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 :  الٌوم سٌكون الموضوع عباره عن جزئٌن     

 شروط السالمة فً مختبر احٌاء التربة المجهرٌة : الجزء االول هو

 فً تطبك ان ٌجب التً العالمٌة االسس من السالمة شروط تعتبر

 االحٌاء ومختبر عامه بصوره  المختبرات تحتوي حٌث المختبرات

 واالوساط الكٌمٌائٌة المواد من مجموعه على خاصة بصوره المجهرٌة

 وبدلة بحذر معها التعامل فٌجب المجهرٌة باألحٌاء الخاصة الغذائٌة

 اتباع ٌمكن .  دلٌمة نتائج على والحصول واالذى التلوث لمنع تامتٌن

   :بالمختبر العمل عند التالٌة االرشادات
 . المرتفع وغٌر المغلك الحذاء مع المختبر صدرٌة ارتداء ٌجب -1

 وكذلن الغسل حوض ومكان الحرٌك مطفأة مكان على تعرف -2

   . الصٌدلٌة

 



 .المختبر فً والشرب باألكل اطاللا ٌسمح ال -3

  عند والحجابات للشعر واالنتباه والستر والكتب الحمائب رفع ٌجب -4

   . بنزن مصباح وتشغٌل العمل بدء    
 . العمل من االنتهاء وبعد لبل العمل منضدة تعمٌم -5

   واالنابٌب  الغذائٌة  االوساط فالسكات مثل العمل مواد وترتٌب تحضٌر -6

   . المواد من وغٌرها الماصات  و
   . بالعمل البدء عند اال االغطٌه ترفع وال بنزن مصباح تشعل ال -7

   . الغسل حوض فً االكر على الحاوٌة الغذائٌه االوساط تسكب ال -8

   .الصبغات استخدام عند االنتباه -9

 غٌر واالجهزه المصابٌح واطفاء العمل من االنتهاء بعد الٌدٌن غسل-10

 الضرورٌة



   فٌها االحٌاء لدراسة التربة نماذج اخذ طرق :الثانً الجزء

 المعدنٌة الدلائك من اكثر العضوٌة الدلائك حول الدلٌمة االحٌاء تتركز

 كثافة تتاثر واٌضا المغذٌة المواد لتوفر الجذرٌة المنطمة فً وكذلن

 ممثلة عٌنة على الحصول ٌصعب لهذا المواسم حسب المجهرٌة االحٌاء

   . للمنطمة

   : منها العٌنات خذ ال عدٌدة طرق هنان
 . الشبكً النظام طرٌمة -1

 او مستطٌل مجموعها فً تمثل مربعات الى المتجانسة االرض تمسم    

 .  مربع وتؤخذ النماذج من مراكز تاللً االضالع 

 



 .  طرٌمة المستطٌل  -2

ٌرسم مستطٌل فً الحمل وتعلم اضالعه والطاره وتكون نمطة تاللً 

 .  الطار المستطٌل وانصاف الطار المستطٌل هً مراكز اخذ العٌنات 
 .  الطرٌمة العشوائٌه  -3

تمسم االرض الى وحدات متجانسه وٌؤخذ عدد من العٌنات عشوائٌا 

 .  وحسب العمك المطلوب 

 

 



 : طرٌمة العمل
 .  وضع زوج من المفازات المطاطٌة  -1

 .اختٌار الطرٌمة المناسبة ال خذ النموذج  -2

 .  سم  1ازالة التربه السطحٌة لعمك  -3

سم او حسب العمك المطلوب فً التجربة  15اخذ نموج تربه من عمك  -4

 .  وضع العٌنات فً كٌس من البولً اثٌلٌن  -5

 .االستخدام لحٌن   C °18 -تجمٌد العٌنة فً درجة  -6

 


