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 Microbial examination      المايكروبيالفحص 

 تقدير العدد البكتيري 

ٌوجد عدد طرق بواسطتها ٌمكن تقدٌر االعداد البكتٌرٌة فً عٌنات األغذٌة او المٌاه و اهم هذه 

 الطرق :

 و ٌشمل : plate countالعد بواسطة االطباق 

 .pour plateطرٌقة الصب باألطباق 

 . surface or spread platingطرٌقة النشر السطحً 

 . most probable number(mpn)العد االكثر احتماالً 

 direct microscopic count (dmc)                                  المباشر بالمجهر العد

 العد بواسطة االطباق : -اوالً 

تعتبر هذه الطرٌقة اكثر الطرق شٌوعاً و المعتمدة لتقدٌر االعداد البكتٌرٌة الحٌة الهوائٌة و 

االختٌارٌة فً االغذٌة و قد وضعت مقاٌٌس و ضوابط للحد االعلى و االدنى لألعداد البكتٌرٌة 

 التً بواسطتها ٌمكن رفض او قبول الغذاء.

 صب باألطباق: ال

سم مكعب من التخفٌف المالئم للغذاء قٌد الدرس ثم ٌصب الوسط الزراعً 1ٌوضع مقدار 

plate count agar  ساعة و تسجل  24-42م لمدة  73ة حرارة ثم تحضن االطباق بدرج

 النتائج.

مستعمرة )معدل  733-73عد االطباق :تعد االطباق التً فٌها عدد المستعمرات تتراوح ما بٌن 

 طبقٌن للتخفٌف المالئم(.

تقدٌم النتائج :تقدم النتائج بعدد البكترٌا لكل غم او سم مكعب غذاء و ذلك بواسطة ضرب مقلوب 

 المستعمرات لطبقٌن على االقل . التخفٌف فً معدل



مل ما هو 1مستعمرة فً التخفٌف الرابع و كان حجم العٌنة  23/ اذا كان عدد المستعمرات مثال

 عدد البكترٌا لكل مل ؟

 ج/ معدل عدد المستعمرات * مقلوب التخفٌف /حجم او وزن العٌنة 

 مستعمرة /مل  233333= 1/ 13333* 23

 طرٌقة النشر السطحً :

حٌث ٌحضر الوسط الزراعً مسبقاً و ٌجفف سطحه جٌداً بواسطة وضع االطباق بعد الصب 

مل  من التخفٌف الغذائً  3031م لمدة لٌلة واحدة ثم ٌنقل مقدار  73فً حاضنة بدرجة حرارة 

 الكبٌر . lو ٌنشر على سطح الوسط بواسطة قضٌب زجاجً ملتوي معقم ٌشبه حرف 

 ساعة ٌتم العد بنفس الطرٌقة السابقة . 24-42م لمدة  73ارة و بعد حضن االطباق بدرحة حر

 .الطرٌقة االكثر احتماالً –ثانٌاً 

 :العد المجهري المباشر -ثالثاً 

تستخدم هذه الطرٌقة لالغذٌة السائلة خاصة الحلٌب و هً تختلف عن الطرق السابقة بانها تعد 

 التً تعد البكترٌا الحٌة فقط .كافة البكترٌا الحٌة و المٌتة على عكس الطرق السابقة 

 طرٌقة العمل :

من الحلٌب او الغذاء السائل على سطح شرٌحة  3031ٌنظم الحقل المجهري اوال ثم ٌنقل مقدار 

زجاجٌة خاصة نظٌفة و ٌنشر بمساحة سم مربع ثم ٌسمح للسائل ان ٌجف و ٌثبت بالحرارة ثم 

 كتٌري لكل حقل مٌكروسكوبً .ٌصبغ بصبغة المثٌل االزرق ثم ٌحسب معدل العدد الب

 

 المصادر
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