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 وسط الزرعي ال Media 

 

إن غالبية الدراسات والبحوث البكتيريولوجيه تتطلب استعمال بيئات زرع                 

مختلفة تحضر بالمختبر , وهذه البيئات وإن لم تكن متماثلة تماماً مع البيئات التي تعيش 

فيهـا أو عليهـا هذه الكائنات في الطبيعة إال أنها قريبة الشبه منها قرباً قد يوفر 

ئية الالزمة لتنميتها. لذا يمكن تعريف البيئة بأنها أوساط االحتياجات والمتطلبات الغذا

زراعية مناسبة لنمو األحيـاء المجهريـة تتوفر فيها متطلبات النمو والتكاثر األساسية, 

 .أو أي مادة يمكن أن تنمو عليها الكائنات الدقيقة 

 

  :أھداف استنبات العينة البكتيرية 

 

 لعينة مثل عد البكتريا الموجودة في البول .عد خاليا البكتريا الموجودة با -  1

 عزل مستعمرات البكتريا والتعرف على المسبب للمرض. - 2

 البكتريا البيوكيميائية . دراسة خواص - 3

 التعرف على منتجات البكتيريا من صبغيات وسموم . - 4

 تحضير اللقاحات واألمصال . - 5

 تجارب الهندسة الوراثية . - 6

 

  األساسية لألوسـاط الزراعية:المكونات 

 

 تشترك معظم األوسـاط الزراعية في احتوائهـا على المواد التاليـة:                   

 Peptoneالببتـون  - 1

يعتبر مصدراً هامـاً للنتروجين العضوي في البيئـات المعدة لتنميـة البكتيريـا          

 من الدهون بعد تحلله بـإنزيم الببسين.لي ايحضر من اللحم الخ،  التغذيـة يةغير ذات

 Beef extractخالصـة اللحم  - 2

تحضر من اللحم البقري الخـالي من الدهـون بعد غليـه وترشيح الخالصـة           

وتركيزهـا, يحتـوي المستخلص على بعض األحمـاض غيـر العضويـة وبعض المواد 

 ، حامض اللكتيـك ، ليوريـاا ،الجلوكوز ، العضويـة مثل األحمـاض األمينيـة

 عوامـل النمـو األخرى.،  الفيتـامينـات

 Yeast extractخالصة الخميـر  - 3

وأمالح  ، مـل المسـاعدة للنمووبعض العوا ، حتوي على بعض األحمـاض األمينيـةت

 معدنيـة.
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 Waterالمـاء  - 4

الوة وع ، عملياتهـا األيضيـةهـا وإلتمـام تحتـاج الخاليـا الحيـة إلى المـاء لنمو           

ويفضـل استخـدام المـاء المقطر لخلوهـا  ، كمـادة مذيبـة للمواد الغذائيـة على استخدامه

 من األمالح المعدنيـة.

 :  Solidifying agentsالمواد التصليبيـة  - 5

تضاف إلى بيئـة الزرع السـائلة بعض المواد لتسـاعدهـا على تحولهـا إلى               

ة ليبيوفيمـا يلي بعض المواد التص بيئـة صلبـة تسـاعد على تكويـن مستعمرات فرديـه.

 :التي تضـاف إلى بيئـات الزرع 

 

 Gelatinالجيالتيـن  -أ 

بيئـات الزرع, وهو عبـارة عن مادة  أول ما استعمل كمـادة تصليبية في          

بروتينيـة تحضر بمعاملة عظام الحيوانات, ويندر حاليـاً استعمـال الجيالتين كمادة 

ألنـه ينصهـر تحليله مائيـاً, و هاتصليبية في البيئـة نظـراً ألن كثيـر من البكتيريـا يمكن

 عند درجـات التحضيـن.

 

 Agar agarاآلجار آجار  -ب 

مادة كربوهيدراتيه تستخلص من بعض الطحالب البحريـة الحمراء, والتي              

تنمو بوفرة على سواحل بعض الدول مثل اليابـان, وهو يتصلب عند درجـة حرارة من 

م, ويتميـز عن الجيالتيـن 89م, ويمكن إسـالته مرة ثانيـة عند درجـة حرارة 45 -42

 د الكائنـات المحللة له قليلـة جداً.كونـه ال يمكن تحليلـه بيولوجيا ألن عد

 

 Silicaالسليكـا  -ج 

يـة مغذائيـة فهي عادة تستعمل في تحضير البيئـات الالزمـة لتنغيرتعتبر مادة            

 . وذلك لمنع نمو البكتيريـا غير ذاتية التغذيـة معهـا ،الكائنـات الذاتيـة التغذية

 

 : تقسيم االوساط الزرعية 

 القوام : :: حسبأوال

 :مايلي  على أسـاس قوامهـا إلى البيئات الغذائية يمكن تقسيم      

 : Solid mediaبيئات صلبة "طبيعية"  -1

 مثل شرائح البطاطس أو الجزر.

 :  Solid-reversible to liquidبيئـات صلبة قابلة لإلسالة  -2

البيئات التي يدخل في تركيبها اآلجار أو الجيالتين, وتستخدم لتمييز        

 المستعمرات.
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 :  Semisolid mediaبيئـات نصف صلبة  -1

  تحتوي على كمية من اآلجار ال تزيد عن ربع الكمية التي تضاف إلى البيئـات             

 الصلبة القابلة لإلسالة.

 :Liquid media  Broth orبيئـات سائلة  -2

مثل بيئة اللبن أو بيئة المرق المغذي, وتستخدم لتنمية الميكروبات               

 المعزولة بصورة نقية. 

 

 : حسب التركيب والغرض من االستخدام ::  ثانيا

 :  Enriched mediaاألوساط الغنية  -1

بسيطة مضافاً إليهـا مواد غذائية غنية مثل الدم, المصل,  أوساط           

 مستخلصات النباتات أو الحيوانات لمواجهة متطلبات النمو الصعب اإلرضـاء مثل

Serum agar – Milk agar – Blood agar. 

 

 :  Selective mediaاألوسـاط االختيارية  -2

مثل إضافة بعض المواد بتركيز معين كالصبغات, أمالح الصفراء,            

مجموعة من البكتيريا دون غيرهـا المضادات الحيوية, األحماض للسماح بنمو 

 الكريستال البنفسجي بتركيز معين يؤدي إلى نمو مختلفااليوسين كإضـافة صبغة 

 أنواع البكتيريا السالبة لصبغة جرام ويمنع نمو البكتيريا الموجبة

 

 :  Deferential mediaتفريقية األوساط ال -3

األوساط التي تسمح بنمو نوعين من البكتيريا يمكن التمييز بينهما, مثل            

بيئة آجار الـدم فبإضافة الدم إلى الوسط الزراعي يسمح بتمييز البكتيريا المحـللة 

للدم وغير المحـللة, حيث تظهر حلقة فارغة حول المستعمرة المحـللة, وبذا تلعب 

 دور الوسيط الغني المفرق في الوقت ذاته. األوسـاط المحتوية على الدم

 

  Living culture mediaاالوساط الزرعية الحية  – 4

من خاليا او انسجة حيوانية او نباتية حية موجودة في  يتكون الوسط الغذائي الحي  

وسط غذائي مالئم ، ومن االحياء المجهرية التي تنمو اجباريا على هذه االوساط هي 

 كتيسيا .الفيروسات والر

   Maintenance mediaاالوساط الزرعية الحافظة  –5

تستعمل هذه االوساط للحفاظ على حيوية االحياء المجهرية وخواصها           

الفسلجية لمدة معينة . وتستعمل اوساط معينة لهذا الغرض غير االوساط التي 

تستخدم للنمو االفضل اذ ان النمو السريع يصاحبه موت سريع للخاليا وهذا غير 
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خدام الكلوكوز في هذه االوساط مرغوب في االوساط الحافظة ولهذا يفضل عدم است

، كما ان كل نوع من االحياء المجهرية له وسط زرعي خاص به بحيث يمكن 

 حفظه لمدة اطول .

   Assay mediaاالوساط الزرعية التحليلية   - 6

وهي اوساط معرفة كيمياويا ) صناعية ( تستخدم لتقييم بعض المواد مثل          

 الفيتامينات والحوامض االمينية والمضادات . 

 

  وسط االجار المغذي تحضيرNutrient Agar  

 

  :األدوات الالزمة 

  Meat extractمستخلص اللحم  -1

  Peptoneبيتون  - 2

  Agarآجار - 3

  Distilled waterماء مقطر - 4

 Test tubes أنابيب  – 5

  Beakers لتر 1كؤوس زجاجية سعة  - 6

 Glass rodقضيب زجاجي  - 7

 

  :طريقة العمل 

  :تحضير وسط اآلجار المغذي 

مل من الماء المقطر  22( الجاف الى   N.brothغم من وسط )   0.8يضاف  – 1

الماء من  92مع التحريك بقضيب زجاجي ثم يضاف مل  250في دورق سعة 

 . المقطر إلكمال الحجم الى اللتر

غم من االكار ويجب المالحظة بان مادة االكار تذوب في درجة  2يضاف  – 2

 م ولهذا يجب تسخين المحلول مع تجنب الغليان . 122حرارة 

م  121دقيقة وفي درجة حرارة  15لمدة   Autoclaveيعقم الوسط بجهاز  - 3

 .  2باوند / انج  15وضغط 

بعد االنتهاء من عملية التعقييم يرفع الدورق من الجهاز ويترك ليبرد الى درجة  – 4

 مئوي . 55 – 45حرارة 

 ( مل لكل طبق . 22 – 15يصب الوسط في اطباق بتري وبمعدل )  – 5

ساعة للتأكد من خلوها من اي نوع من  24م لمدة  37تحضن االطباق بدرجة  – 6

 التلوث الجرثومي حيث تهمل االطباق الملوثة .

 استعمالها. تحفظ في ثالجة لحين - 7


