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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 المادة : الفطرٌات العملً                                                                                                  جامعة دٌالى 

 المرحلة : الثالثة                                                                                 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  

 المختبر : االول                                                                                       قسم علوم الحٌاة           

 

        : االجهزه المختبرٌة 

 بالعٌن المجردة.ٌتها ٌستخدم لتكبٌر االشٌاء التً الٌمكن رؤ    :  Microscope المجهر -1

: جهاز تعقٌم باستخدام البخار ) حرارة رطبة( عمله ٌشبه قدر الضغط  Autoclaveالموصدة  -2

الغرض من استعمالة لتعقٌم االوساط الزرعٌة ، الماء المقطر ، القطن والشاش الطبٌٌن ، 

 دقٌقة . 33- 15باوند / انج لمدة  15م وضغط 121االنابٌبالبالستٌكٌة وتحت ظروف )

: ٌستخدم لتعقٌم الزجاجٌات واالدوات المعدنٌة الكبٌرة وتحت ظروف  Oven ن كهربائًفر -3

 ساعة . 2 – 1,5م ولمدة  183 – 163

: تستخدم لتوفٌر درجات حرارة مثلى لنمو الفطرٌات حٌث تختلف  Incubatorلحاضنة ا -4

 م .33م او 25م وبعضها 33الفطرٌات فً درجة نموها المثلى فبعضها ٌحتاج 

: جهاز ٌوضع فٌه ماء مقطر ٌستخدم لتذوٌب االوساط الزرعٌة  Water bath مائً حمام -5

 المحضرة مسبقا .

: تستخدم لحفظ العزالت الفطرٌة او البكتٌرٌة وكذلك االوساط الزرعٌة  Refrigeraforلثالجة ا -6

 المعقمة .

3- PH-meter   جهاز قٌاس الدالة الحامضٌة او االس الهٌدروجٌنً حٌث تفضل الفطرٌات النمو :

فً االوساط الحامضٌة وتختلف عن البكترٌا التً تنمو فً االوساط القاعدٌة اي ٌستخدم لضبط 

 . 6- 5المثلى والتً تتراوح مابٌن  PHالـ 

تلوث من المحٌط : تستخدم لعزل الفطرٌات لتجنب ال Isolating chamber غرفة العزل -8

 الخارجً .

: جهاز تقطٌر الماء والذي هو احد المكونات المهمة فً تحضٌر   Distillator جهاز التقطٌر -9

 االوساط الزرعٌة .
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: ٌستخدم لغرض قٌاس اوزان قد تصل الى اجزاء  Sensitive balance مٌزان حساس -13

 الغرام فً تحضٌر االوساط الزرعٌة .

: تستخدم لتعقٌم المواد  Millipore filter paper راق ترشٌحاو)  -1االدوات المستخدمة  -11

الناقل )  -µm  )2 3,45 – 3,22التً تتلف بالحرارة مثل السوائل حٌث تبلغ ثقوبها بٌن 

:  Needles االبر)  -3: ٌستخدم لزرع العٌنات او نقلها من طبق الى اخر (  Loops المعدنً

: لنقل االجزاء المراد  Forceps المالقط) -4ٌات( تستخدم لقطع االجزاء الحاوٌة على الفطر

: تستخدم  Slides & Cover slides الشرائح الزجاجٌة)  -5الكشف عن الفطرٌات فٌها ( 

 للفحص ( .

 

 

 

  زراعة الفطرٌاتCultivation of Fungi 

فً الطبٌعة من الشائع ان نجد الفطرٌات نامٌة فً التربة والماء والهواء ولغرض دراستها  

مختبرٌا تنمى على اوساط غذائٌة تحضر مختبرٌا لتوفٌر لهذه االحٌاء متطلباتها للنمو من الطاقة 

والوحدات االساسٌة لبناء اجزاء الخلٌة وتركٌبها وهذا ٌقتصر على الفطرٌات المترممة فقط 

حٌن ان الفطرٌات المتطفلة اجبارٌا ٌتعذر تنمٌتها واء كان الترمٌم اجبارٌا ام اختٌارٌا فً س

مختبرٌا ، وللحصول على نمو جٌد لهذه االحٌاء المجهرٌة ٌجب ان تتوفر فً االوساط الغذائٌة 

 المسخدمة اهم متطلبات النمو االساسٌة للخلٌة الفطرٌة والتً هً : 

 : Carbon sourceالمصدر الكاربونً  -1

ر المصادر الكاربونٌة استهالكا من قبل معظم انواع الفطرٌات هذا ثٌعتبر الكلوكوز من اك

باالضافة الى الفركتوز من بٌن السكرٌات االحادٌة والسكروز والمالتوز من بٌن السكرٌات 

 الثنائٌة والنشا من بٌن السكرٌات المتعددة .

 

 



3 
 

 : Nitrogen sourcesالمصدر النتروجٌنً  -2

معظم انواع الفطرٌات تستهلك النتروجٌن والذي قد ٌكون بصورة عضوٌة كاالحماض 

الببتون كذلك البروتٌن المهضوم او بصورة غٌر عضوٌة كامالح النترات االمٌنٌة او 

 وامالح االمونٌوم كمصدر نتروجٌنً .

 : Mineral saltsاالمالح المعدنٌة  -3

شمل عددا كبٌرا وتضاف الى االوساط الغذائٌة العناصر المعدنٌة الالزمة لنمو الفطرٌات ت

عمل بعض على هٌئة امالح لتكون جزء من تركٌب الوسط الغذائً لما لها من اهمٌة فً 

انواع االنزٌمات والتركٌب البنائً الخلوي كذلك تنشٌط النمو والتجرثم للخلٌة الفطرٌة ، 

العناصر التً تضاف بكمٌات : تضم المجموعة االولى وهذه ٌمكن تقسٌمها الى مجموعتٌن 

كبٌرة نسبٌا مثل البوتاسٌوم ، المغنٌسٌوم ، الفسفور ، الكالسٌوم والصودٌوم بٌنما تضم 

المجموعة الثانٌة المعادن التً ٌلزم وجودها بكمٌات صغٌرة ولكن لها قٌمة غذائٌة اساسٌة 

 ها .لنمو الفطرٌات مثل الكبرٌت ، المنغنٌز ، النحاس ، الحدٌد والزنك وغٌر

 : Vitamines &Growth factorsالفٌتامٌنات وعوامل النمو  -4

اغلبها تكون الفٌتامٌنات بنفسها والقلٌل  نموها الى الفٌتامٌنات اال ان تحتاج الفطرٌات فً

منها ٌحتاج ان تضاف الى الوسط الغذائً الخاص بتنمٌتها مثل فٌتامٌنات الثاٌمٌن والبٌوتٌن 

وكذلك قد تضاف بعض عوامل النمو ومنها االحماض االمٌنٌة والببتون  B6وفٌتامٌن 

 ومستخلص الخمٌرة لتنشٌط عملٌات النمو والتجرثم للخلٌة الفطرٌة .

، درجة الحرارة المناسبة للنمو الفطري  Phعوامل اخرى : الماء ، االس الهٌدروجٌنً  -5

 والتهوٌة .

 

 

  االوساط الزرعٌةCulture Media   

وهً كل مادة تستطٌع الكائنات المجهرٌة ان تنمو علٌها او فٌها لكون ٌقصد بها االوساط الغذائٌة      

 الى  هذه االوساط وتقسم  هذه االوساط توفر االحتٌاجات الغذائٌة لنمو وتكاثر هذه االحٌاء 
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 : حسب التركٌب الكٌمٌاوي –أ 

 :   Natural mediaاوساط طبٌعٌة  -1

اوساط مكونة من مواد طبٌعٌة تستخدم لتنمٌة الفطرٌات علٌها بعد تعقٌمها ، وهذه االوساط هً  

للنمو والتكاثر وتتمٌز بكونها غٌر معروفة تستطٌع ان تزود معظم الفطرٌات بالعناصر الضرورٌة 

 Carrot، وسط الجزر   Potato media. أمثلة وسط خالصة البطاطا التركٌب الكٌمٌاوي 

media   ، مستخلص اللحمBeef extract   . 

 :   Synthetic mediaاوساط صناعٌة  -2

وهً متوفرة على شكل  الحجم  معلومةلتً تتكون من عدة مواد كٌمٌاوٌة  لجاهزه اهً االساط ا 

عنصر كاربونً وعنصر النتروجٌن وامالح  مسحوق مجفف معبأ فً قنانً خاصة تحتوي على 

ها ٌكون فً المختبر باضافة وزن معٌن من هذه المساحٌق الى حجم معٌن من الماء المقطر ٌرتحض

وسط . أمثلة ثم تعقم بجهاز الموصده وتصب بعد ذلك فً اطباق بتري وبعدها تستخدم للزرع 

 .وغٌرها   Czapeks mediaجابكس 

 :   Semi – synthetic mediaاوساط شبه صناعٌة اوتركٌبٌة  -3

التً تحتوي على مستخلصات ) نباتٌة او حٌوانٌة ( مضافا لها مواد كٌمٌائٌة معلومة هً االوساط 

 .  Potato Dextrose Agar(  PDAالحجم والتركٌب . امثلة وسط البطاطا دكستروز اكار ) 

 

 : حسب الصفات الفٌزٌاوٌة -ب

 :  Liquid or Broth culture mediaالوسط السائل  -1

 الزرعٌة السائلة والتً تكون خالٌة من مادة االكار .هً عبارة عن االوساط 

 :  semi solid culture mediaالوسط شبه الصلب  -2

هً عبارة عن الوسط الغذائً الحاوي على نسبة قلٌلة جدا من مادة االكار بحٌث تكون غٌر 

 – 3,5كافة الجل جعله بشكل صلب وعادة تركٌز االكار فً مثل هذه االوساط ٌتراوح بٌن ) 

1 . ) % 

 : Solid culture mediaالوسط الصلب  -3

 . ( % 2 –1,5تكون صلبة الحتوائها عل مادة االكار بنسبة بٌن )  هً االوساط الغذائٌة التً
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   االكارAgar : 

اتٌة معقدة تستخرج من بعض انواع االعشاب البحرٌة ولٌست دروهٌبهو عبارة عن مادة كار   

محلوال غروٌا عند درجات الحرارة المرتفعة وتتماسك كالجٌالتٌن لها اي قٌمة غذائٌة ، تكون 

 غذائً صلب . وسط م ، تكمن اهمٌتها فً الحصول على43عند حرارة 

 

 

  التعقٌمSterilization : 

ام او ازالة االحٌاء المجهرٌة من المادة المراد تعقٌمها فً حٌن ان مصطلح تالقضاء الهً عملٌة 

هو اختزال او ازالة المكروبات المرضٌة فً او على المواد بحٌث التعد   Disinfectionالتطهٌر 

وعادة ٌستعمل تشكل خطرا وبخالف التعقٌم فان التطهٌر ٌعنً ضمنا بقاء بعض المٌكروبات الحٌة 

للعوامل الكٌمٌاوٌة المستخدمة لتطهٌر االشٌاء غٌر الحٌة ، وتختلف  disinfectantمصطلح المطهر 

ٌم حسب طبٌعة المادة المراد تعقٌمها ونوع الكائن المجهري المطلوب القضاء علٌة طرق واجهزة التعق

حٌث ان الكائنات المجهرٌة ال تمتلك نفس سرعة التأثٌر بالعوامل المعقمة فهناك تغاٌر مابٌن االنواع 

  -: المٌكروبٌة وذلك حسب طور النمو والشكل الخضري المتواجد للكائن المجهري وفٌما ٌلً بعضها

 

 :  Physical methodsالطرق الفٌزٌاوٌة  - أ

من اكثر الطرق استعماالن وذلك لكونها رخٌصة وٌمكن توفٌرها واكثر طرٌقة   Heatالحرارة  -1

للسٌطرة على نمو االحٌاء المجهرٌة والٌمكن اعتبارها سامة واستعمالها محدد خاص بالموادالتً 

  -: وتكون على شكلٌن : تتحمل درجات الحرارة العالٌة 

ٌستخدم لب المصباح الكحولً او مصباح  Flameاللهب التعقٌم ب -أوتقسم الى: الحرارة الجافة : اوال 

وافواه االنابٌب  needleو loopبنزن فً تعقٌم االدوات الٌدوٌة المعدنٌة مثل المالقط ، ابر التلقٌح 

من التعقٌم االفران الجافة  النوع التعقٌم بالهواء الساخن ٌستخدم فً هذا -ب .الزجاجٌة والدوارق 

، وهً مناسبة لتعقٌم االدوات واالوانً الزجاجٌة التً ٌجب ان تكون  Ovenالكهربائً او الغازي 

 ساعات . 3م ولمدة 183بدرجة جافة عند استخدامها مثل االطباق والماصات والدوارق الزجاجٌة  
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ٌستخدم لتعقٌم بعض انواع  boiling waterالماء المغلً  -وتقسم الى : أ الحرارة الرطبة.: ثانٌا 

هذه الطرٌقة تامة التعقٌم حٌث ان دقائق وال تعتبر 13م لمدة 133المحالٌل والمواد عند درجة حرارة 

درجة حرارة غلٌان الماء تكون غٌر كافٌة لقتل كل الخالٌا البكتٌرٌة تقتل الخالٌا الخضرٌة فقط وغٌر 

 تقنٌة تعقٌم موثقة . كافٌة لقتل السبورات لذلك هً لٌست

 والذي ٌعد من Autoclaveوهذه تستخدم جهاز الموصدة ،  الحرارة الرطبة مع الضغط العالً - ب

فعالٌة فً تعقٌم معظم االشٌاء ومن حٌث المبدأ فان جهاز ها مظاكثر الوسائل بساطة واع

الموصدة الذي ٌماثل قدر الضغط المستعمل فً الطهً فً اساس عملة للحصول على درجات 

بسبب زٌادة درجةحرارة غلٌان الماء بزٌادة الضغط علٌه حٌث تصل م 133حرارة اعلى من 

ا كافً لقتل حت اكثر المكروبات باوند وهذ15م مع ضغط مقدارة 121درجة حرارة الجهاز 

المقاومة للحرارة فً بضع دقائق ،وهذا الجهاز ٌستخدم لتعقٌم االوساط الغذائٌة والمواد السائلة 

التً ال تتأثر بارتفاع درجات الحرارة مثل الماء وٌستخدم اٌضا لتعقٌم التربة والتالف المزارع 

الجهاز عند مقارنته بغرف الهواء الحار ٌرتبط  الفطرٌة . ان السبب الرئٌس للفعالٌة الكبٌرة لهذا

بحقٌقة ان تخثر البروتٌنات بالحرارة وبضمنها االنزٌمات االساسٌة ٌحدث بسهولة اكثر تحت 

فً تلك التً تكون جافة حٌث ان تحرر الحرارة الكامنة للتبخر بواسطة ظروف رطبة مما 

ً تخثر البروتٌنات مؤدٌا الى قتلها البخار المتكثف على الكائنات المجهرٌة قد ٌؤدي دورا ف

   السرٌع .

 

  طرٌقة تحضٌر وسطPDA   (Potato Dextrose Agar : ) 

 غم قطع بطاطا 233/  لمكوناتا

 غم سكر الدكستروز 23               

 غم اكار   23               

سم 1333              
3

 )لتر( ماء مقطر  

 / طرٌقة العمل 

سم533فًتطبخ البطاطا  -1
3

 دقٌقة فً بٌكر .  33 – 23فً الماء ولمدة  

تؤخذ البطاطا المطبوخة وتصفى بواسطة طبقتٌن من الشاش وٌؤخذ المستخلص وٌكمل الحجم الى  -2

سم533
3

 بالماء المقطر . 
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سم533ٌذاب االكارفً  -3
3

من الماء المقطر وٌوضع فٌبٌكر غلى الهٌتر مع التحرٌك حتى ٌتجانس  

 المخلوط .

سم1333مستخلص البطاطا الى االكار وٌكمل الحجم الى ٌضاف  -4
3

ثم ٌضاف الدكستروز بعد ذلك  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 مدرسة المادة                                                    

 م.م. رقٌة احمد الماشً                                                   


