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 (4)لمحاضرة ا.... الجزء العملي لطلبة المرحلة الثانية/اساسيات االحياء المجهرية
  Culture mediaةــاط الزرعيـــاالوس

. المختلفة فيي المختبير  تعرف االوساط الزرعية بانها البيئة التي تستعمل لتنمية االحياء المجهرية
وعنية تحييير الوسيط الزرعيي يجيئ تهيئية , وتحتوي عياة  عليج جمييل الماونياض الييرورية للنميو

اييل العومييل الييييرورية للنمييو اتيييوفير نسييبة الرطوبيية ورطيييو الحموييية واليييي ط االوزمييوزي وال ييية 
. الج خلوه من المواة المانعة لنمو االحياء المجهرية  باإليافةالسطحي وحالة االاسة  واالختزال 

ومهمييا اختلفييض اييسه االوسيياط فييي الترايييئ فئبيية ميين احتوائهييا علييج مثيياةر  سائييية رئيسييية م ييل 
 .الاربون والنتروجين والمعاةن وعوامل النمو االفيتاميناض والعوامل المساعة  االخرى

 :الى  هامحتوياتويمكن تقسيم االوساط الزرعية من حيث 

 Natural mediaاالوساط الطبيعية  .1
, وايييي االوسييياط التيييي تايييون ماوناتهيييا مجهولييية التراييييئ والتراييييز م يييل فييييئض الخبيييز 

 .فيئض الفااهة والبطاطا والةو
   Synthetic or chemical media(الكيميائية)االوساط الصناعية .2

 MacConky agarوايي االوسياط التيي تايون ماوناتهيا معلومية التراييئ والتراييز م يل 
وتعيية ايسه االوسيياط بيئياض  سائييية  نيية وجييية  لتنميية مييةى واسييل   . Lactose brothو

ثييلبة او  ييب  وتاييون اييسه االوسيياط امييا بحاليية , المجهرييية االخييرى  واألحييياءميين الباتريييا 
يييئ ايميييائي ميين مييواة عيييوية مختلفيية ومثييةر اييسه واييي مرابيية ترا, ثييلبة او سييائلة 

الماونييياض فيييي االوسييياط اميييا يايييون حييييواني او نبييياتي او مييين االحيييياء المجهريييية او ميييواة 
 :لة في ترايئ اسه االوساطخومن المواة الةا. ايميائية 

  مستخلص لحو البقرBeef extract  
  مستخلص الخمير Yeast extract   
 الببتون Pepton   

 . البية االوساط الثناعية تحتوي علج نوع واحة من اسه المواة او جميعهاوان 
 

   Semi-synthetic mediaاالوساط شبه الصناعية .3
وايييي االوسييياط التيييي تايييون بعيييم ماوناتهيييا معلومييية التراييييئ والتراييييز وبعييييها االخييير 

 . Potato dextrose agarم ل الوسط , مجهولة الترايئ والترايز 
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 (:او عملها)انواع االوساط الزرعية حسب وظيفتها 
 :وتقسو اسه االوساط الج

وايي االوسياط التيي تسيم  :   Selective media(او االختيارية) االوساط االنتقائية  .1
بنمو انواع معينة من الباتريا وال تسم  بنمو انواع اخرى بسبئ ايافة بعم الميواة اليج 

الييسي يسييم  بنمييو الباتريييا  MacConky agarالوسييط ال ييسائي م ييل االثييبا  االوسييط 
 . +Gramوال يسم  بنمو الباتريا الموجبة لثب ة  -Gramالسالبة لثب ة 

ــــاالوس .2 ن ييييييين مييييييييياط التيييي يماييييييييوايييي االوس:  Defferential mediaاط التفريقيـــة ـــ
ط يييييييل الوسيييييييي  م ييييق نفسييييييية عليج الطبييييون ناميييية التي تاييييواع الباتيريييييييييز االنيييييخئلها تميي

Blood agar base   مين ةو ب يري او حييواني ويماين % 7-5فهيسا الوسيط ييياف لي
اس تتمييييز . و يييير المحللييية لليييةو  Hemolyticخئلييي  التميييييز بيييين الباترييييا المحللييي  لليييةو 

الباتريييييا المحلليييية للييييةو بقييييةرتها علييييج تحليييييل ارييييياض الييييةو وتاييييوين منيييياطق رائقيييية حييييول 
 . ير المحللة للةو ال تاون م ل اسه المناطق الرائقة الباتريابينما , مستعمراتها 

واي االوساط التي تحتوي عليج اافية المتطلبياض  :Numeration mediaاوساط العد  .3
او االحييياء المجهرييية االخييرى ل ييرم اليييرورية لتنمييية اابيير عييةة ميين االنييواع الباتيرييية 

 . Nutrient agarعةاا او حسابها م ل الوسط 
واي االوساط التي تسم  للباتريا بيالنمو ولاين : Enrichment mediaاوساط الَغناء  .4

وال الباترييييا تثييينيعها بعيييم انيييواع بعييية اييييافة بعيييم الميييواة والعناثييير التيييي التسيييتطيل 
 .خرى اض االم ل الفيتاميناض و يراا من الماونيمانها االست ناء عنها 

 وايي االوسياط التيي تسيم  للباترييا:  Maintenance mediaاوساط الحفظ واالدامـة  .5
 .فتر  ممانة  ألطولبالنمو ولان بثور  بطيئة حتج نتمان من حفظها 

وتسيييتخةو للا يييف عييين :  Characterization media اوســـاط تشـــخيت البكتريـــا .6
ن ياون تاوين  ياز او ت ييير أتحةية نوع النمو الناتج ا وأيياخواص معينة في الباتريا 

 .لون البيئة 
واييي او سيياط زرعييية تحتييوي جميييل الماونيياض : Isolation media  اوســاط العــز  .7

 .اليرورية لنمو االحياء المجهرية
 

 وتقسم الى: تقسيم االوساط الزرعية حسب قوامها 
. واييي االوسياط الناتجية ميين اسابية ماونياض ال ييساء فيي المياء المقطيير  : االوسـاط السـائلة .1

 .وتعبا ةاخل انابيئ اختبار او ةوارق زجاجية 
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ايييي نفسيييها االوسييياط السيييائلة لاييين تيييياف لهيييا ميييواة مثيييلبة م يييل : االوســـاط الصـــلبة  .2
اس  ويسيييتخةو االايييار با ييير  فيييي مختبيييراض االحيييياء المجهريييية.  Agarالجيئتيييين واالايييار 

وايييو عبيييار   عييين ميييواة اربوايةراتيييية تسيييتخر  مييين بعيييم الطحاليييئ يعتبييير مييياة  مثيييلبة 
 . Gelediumالحمراء الموجوة  في اعماق البحار وخاثة التابعة للجنس 

وسيييبئ . ان فائييية  االوسييياط الثيييلبة ايييي للحثيييول عليييج مسيييتعمراض مفيييرة  ونقيييية      
و ᵒ 69استخةاو االاار امتئا  عة  مميزاض من اامها سوبان  في ةرجية حيرار  اعليج مين 

اال و وال يماييييييييين اعييييييييييياة  تسويبييييييييي  ᵒ 25-24وال يتثييييلئ اال بةرجييييييييية حييييرار  اطيييييييييل مييييييييين 
ولهييييييييييسه الخاثيييية ااميييييييية ليييبعم االنيييواع الباتيريييييية . و فميييييييا فيييييييوق ᵒ 69بةرجييييييية حييييييرار  

 . Bacillus stearothermophilusالتي تنمو بةرجاض الحرار  العالية م ل 
% 4-5وبنسييبة , الييج الوسييط الزرعييي لجعييل االخييير ثييلبا % 55يييياف االاييار بنسييبة 

 .لجعل   ب  ثلئ 
 

 :طريقة تحضير االوساط الزرعية
وجييوة فييي متييوزن ماونيياض الوسييط بةطيية وتييسائ فييي حجييو معييين ميين الميياء المقطيير ال .1

 .  حسئ تعليماض ال راة المجهز ةورق مخروطي 
االايييار وللحثيييول عليييج  إلسابيييةو 69ᵒيويييل اليييةورق فيييي حمييياو ميييائي بةرجييية حيييرار   .2

 خليط متجانس 
ففيي . معيين  pH  لايل وسيط زرعيي ياس اني pH meterباستخةاو جهز  pHيعةل الي  .3

اميييا فيييي حالييية الخميييائر واالعفيييان فيايييون حاميييييا ( 7)حالييية الباترييييا يايييون متعييياةال 
(5.5-2.5) 

 .او حسئ تعليماض ال راة المجهز   Autoclaveيعقو الوسط ال سائي في جهاز  .4
 .و فما فوق لمنل تثلب ᵒ 25يبرة الوسط بويع  في حماو مائي بةرجة حرار   .5
او يحفظ في ال ئجة . باق بتري ويترك الج ان يتثلئ طيثئ الوسط الزرعي في ا .6

 .لحين استخةام 

 مةرسة الجزء العملي
  مائل عبةالعالي. و. و
ةيييييييييييوو اال سييييييييييييو علييييييطس  


