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أشكال انفٍرَسات 
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ت
ــا

س
رو

في
 ال

ال
شك

 الكروي  أ

 الخيطي 

 العصوي

 الصلب

 المرن

 الكروي متعدد األوجة



 أشكال فٍرَسات انىبات َقٍاس أبعادٌــا 

 :انتانٍة األشكال انى انىبات فٍرَسات أشكال تىقسم

 Spherical Shape))انشكم انذائري أَ انكرَي  -1

 :طرق قٍاس أبعادي

 (.بانسم )   / 2مجموع انقطريه انمتعامديه 1.

 .10  ×يتم انتحويم مه انسم انى انمهيميتر 2.

 :Mμانقياس بانميكرون 3.

 .قوة انتكبير انمعطاة /   1000× 1000 ×انرقم انناتج 

 

 



 أشكال فٍرَسات انىبات َقٍاس أبعادٌــا 

 :انتانٍة األشكال انى انىبات فٍرَسات أشكال تىقسم

 ( (Rod Shapeانشكم انعصُي  -2

 :طرق قٍاس أبعادي 

 (.بانسم ) العرض  ×الطول 1.

 .10 ×يتم انتحويم مه انسم انى انمهيميتر 2.

 :Mμانقياس بانميكرون 3.

 .قوة انتكبير انمعطاة /  1000× 1000 ×انرقم انناتج 

 

 



 أشكال فٍرَسات انىبات َقٍاس أبعادٌــا 

 الشكل العصوي

 المرن

 (PVY)البطاطس   Yفيروس 

فيروس التفاف أوراق 
 (PLRV)البطاطس 

 الصلب 

 .فيروس موزايك الدخان 

 .البطاطس  Xفيروس 



 أشكال فٍرَسات انىبات َقٍاس أبعادٌــا 

 الشكل العصوي



 أشكال فٍرَسات انىبات َقٍاس أبعادٌــا 

 الشكل العصوي المرن
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 أشكال فٍرَسات انىبات َقٍاس أبعادٌــا 

 :انتانٍة األشكال انى انىبات فٍرَسات أشكال تىقسم

 ( (Filament shape انشكم انخٍطً -3

 :طرق قٍاس أبعادي

 (.بانسم ) الطول 1.

 .10 ×يتم انتحويم مه انسم انى انمهيميتر 2.

 :Mμانقياس بانميكرون 3.

 .قوة انتكبير انمعطاة /  1000× 1000 ×انرقم انناتج 

 

 



 أشكال فٍرَسات انىبات َقٍاس أبعادٌــا 

 :انتانٍة األشكال انى انىبات فٍرَسات أشكال تىقسم

 (متعذد األَجً)انشكم انكرَي  -4

 :طرق قٍاس أبعادي

 (.بالسم )   / 2مجموع القطرين المتعامدين 1.

 .10 ×انتحويم مه انسم انى انمهيميتر يتم 2.

 :Mμانقياس بانميكرون 3.

 .قوة انتكبير انمعطاة /  1000× 1000 ×انرقم انناتج 

 

 



 أشكال فٍرَسات انىبات َقٍاس أبعادٌــا 

(متعدد األوجه ) الشكل الكروي   

فيروس موزايك الكوسة 
CqMV 

فيروس موزايك الخيار 
CMV 



 أشكال فٍرَسات انىبات َقٍاس أبعادٌــا 

 :انتانٍة األشكال انى انىبات فٍرَسات أشكال تىقسم

 (Complex shape)انشكم انمعقذ  -5

 . ٌتم قٍاس أبعادي بذَن جمع انىاتج                                      

 

 (.بالسم )   / 2مجموع القطرين المتعامدين 1.

 .10 ×انتحويم مه انسم انى انمهيميتر يتم 2.

 :Mμانقياس بانميكرون 3.

 .قوة انتكبير انمعطاة /  1000× 1000 ×انرقم انناتج 

 

 

 (.بانسم ) انعرض  ×انطول 1.

 .10 ×يتم انتحويم مه انسم انى انمهيميتر 2.

 :Mμانقياس بانميكرون 3.

 .قوة انتكبير انمعطاة /  1000× 1000 ×انرقم انناتج 

 



 أشكال فٍرَسات انىبات َقٍاس أبعادٌــا 



 أشكال فٍرَسات انىبات َقٍاس أبعادٌــا 



 انثامه وٍاٌة انمعمم 

   


