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هي مجموعة من الخطوات التي  :Microscopic preparationsاو التحضيرات المجهرية التقنيات النسيجية 

ترى  التراكيب الخلوية التي المثل االعضاء ، االنسجة او الخاليا اضافة الى جسم الكائن الحي تستخدم لدراسة 

تشخيصها  ومن ثملتحضير العينات  معدات خاصة استعمالوهذا يتطلب  ،او اجزاء منها بالعين المجردة

  المجهر الضوئي او االليكتروني.وتمييزها عن طريق 

نظرا لكون التقنيات النسيجية تستخدم لدراسة مكونات الخاليا، الخاليا ، االنسجة واالعضاء فهي لها عالقة 

 وطيدة مع العلوم االخرى مثل: 

 العلم الذي يدرس الخاليا من حيث التركيب والشكل والوظيفة.: وهو  Cytologyعلم الخلية  -

هو العلم الذي يدرس التراكيب المجهرية وغير المجهرية لمكونات جسم  :Histologyعلم االنسجة  -

 الكائن الحي والتي تشمل الخاليا، األنسجة واألعضاء.

تركيبها  يعني بدراسة أجزاء الجسم المختلفة، منفردة ومجتمعة من حيث :Anatomyعلم التشريح  -

 قتها مع بعضها تشريحيا ووظيفيا.الشكلها وموقعها وعملها وعالخلوي والنسيجي ، و

وهو العلم الذي يدرس المرض من حيث اسبابه، ميكانيكة تطوره،  :Pathology علم االمراض -

 اعراضه ونتائجه. 
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البحثي ي و التشخيص وكبيرة في الجانب الطبي  رغم ان التقنيات النسيجية غاية في التعقيد اال انها ذات اهمية

 وهي تشمل :

 .: ال يمكن عمل مقاطع فيها مثل نسيج الدم   Non-sectioning methodsتحضيرات المقطعية -1

      

مثل نسيج الكلى، هذا النوع  : التي يمكن عمل مقطع فيهاSectioning methodsتحضيرات مقطعية  -2

  .استخدام اجهزة خاصة من التحضيرات يتطلب
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يا ن واحد، فهو يستخدم لدراسة الكائنات الحية والخالآيستخدم لتكبير االشياء وتوضيح تفاصيلها في هو جهاز 

ي ذو اهمية خاصة بالنسبة للباحثين ف المجهر يعتبر .بالعين المجردة ال يمكن رؤيتها واجزائها الصغيرة التي

للكائنات خلي الدا كيب والتشريحترتكز عليه جميع فروع علم االحياء التي تقوم بدراسة التر علوم الحياة  حيث

ليها والتعرف عؤيتها المكونات الى االحجام التي تستطيع العين المجردة من ر يعمل على تكبير فهو الحية

المة ومصدر لألضاءة واجزاء ال ومكبرة العدسات المجموعة من  من يتكون المجهر .وتميززها ودراستها

و يؤدي وه مجردةن دراستها وتميزها بالعين المساعدة تساعد العين البشرية على تمييز االشياء التي اليمك

 :دورين مهمين في آن واحد وهي 

 .وهو زيادة الحجم الظاهرلالشياء الصغيرة Magnificationالتكبير  -1

 وهو القدرة على اظهارتفاصل االشياء. Resolutionالتمييز  -2

وهي المجاهر التي تعتمد على الضوء المرئي كمصدر  :Optical microscopesالمجاهر الضوئية  -1

 ، وهي تشمل: لالضاءة مثل ضوء الشمس والمصباح

يتركب  : Simple light microscope البسيطالمجهرالضوئي  -أ

من عدسة محدبة واحدة تكبر االشياء  (1)شكل  البسيط الضوئيالمجهر

بقوة محددة، يستخدم هذا المجهر لتوضيح اجزاء الحيوانات والنباتات 

 التي يمكن ان ترى بالعين المجردة.الصغيرة نسبيا 

(1)شكل   
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 Compound light المركبالمجهر الضوئي  -ب

microscope  : الكائنات  يستخدمه علماء االحياء لرؤية

 ،يمكن رؤيتها بالعين المجردةي ال اليا التالحية الصغيرة والخ

ثم من وان تكون العينة رقيقة او صغيرة جدا  وهذا يتطلب

ضع الشريحة فوق بعد ذلك تو ،ضع على شريحة زجاجيةتو

التي من خاللها يمر الضوء المنبعث المجهر منضدة  فيفتحة 

 . (2)شكل  من مرآة او مصباح مثبت في قاعدة المجهر

اساس عمل المجهر الضوئي المركب يعتمد على مرور الضوء عبر العينة ومن ثم العدسة الشيئية 

Objective lens  الموضوعة مباشرة فوق العينة ، فتكبر العدسة الشيئية تلك العينة بعد ذلك يتم

 Ocular lensو من ثم العدسة العينية   Body tubeالجسم االنبوبي انعكاس الصورة المكبرة عبر 

 .(a5)شكل  لجسم االنبوبي لكتبير حجم العينةعلى ا المحمولة

 ذات درجات تكبير مختلفة وهي:يحتوي المجهر الضوئي مجموعة عدسات شيئية 

  عدسات شيئية ذات قوة تكبير واطئةLow power objectives lens   وتشمل عدستان :

 . X 10و   X 4شيئيتان ذات قوة تكبير 

  عدسات شيئية ذات قوة تكبير عاليةHigh power objectives lens   وتشمل عدستان :

بالعدسة الزيتية  X 100؛ تسمى العدسة ذات الكبير  X 100و   X 40شيئيتان ذات قوة تكبير 

oil immersion lens   ال  تستخدم هذه العدسة اال مع زيت خاص يدعى زيت السدر الن ،

 .الى معامل انكسار الضوء المستخدممعامل انكسار العدسة يصبح مساوي 

 

 

 هي عدد مرات تكبير العدسة X: مالحظة

(2شكل )  



ولىالمحاضرة األ                     تقنيات نسيجية                                                                          

6 
 

 

 

 أجزاء المجهر الضوئي المركب

 

http://www.google.iq/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=tCDEg7IIEJHTOM&tbnid=AFZpw-DA-yZzcM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www1.amalnet.k12.il/ksaife/profession/since/DocLib2/Forms/DispForm.aspx?ID%3D16&ei=Er16Up72O4HKtAbk1IH4Bg&psig=AFQjCNFK6G_E3tjkUgHoYK7SlQ8Qv1S6hQ&ust=1383861907068716
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)شكل يتكون المجهر التشريحي :  Stereo or dissecting microscopeالمجهر التشريحي  -ج

ن من العدسات العينية وعدسة شيئية حيث من عدسة او عدستي( 3

، كما يحتوي مصدران للضوء يقع X 50-6يتراوح مدى التكبير من 

محموال على احدهما تحت الجسم المراد فحصه، اما االخر فيكون 

يستخدم هذا النوع من المجاهر لدراسة مكونات اجسام . ذراع المجهر

، الحشرات والنباتات الصغيرة التي ال صغيرة الحجم نسبيا كالديدان

  .تي ال تحتاج لعمل مقاطع رقيقةيمكن مشاهدتها بوضوع بالعين المجردة وال

يتكون  :Electronic microscopes ةكترونيهر االلاالمج -2

من مصدر باعث لاللكترونات،  (4)شكل  المجهر االكتروني

مكثف مغناطيسي، كاشف الكترونات وشاشة تظهر عليها صورة 

 (b5)شكل  كترونيالمجهر االل آلية عمل العينة المفحوصة.

كترونات التي تقوم بتكبير تعتمد على اصدار شعاعا من االل

ة اذ يمكن تكبير العين االجسام بدال من استخدام الضوء المرئي ،

ير صغر بكثكترونات اصيل  اكبر الن الطول الموجي لاللمليوني مرة كما ان قدرته على اظهار التفا

يستخدم المجهر االلكتروني لفحص التراكيب واالجزاء الدقيقة التي ال يمكن  .من الطول الموجي للضوء

لناتجة من التحاليل البيوكيميائية في الكيمياء المواد االتحقق من أنواع كذلك  رؤيتها بالمجهر العادي و

 :وهو يشمل ،الحيوية

  المجهر االلكتروني النافذTransmission electronic microscope  

 كتروني الماسح المجهر االلScanning electronic microscope  

  المجهر االلكتروني النافذ الماسحScanning transmission electronic microscope 

 ني العاكس وكتروالمجهر االلReflection electronic microscope  

(3شكل )  

(4شكل )  
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 المجهر الضوئي البسيط  المجهر الضوئي المركب 

  
 المجهر التشريحي المجهر االلكتروني

 االنسان تحت المجهر ةشعر( صورة 6شكل )

 المجهر االلكتروني(b) المجهر الضوئي المركب و (aيوضح آلية عمل ) (5شكل )

 a( المجهر الضوئي                            b( المجهر االلكتروني


