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 Nutrient Mediaاالوساط الغذائية 

  :المقدمة

ٌجب توفٌر االحتٌاجات الغذائٌة الالزمة كافة وذلك   Explantلغرض تنمٌة اي جزء نباتً      

لعدم قدرة الخالٌا او االنسجة او االعضاء المزروعة على القٌام بعملٌة البناء الضوئً وتصنٌع 

وٌعد الوسط الغذائً وتركٌبة وطبٌعته من اهم عوامل نجاح زراعة اي . غذائها بصورة ذاتٌة

ئٌة باختالف نوع النبات والجزء المزروع ومرحلته إذ تختلف االحتٌاجات الغذا, نسٌج نباتً

بل ٌحدث . لذا ال ٌمكن التوصٌة بوسط غذائً واحد مناسب لجمٌع االجزاء النباتٌة. التطورٌة

وتحدٌد الوسط الغذائً فً حقٌقته ما هو اال محاولة لتقلٌد . االنتخاب عن طرٌق البحث والتجربة

وعلى العموم ٌمكن تقسٌم مكونات الوسط . فً بٌئته الطبٌعة وتوفٌر ما ٌحتاجه النبات الكامل

 :الغذائً الى ما ٌأتً

  العضوٌة المكونات الInorganic  Constituents 

ذائً التً تضاف الى الوسط الغ Inorganic saltsالالعضوٌة  بمجموعة االمالحوتتمثل 

لتجهٌز الجزء المزروع بالعناصر الغذائٌة التً ٌحتاجها للنمو  بصورة مركبات قابلة للذوبان

وٌحتاج النبات الى ستة . والتً فً حالة نقصها فان اعراض نقصها تظهر على النبات, والتطور

 :لكً ٌنمو وٌكمل دورة حٌاته وتشمل هذه العناصرعشر عنصراً 

 العناصر الكبرى Macronutrients بٌرة نسبٌاً وتشمل التً ٌحتاجها النبات بكٌات ك

االوكسجٌن والهٌدروجٌن والكاربون والفسفور والبوتاسٌوم والنتروجٌن والكبرٌت )

 (.والمغنٌسٌوموالكالسٌوم 

 العناصر الصغرىMicronutrients  الحدٌد  )التً ٌحتاجها النبات بكمٌات قلٌلة وتشمل

 .(والمنغنٌز والنحاس والبورون والمولبٌدٌنوم والزنك والكلور

ف هذه العناصر بشكل امالح الى الوسط الغذائً حٌث ٌمكن تحضٌرها مختبرٌاً وهو تضا 

من الناحٌة العملٌة حٌث ٌمكن تحدٌد المواد المضافة بالضبط وحسب حاجة الجزء االسلم 

وٌجب عند تحضٌر االوساط مراعات استخدام الماء  .او شراؤها كبٌئات جاهزة المزروع

بٌة جداً وٌجب مراعاة اضافة مادة مخل مالح ذات النقاوة العالٌةالمقطر مرتٌن وكذلك اعتماد اال

بتراكٌز   Stock solutionsتحضر هذه االمالح بشكل محالٌل اساس. مع الحدٌد منعاً لترسبه

وتسمى االوساط باسم الباحث الذي وصف عالٌة وٌتم تخفٌفها عند تحضٌر االوساط الغذائً 

  Murashigeاالعضوٌة المعروفة باسم  االمالح فهناك مجموعة,  تركٌب االمالح االعضوٌة

Wood plant (WP )ووسط  Whiteومجموعة امالح , MSالتً تسمى امالح  Skoogو 

وغٌرها  Gamborgالموصوف من قبل  B5 ووسط  Lloydو  McCownالموصوف من قبل 

 .من االوساط
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  المكونات العضوٌةOrganic Constituents  ٌلً وتشمل ما: 

ٌعد السكر من المكونات االساسٌة للوسط التً ال :  Carbon sourceمصدر الكاربون  -1

وبالتالً  ٌمكن االستغناء عنه مطلقاً كمصدر للطاقة والكاربون وٌستخدم فً تنظٌم االزموزٌة

واكثر السكرٌات استخداماً هو السكروز الذي ٌتحول اثناء التعقٌم الحراري او اثناء . االمتصاص

 .العملٌات الحٌوٌة للنبات الى كلوكوز وفركتوز

ال تستطٌع الخالٌا او االنسجة او االعضاء النباتٌة المزروعة : Vitamins الفٌتامٌنات -2

الفٌتامٌنات التً لها دور فً عملٌات البناء والهدم والنقل فً االنابٌب من توفٌر ما تحتاجه من 

والبٌرودكسٌن ( حامض النٌكوتٌن)والنٌاسٌن ( B1فٌتامٌن )داخل الخالٌا وخصة الثٌامٌن 

 (.B6فٌتامٌن )

تعتبر االحماض االمٌنٌة مصدراً للنٌتروجٌن :  Amino acidsاالحماض االمٌنٌة -3

وبعضها ٌدخل فً تركٌب الكلوروفٌل مثل , رولٌنالعضوي مثل الجلوتامٌن والسٌرٌن والب

وقد ٌعوض االحتٌاج الى  .الجالٌسٌن الذي ٌعتبر اكثر االحماض بساطة وشٌوعاً فً االستخدام

وهو مركب عضوي  Casein hydrolysateمجموعة من االحماض االمٌنٌة بإضافة مركب 

ض امٌنً ٌمكن ان تتوفر حام 18ٌقل عن  ال معقد ٌمكن استخالصه من الحلٌب ٌحوي على ما

 .    فً الوسط الغذائً بعملٌة التحلٌل المائً

ما / س) وغالباً ما تسمى الهرمونات النباتٌة :  Growth regulatorsمنظمات النمو -4

والتً لها دور اساسً فً تنسٌق ( هو الفرق بين الهورمونات النباتية ومنظمات النمو النباتية

ومن الضروري اضافة واحد او اكثر من منظمات النمو . النبات  النمو والتمٌز فً خالٌا وانسجة

وتختلف الحاجة الى هذه المواد , النباتٌة للحصول على نمو جٌد فً الجزء النباتً المزروع 

 :ومن اهم منظمات النمو المضافة ما ٌلً. باختالف نوع النسٌج ومستوٌات محتواه الداخلٌة منه

 االوكسينات Auxins : ًهً عبارة عن مجموعة من االحماض العضوٌة ذات وزن جزٌئ

تعمل على إذ , عال وتستخدم بتراكٌز قلٌلة جداً لتحدث تأثٌراً كبٌراً فً الجزء المزروع

هناك العدٌد من , استطالة الخالٌا وتحفز انقسام الخالٌا والتشكل الجنٌنً وتنشئة الجذور

 D-2,4لتر و/ملغم 10 – 0.1ضاف بتراكٌز التً ت IBAو NAAاالوكسٌنات الصناعٌة مثل 

فً حٌن ٌعد , لتر حسب نوع الجزء النباتً/ملغم 0.5 -0.05التً تستعمل بتركٌز  T-2,4,5و

IAA والذي بسبب أكسدته العالٌة فانة ٌضاف , االوكسٌن الهورمون النباتً الطبٌعً الوحٌد

 .لتر/ملغم 30 – 1بكمٌات اكبر تتراوح بٌن 

 السايتوكاينينات Cytokinins  : وهً عبارة عن قواعد عضوٌة ذات اوزان جزٌئٌة عالٌة

واطئة لتعطً تأثٌرها الذي ٌتمثل فً انقسام الخالٌا وتحفٌز نشوء والتً تستخدم بتراكٌز 

فضال عن تحفٌز تكوٌن البراعم العرضٌة فً مراحل التضاعف , الكالس وبوجود االوكسٌن

 من هذه الهورمونات ما هو طبٌعً مثل الزٌاتٌن .وبالتالً تحفٌز نشوء االفرع واالوراق

Zeatin  2واالٌزوبنتٌل ادٌنٌنip,  ولتواجدهما القلٌل وكلفتهما ٌستعان بمنظمات نمو صناعٌة

وتستخدم , وغٌرها  BAو والبنزاٌل ادنٌن Kinetinلها نفس التأثٌر مثل الكاٌنتٌن 

 .الساٌتوكاٌنٌنات بتراكٌز اعلى قلٌال من االوكسٌنات
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 الجبريلينات Gibberellins :اقل شٌوعاً فً , وهً عبارة عن منظمات نمو طبٌعٌة

لتر تحفز /ملغم 1 -0.01تستخدم بتراكٌز واطئة جداً , االستخدام من االوكسٌن والساٌتوكاٌنٌن

والذي ٌجب اضافته الى الوسط عن ,  GA3ومن اهمها حامض الجبرلٌن , استطالة السٌقان

 .لتأثره بحرارة التعقٌم إذ ٌفقد فاعلٌتهطرٌق الفالتر الدقٌقة 

واالثٌلٌن فتستخدم اٌضاً فً زراعة Absascic acid (ABA )اما فٌما ٌتعلق بحامض االبسٌٌك 

كما تضاف فً بعض االحٌان العدٌد من االحماض . نسجة ولكن على مدى محدود جداً اال

خصوصاً ,  Ascorbic acidوحامض االسكوربٌك Citric acidالعضوٌة مثل حامض السٌترك 

   .اللون البنً الذي ٌنتج عن اكسدة المركبات الفٌنولٌةعند زراعة االنسجة التً ٌظهر فٌها 

من المواد العضوٌة المستخدمة فً اوساط :  Activated charcoal الفحم المنشط -5

والت الٌا النبات كالفٌنالزراعة النسٌجٌة المتصاص المواد والغازات السامة والضارة بخ

وٌجب مالحظة . كما ان الوسط المظلم للفحم فً البٌئة المغذٌة ٌهٌئ لتكوٌن الجذور, المؤكسدة

ان اضافته الى الوسط الغذائً ٌجعل العدٌد من المواد الغذائٌة ومنظمات النمو مثل االوكسٌنات 

 .غٌر جاهزة لالمتصاص من قبل الجزء المزروع لذا تستخدم بتراكٌز اعلى

وهً المواد التً تجعل الوسط الغذائً شبه صلب وذلك  :لوسط الغذائًمواد تصلٌب ا -6

ومن اكثر المواد استخداماً هو , لمنع الجزء المزروع من االنغماس فً الوسط وبالتالً موته

ٌرجع , وهو مستحضر متعدد السكرٌات من بعض انواع الطحالب البحرٌة   Agarاالكار

 :استخدامه الى

 لحٌوٌةكونه خامل من الناحٌة ا 

  وسهولة ذوبانه عند التسخٌن 

  وتصلبه فً درجة حرارة الغرفة. 

فً االوساط الحاوٌة على االكار إذ تحدد قٌمته درجة  pHويجب مراعاة االس الهيدروجيني 

ال ٌتصلب  5فٌها عن  pHففً االوساط التً ٌقل ,  6 -5أذ ٌفضل ان تتراوح ما بٌن , الصالبة

, فان ذلك ٌؤدي الى تصلب الوسط بدرجة كبٌرة 6بٌنما اذا زاد عن , االكار بالدرجة الكافٌة

فضال عن كون , ضمن هذه الحدود تعطً وسط شبه صلب pHوبالتالً فان المحافظة على قٌم 

. ذه المدٌاتالمواد الغذائٌة كافة تكون جاهزة لالمتصاص من قبل الجزء النباتً المزروع فً ه

وفً بعض الحاالت التً ال ٌرغب باستخدام االكار فٌمكن استخدام الصوف الزجاجً او ورق 

 .الترشٌح او قطع االسفنج كمواد داعمة فً الوسط السائل

 إلذابةٌعد من اهم مكونات الوسط الغذائً حٌث ٌمثل المذٌب المستخدم : Waterالماء -7

الحتوائه على الكثٌر من االمالح الذائبة العادي وذلك ٌمكن استخدام الماء  وال. جمٌع المواد

وعلٌه . التً تؤثر على توازن العناصر المطلوبة وتوفٌرها بالكمٌة المحددة للجزء المزروع

 . Deionized waterٌستخدم الماء الخالً من االٌونات 

تحتوي , وتشمل مجموعة من مستخلصات النبات او اجزاء منه : المستخلصات الطبٌعٌة -8

تؤدي اضافتها الى الوسط الى تحفٌز نمو الجزء , على مادة فعالة غالبا ما تكون غٌر معروفة
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وتشمل هذه المواد , ٌُلجأ الٌها عندما ال تعطً المواد الكٌمٌائٌة التأثٌر المطلوب, المزروع 

الذي ٌحتوي على العدٌد من و الذي ٌمثل السوٌداء السائلة للثمار غٌر الناضجة لهندحلٌب جوز ا

ولب الموز وعصٌر الطماطة والبرتقال ومستخلص . المواد والتً من اهمها الساٌتوكاٌنٌنات

 :وال ٌنصح باستعمال المستخلصات الطبٌعٌة فً المجال البحثً ألسباب منها. الخمٌرة وغٌرها

  تراكٌز عالٌة منهاضرورة استخدام 

  توفرها بصورة مستمرة فً االسواق واختالف نقاوتها وعدم. 

   فضال عن اختالف تركٌبها الكٌمٌائً بٌن وجبة واخرى اعتماداً على طرٌقة

 .التحضٌر

وهً عبارة عن مواد طبٌعٌة تنتج من بعض الكائنات الدقٌقة : المضادات الحٌوٌة -9

, على بعض المٌكروبات التً تنمو فً الوسط الغذائًالمٌكروبٌة ومخصصة لتثبٌط او القضاء 

وٌنصح بعدم استعمالها اال فً الحاالت , السٌفوتاكسٌم والتتراساٌكلٌن والجنتاماٌسٌن ومنها

    .الضرورٌة وبتراكٌز تدرٌجٌة قلٌلة لكونها تؤثر على نمو الجزء النباتً
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