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 اسم الحجربة

 الحصيرة امليكروبية



جعريفها 

 ٚحزٕ٘ يصغش، ثٛئٙ َظبو ػٍ ػجبسِ•

  انًٛكشٔثٛخ األَٕاع يٍ انؼذٚذ ػهٗ

 – ثشٔرٕصٔا – فطشٚبد – ثكزٛشٚب)

 (غٛشْب ٔ .. طحبنت – اكزُٕٛيٛسزبد

 



 ػهٗ انًٛكشٔثٛخ األَٕاع ثؼض اسزًشاس ٔ ٔجٕد ٚزٕلف•

 .أخشٖ يٛكشٔثبد إَٔاع َشبط

 ْزِ ثٍٛ يزجبدنخ ػاللبد ػٍ َبرج انُشبط ْزا•

 .ضبسح أٔ َبفؼخ ركٌٕ لذ انًٛكشٔثبد

 



ثاريخها 

 ْٕ انطشٚمخ ْزِ اسزخذو يٍ أٔل•

 Sergri  انذلٛمخ األحٛبء ػبنى

winogradsky، ٔ نذساسخ رنك 

 انًزٕاجذح انذلٛمخ انحٛخ انكبئُبد

 .انحٕٛٚخ انًجزًؼبد يٍ يؼمذ فٙ



 ٔضؼٓب انزٙ االسزشارٛجٛبد أْى يٍ•

 انحصٛشح اسزخذاو يجذأ فٙ انؼبنى

 انذلٛك انكبئٍ ػضل ْٕ انًٛكشٔثٛخ،

 ًَٕرج فٙ رنك ٔ انطجٛؼٛخ ثٛئزّ يٍ

 .يصغش ثشكّ

 (Winogradsky column) 

 

 



مبدأ الحجربة 

 يٍ انُبرج نهًُٕ َزٛجخ انًٛكشٔثٛخ انحصٛشح رزكٌٕ•

 فٙ ًَْٕب رشاكى ٔ انذلٛمخ، انكبئُبد خالٚب راليس

 طفٕ فٙ انًٛكشٔثٛخ األسطح يٍ يخزهفخ أشكبل صٕسح

 .نهًُٕ يسزًش ٔ حش

 



 انًسطح ارسبع ئنٗ رنك ٚإد٘•

 يٍ يًٛضح نًجًٕػخ انًٛكشٔثٙ

 األخشٖ رهٙ طجمخ نكم انكبئُبد

 الحزٛبجبد انحٕٛ٘ انززبثغ ػهٗ ثُبءا  

 ٔ انجٛئٛخ انُبحٛخ يٍ يجًٕػخ كم

 .انغزائٛخ

 



 طجمخ نكم يًٛض فشاغٙ شكم ٚزكٌٕ انززبثغ نٓزا َزٛجخ•

 ٔ انًٛكشٔثٙ، انززبثغ َزٛجخ نٓب يًٛضا   نَٕب   رأخز حٛش

 .طجمخ كم فٙ انحٛخ انكبئُبد َٕع

 



 طجمبد صٕس فٙ انًجشدح ثبنؼٍٛ انززبثغ ْزا سؤٚخ ًٚكٍ•

 .انًحذد انًٛكشٔثٙ ثُشبطٓب طجمخ كم يزًٛضح يززبنٛخ

 انمذًٚخ انحفشٚبد فٙ انًٛكشٔثٛخ انحصٛشح ػًش ٚجهغ لذ•

   .سُخ يهٌٕٛ 3.5 يٍ ٚمشة يب

 



يمكن ثقسيم ثوزيع الطبقات 

:على أساس   

 االحزٛبج انٕٓائٙ. 1

 يصذس انطبلخ. 2

 اَزبج انكجشٚذ. 3



 الدقيقة على الطبقات ثوزيع الكائنات

 الدقيقت في الطبقت الكائناث
انتاج 

 الكبريج

االحتياج 

 الهوائي
 الطبقت موقع الطاقت

Algae, Cyanobacteria, Protozoa 

Aerobic heterotrophs 
 العليا الطبقت ضٕئٛخ يشرفغ يؼذٔو

انجكزٛشٚب انًإكسذح نهكجشٚذ 

انالْٕائٛخ اخزٛبسا   انًٛكشٔثبد 

انضٕئٛخ انغٛش رارٛخ انًٛكشٔثبد 

انجكزٛشٚب األسجٕاَٛخ غٛش انكجشٚزٛخ 

 يخزهطخ يحذٔد يحذٔد
الطبقت 

 الوسطى

األسجٕاَٛخ انكجشٚزٛخ انجكزٛشٚب 

انجكزٛشٚب انخضشاء انكجشٚزٛخ 
 يشرفغ

 كًٛٛبئٛخ ال ْٕائٛخ
 الطبقت السفليت

القاعدة يشرفغ جذا   انًخًشح نهكجشٚذ انجكزٛشٚب 







 الحجربة املعملية



املطلوب 

 يصغش ثٛئٙ َظبو ركٍٕٚ•

 األَٕاع يٍ انؼذٚذ ػهٗ ٚحزٕ٘

 جًٛغ ٚزضًٍ ٔ انًٛكشٔثٛخ،

 .انطجٛؼٙ انجٛئٙ انُظبو يزطهجبد

 



الهدف من الحجربة 

 أٔ َبفؼخ) انًٛكشٔثبد ثٍٛ انًزجبدنخ انزأصٛشاد دساسخ•

 .(ضبسح

 ْزِ ثٓب رزًزغ انزٙ انمذساد ٔ انصفبد ػٍ انكشف•

 .يخزهطخ ٔجذد يب ئرا انًٛكشٔثبد

 




طريقة العمل

 

 ثٓب رجطٍ ٔ جذا   صغٛشح لطغ ئنٗ انزششٛح ٔسق ًٚضق
 صجبجٙ ثٛكش لبػذح

 طجمخ فٕق رٕضغ ٔ انزشثخ يٍ يؼهٕيخ كًٛخ رٕصٌ
 انٕسق

 طجمخ فٕق انحجى يزٕسطخ انحصٙ يٍ ػذد رٕضغ
 انزشثخ

 .انًبنح أٔ انؼزة انًبء يٍ يهم 800 ئنٗ انحجى ٚكًم

 صمٕة ثّ رحذس صى أنًُٕٛو، ثٕسق انجٛكش ٚغطٗ
 انمهى ثٕاسطخ



 يسزًشح، اضبءِ رحذ شٓش نًذح رنك ثؼذ انجٛكش ٚحضٍ•

 .انغشفخ حشاسح دسجخ ػُذ

 انزٙ انزغٛشاد كزبثخ يغ فزشاد ػهٗ انزجشثخ رفحص•

 أنٕاٌ ظٕٓس حٛش يٍ انزحضٍٛ، فزشح اصُبء رحذس

 فزشاد فٙ طجمخ نكم جشاو صجغ ػًم كزنك انطجمبد،

 .انفحص

 







 النحائج



 الطبقة العليا



 الطبقة الوسطى


