزجش ِٓ اٌطشق اٌىضيشح االعزؼّبي ٌغشػزٙب ٚ دلزٙب اال أٔٙب يؼبة ػٍيٙب أٔٙب ٚ ٘زٖ ِٓ اٌطشق غيش 

رمذس اٌخاليب اٌؾيخ ٚ اٌّيزخ ِؼب ٚ ال يّىٓ اعزؼّبٌؼب فٝ ؽبٌخ اٌّٛاد اٌٍّٛٔخ ثؼّك وجيش أٚ اٌزٝ رؾزٜٛ ػٍٝ ِٛاد أخٍشٜ ػبٌمخ 

 .غيش اٌخاليب اٌجىزيشيخ

 

ٚ طشق  Spectrophotometricٚ طشيمخ االعجىزشٚفٛرِٛيزش Colorimetric ّغزخذِخ طشيمخ األٌٛاْٚ ِٓ اٌطشق اٌ

ٚ األعبط فٝ ٘زٖ اٌطشق، أٔٗ ػٕذِب يّش شؼبع ضٛئٝ فٝ ِؼٍك ثىزيشٜ فبْ عضء ِٕٗ  Turbidimetric رمذيش دسعخ اٌزؼىيش

رزٕبعت ػىغيب ِغ وضبفخ ٘زا اٌّؼٍك، اٜ  Transmitted يّزض ثٛاعطخ اٌّؼٍك، ٚ ثزٌه فبْ وّيخ األشؼخ إٌبفزح ِٓ اٌّؼٍك

وٍّب صاد رؼىيشاٌجيئخ ٔزيغخ صيبدح إٌّٛ وٍّب لٍذ لشاءح اٌغٙبص، ثّؼٕٝ أْ اٌمشاءح رىْٛ ِزٕبعجخ ػىغيب ِغ ػذد اٌخاليب، ٚ يمبط 

 ,Turbidimeterفٝ عٙبص ِٕبعت ِضً عٙبص Photometric cellاٌضٛء إٌبفز ثبعزؼّبي ٚؽذح ضٛئيخ ؽغبعخ

Colorimeter, Spectrophotometer  ِٜغ اعزؼّبي ِششؾبد ضٛئيخ ِٕبعجخ ثؾيش يغزؼًّ ِٕٙب ِب يّىٓ ٌٍّؼٍك اٌجىزيش

ٔبِٔٛيزش ٌٍّؼٍمبد غيش اٌٍّٛٔخ، ٚ  422أْ يّزض أوجش وّيخ ِٓ اٌضٛء إٌبفز، ٚ رمذس دسعخ اٌزؼىيش ػٍٝ ِٛعخ طٌٛٙب 

ٍٍِيّيىشْٚ ٚ ٘ىزا رميُ إٌزبئظ اٌّزؾظً  622ٝ اٌجٕٝ رغزؼًّ ِٛعخ طٌٛٙب ٌٍّؼٍمبد راد اٌٍْٛ األطفش أٚ اٌزٜ يّيً اٌ

رشثظ ثيٓ  Standard curves ػٍيٙب ثطشق اٌؼذ األخشٜ اٌّؼشٚفخ. ٚ ٌغشػخ اعخالص إٌزبئظ رؼًّ ِٕؾٕيبد ليبعيخ

 .يزشٚعيٕٝاٌمشاءاد اٌّأخٛرح ٚ اٌجيبٔبد األخشٜ اٌّطٍٛثخ ِضً ػذد اٌخاليب، اٌٛصْ اٌغبف، اٌّؾزٜٛ إٌ


