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 Microscope ِطجَهرال .1

لتكبيخ األجدام الرغيخة التي ال يسكؽ رؤيتيا بالعيؽ السجخدة أو إلعيار  يدتخجم ىؾ جياز           
التفاصيل الجقيقة لألشياء مؽ أجل اكتذاف تكؾيشيا ودراستيا، والعمؼ السيتؼ باستكذاف األجدام الرغيخة أو التفاصيل 

تدتخجم لؾصف « مجيخي »أو « مجيخية»، وكمسة «عمؼ السجيخيات» ىاألجيدة يدسشياء وؾاسظة السجيخ الجقيقة لأل
الذيء الحي ال يسكؽ رؤيتو إال بسداعجة السجيخ، والسجيخ أحج األجيدة األوسع استخجامًا في عمؼ األحياء، 

 خدة. ويدتخجمو عمساء األحياء لجراسة الكائشات الحية والخاليا وأجدائيا الرغيخة التي ال يسكؽ رؤيتيا بالعيؽ السج

 .Xٖٓٓاستظاع العالؼ ليفشيؾك صشع اول مجيخ ذو قؾة تكبيخ  ٙٚٙٔفي عام 

 :أنواع الطجاهر واستخداماتها

( الزؾء ومجسؾعة مؽ العجسات لتكبيخ Optical microscopesَيدتخجم السجيخ الزؾئي ) : الطجاهر الضوئّية .ٔ
كسا أّنو ُمشخفض التكمفة مسا يجعمو مثاليًا لالستخجام في العّيشة؛ حيُث ُيعّج مؽ أكثخ أنؾاع السجاىخ انتذارًا وأبدظيا، 

التعميؼ، والسجال الظبي، ولميؾاة أيزًا، ومؽ مداياه أّنو يؾّفخ إمكانية مخاقبة أنذظة الخاليا الحية، مثل: الحخكة، 
 واالنقدام، وامتراص الغحاء.
 ويصظف الطجهر الضوئي الى 

A. ( السجيخ الزؾئي البديطSimple Microscopeأحج أنؾاع السجاىخ الزؾئية، وى ) ؾ مجيخ ُمكّؾن مؽ
 .عجسة واحجة فقط

B. السجيخ الزؾئي السخكَّب( Compound Microscope تتكّؾن أبدط أنؾاع السجاىخ الزؾئية السخكبة :)
( يسكؽ مؽ خالليا رؤية العّيشة السخاد دراستيا، وعجسة شيئية Ocular lensمؽ عجسة عيشّية )

(Objective lens ُس )ؾن قخيبة مؽ الذيء السخاد تكبيخهّسيت ويحا االسؼ ألّنيا تك. 
يئّية باإلضافة إلى مرباح  ٗ-ٕفيي أكثخ تعقيجًا، وتتكّؾن مؽ عجسة عيشّية و:  الطجاهر الطركبة .ٕ مؽ العجسات الذَّ

سكؽ التحكؼ كيخبائي، أو مخآة تعسل عمى تؾجيو الزؾء نحؾ الذخيحة الدجاجية الذفافة التي ُتؾضع عمييا العيشة. ي
في ُبعج العجسات الذيئّية عؽ العيشة مؽ خالل الزابط الكبيخ الحي ُيدتخجم لمزبط التقخيبي، والزابط الرغيخ 

 لمزبط الجقيق. 
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يتكّؾن السجيخ التذخيحي  (:stereo or dissecting microscopeالطجهر التشريحي الطجهر التشريحي ) .ٖ
صؾرة ثالثية األبعاد لدظح العيشة السخاد دراستيا ومكبَّخة خسديؽ مخة مؽ عجستيؽ عيشيتيؽ، وعجسات شيئية، ويعظي 

أو أقل. ُيدتخجم السجيخ التذخيحي في عسميات التذخيح، والجخاحة السجيخية، وصشاعة الداعات، ودراسة العيشات 
 التي يسكؽ رؤيتيا بالعيؽ السجخدة مثل الحذخات، والبمؾرات.

عمى يج السيشجَسيؽ األلسانيَّْيؽ  تّؼ وشاء أول مجيخ الكتخوني : (Electron Microscopeالطجهر اإللكتروني )  .ٗ
مخة فقط، وفي عام  ٓٓٗ، وقج تسّكشا مؽ خاللو مؽ تكبيخ العيشات 3ٖٔٔإرندت روسكا وماكذ نؾل وذلػ عام 

مؽ ترشيع مجيخ إلكتخوني يتسّتع وجّقة أعمى مؽ تمػ التي يسكؽ الحرؾل عمييا باستخجام  تسّكؽ روسكا 3ٖٖٔ
السجاىخ الزؾئية؛ حيُث ُيعتبخ ىحا الشسؾذج مؽ السجاىخ االلكتخونية الحي ُتبشى عميو جسيع السجاىخ االلكتخونية 

راسة الكائشات الحية الجقيقة، والخاليا، الحجيثة. ُيدتخجم السجيخ اإلكتخوني في العجيج مؽ السجاالت؛ إذ ُيدتخجم لج
ن الجؾدة، وترشيع أشباه وعيشات الخدعات الظبية، والُبشية البمؾرّية لمسعادن، باإلضافة إلى الجراسات الخاصة بزسا

 .السؾصالت
(semiconductor device fabrication) ،  َيدتخِجم السجيخ اإللكتخوني شعاعًا مؽ اإللكتخونات التي تقؾم

يخ األجدام وجاًل مؽ استخجام الزؾء السخئّي، ويستاز بقجرة عمى التكبيخ أكثخ بكثيخ مّسا ُتؾّفخه السجاىخ وتكب
الزؾئية؛ إذ يسكؽ تكبيخ العّيشة مميؾنّي مخة، كسا أّن قجرتو عمى إعيار التفاصيل أكبخ؛ ألنَّ الظؾل السؾجي 

 عو:لإللكتخونات أصغخ بكثيخ مؽ الظؾل السؾجي لمزؾء، ومؽ أنؾا 
A. ( السجيخ اإللكتخوني الشافحTransmission Electron Microscope ُيدتخجم ىحا الشؾع مؽ السجاىخ لجراسة :)

 Electronالسحتؾيات الجاخمية لمعيشة، ويعتسج في عسمو عمى إطالق إلكتخونات مؽ مرجر كيخبائي قؾي ُيعخف وـ 
gunتيكية والكيخومغشاطيدية. عشج اصظجام ىحه اإللكتخونات ، ويتّؼ تخكيد اإللكتخونات باستخجام العجسات الكيخوستا

بالعيشة فإّن بعزيا يتسّكؽ مؽ السخور خالليا، وبعزيا اآلخخ يتذتت؛ فعشج خخوج اإللكتخونات التي اختخقت العيشة 
تغيخ فإّنيا تكؾن محسمَّة بالسعمؾمات، وعشجما ترل ىحه اإللكتخونات إلى شاشة عخض مفمؾرة مغّظاة بسادة فدفؾرية 

 عمييا صؾرة العّيشة ُمكبَّخة. 
B. ( السجيخ اإللكتخوني الساسحScanning Electron Microscope  يعسل السجيخ اإللكتخوني الساسح بظخيقة :)

مختمفة عؽ السجيخ االلكتخوني الشافح؛ وذلػ ألنَّ اإللكتخونات التي ترل إلى العيشة ُتدبب إطالق إلكتخونات ثانؾّية 
العيشة، ثّؼ يتؼ بعج ذلػ رصج اإللكتخونات الثانؾّية مؽ ِقبل شاشة فتتكؾن صؾرة مكبّخة وثالثية مشخفزة الظاقة مؽ 
 األبعاد لدظح العيشة.

C.  ( السجيخ االلكتخوني الشافح الساسحScanning Transmission Electron Microscope). 
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D.  ( السجيخ االلكتخوني العاكذReflection Electron Microscopeوىؾ شبي :) ،و بالسجيخ اإللكتخوني الشافح
 إاّل أّن تكؾيؽ الرؾرة يتؼ اعتسادًا عمى رصج األشعة السشعكدة عؽ سظح العيشة.

 :الطجهر جزاءا      ا

 ىشاك نؾعيؽ أساسييؽ مؽ العجسات في السجيخ ىسا: : العدسات .ٔ
a) ( :العجسة العيشيةThe Eyepiece Lens؛ وىي الجدء مؽ السجيخ والحي يحتؾي عمى عجسة)  عيشية والتي تسكؽ

الشاعخ مؽ خالليا مؽ رؤية العيشات بذكل أكبخ، وتتيح العجسة لسدتخجميا مجًى واسعًا مؽ قجرات التكبيخ، 
 ىؾ األكثخ شيؾعًا. x٘ٔ، أو xٓٔ، لكؽ استخجام ٖٓ، أو x٘ٔ، أو xٓٔ، أو  x٘فباإلمكان مزاعفة الحجؼ 

b) ( :العجسات الذيئيةThe Objective Lenses؛ يتألف ا) عجسات شيئية، وعادة ما تكؾن  ٗأو  ٖلسجيخ مؽ
، وكمسا زادت قؾة العجسة زادت قجرتيا xٓٓٔ، أو xٓٗ، أو xٓٔ، أو xٗاستخجام ىحه العجسات لمتكبيخ بسجى 

عمى تكبيخ األجدام، وتستاز العجسات الذيئية ذات القجرات العالية بقاوميتيا لمدحب ألعمى، أي أن العجسة عشجما 
ة فإنو يتؼ سحبيا لألعمى مؽ خالل نابض، لمحفاظ عمى مدافة ويؽ العجسة والذخيحة، مّسا يؤدي ترظجم بالذخيح

 إلى حسايتيسا.
( في السجيخ مؽ عجة أجداء مؽ مدؤولة عؽ تدميط الزؾء عمى العيشة Illuminationيتألف نغام اإلضاءة ) اإلضاءة .ٕ

 السخاد تكبيخىا، وىي كسا يأتي
a)  عكذ إضاءة الغخفة باتجاه  مرجر اإلضاءة عبارة عؽ فتيمة تشجدتؽ، أو مخآة تعسل عمىالسرباح: وعادة ما يكؾن

 .العيشة
b)   ريؾستات: أو مقاومة متغيخة، وىؾ الجدء مؽ السجيخ الحي يعسل عمى تغييخ التيار لمتحكؼ في شجة اإلضاءة

 الشاتجة عؽ السرباح. 
c)  .السكثف: وىؾ الجدء مؽ السجيخ والحي يعسل عمى تجسيع الزؾء الداقط مؽ السرباح نحؾ العيشة وزيادة تخكيده 
d)  حاجب العجسة: وىؾ الجدء مؽ السجيخ السؾجؾد في مدار الزؾء، والحي يعسل عمى تغييخ كسية الزؾء الؾاصمة

 إلى السكثف، وذلػ لتعديد التبايؽ في الرؾرة. 
 

 يكتسل تخكيب السجيخ باألجداء األخخى والتي تخبط ويؽ أجداء السجيخ الخئيدية: : رخر  أجزاء الطجهر األ .ٖ
A.  أنبؾب العجسة: وىؾ الجدء مؽ السجيخ والحي يخبط ما ويؽ العجسة العيشية والعجسة الذيئية، وىي العجسة القخيبة مؽ

 األجدام السخاد رؤيتيا بأحجام مكبخة.
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B.   والحي يخبط أنبؾب السجيخ بقاعجتو، وىؾ الجدء مؽ السجيخ الحي يسكؽ ذراع السجيخ: وىؾ الجدء مؽ السجيخ
 حسمو مؽ خاللو ونقمو مؽ مكان إلى آخخ.

C.   قاعجة السجيخ: وىي الجدء مؽ السجيخ الحي يؾفخ الثبات والجعؼ لمسجيخ عشجما يكؾن في وضعية مدتكيسة، كسا
 أن القاعجة تحسل مرجر اإلضاءة.

D.   مؽ السجيخ الحي يحتؾي عمى العجسات الذيئية، والتي تسكؽ السدتخجم مؽ التبجيل ويؽ القظعة األنفية: وىؾ الجدء
 العجسات الذيئية، وضبط قؾة التكبيخ.

E.   .السشرة: وىؾ الجدء السخرص مؽ السجيخ لؾضع الذخيحة السخاد رؤيتيا عميو وتثبيتيا 
F. خيػ العجسات الذيئية بالقخب مؽ أداة ضبط التؾقف: وىؾ الجدء مؽ السجيخ السدتخجم لسشع السدتخجم مؽ تح

 الذخائح، مؽ أجل الحفاظ عمييا مؽ التمف. 
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