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Culture Mediaاألوساط الزرعیة 

علیھا األحیاء المجھریة أوھي البیئات التي تنمى فیھا Mediumاألوساط ومفردھا الوسط 
والفسفور والكربونلما تحتویھ من المتطلبات الغذائیة المختلفة للنمو من النتروجین 

المجھریة األحیاءالمستخدمة لتنمیة األوساطوالكبریت والعناصر النادرة وغیرھا وتختلف 
حیاء المجھریة األإنطبیعة تغذیة ھذه األحیاء ومتطلباتھا من العناصر المختلفة ، باختالف

مجموعتین رئیسیتین من حیث التغذیة وھما :إلىعموماً تقسم 
.: تتمكن من النمو معتمدة على مركبات غیر عضویة Autotrophsذاتیة التغذیة -
ھذه المجموعة استغالل بإمكان: Hetrotrophsاتیة التغذیة (عضویة التغذیة) غیر ذ-

.أعالهالمركبات العضویة كمصادر للعناصر المذكورة 

وإنماواألوساط الزرعیة ال توفر لألحیاء المجھریة احتیاجاتھا من العناصر الغذائیة فحسب 
العوامل الفیزیاویة من النشاط المائي والضغط أوالظروف الفیزیاویة أیضاتوفر لھا 

جیني المالئم وكمیة األوكسجین ودرجة الحرارة والعامل األخیر االزموزي والرقم الھیدرو
المزروعة في الحاضنة أویتم التحكم بھ خارجیاً من خالل حضن األوساط الملحقة 

Incubator.

إلىاألوساطتقسم ھذه أحیاناالغذائیة كما تسمى أوولتسھیل دراسة األوساط الزرعیة 
مجامیع مختلفة وكما یلي :

حسب القوام وتشمل ما یلي :/حالة الفیزیاویة الأوالً : 

( الحظ Agar: وھذه تكون خالیة من األكار Liquid Mediaاألوساط السائلة -1
تعریف وأھمیة ھذه المادة في الفقرات الالحقة) لذلك تبقى سائلة بعد تحضیرھا 

Mediumبكلمة إماوتعقیمھا وتنتھي تسمیة األوساط الجاھزة من ھذا النوع 
Broth :مثالNutrient Broth وMac Conky Broth وLitmus Milk

Medium.
% من 2–1.5: وھذه األوساط تحتوي على Solid Mediaاألوساط الصلبة -2

سط ھالمیاً ( یشبھ الجلي ) وتنتھي تسمیة األوساط ومادة األكار التي تجعل قوام ال
.ة على احتواء الوسط للداللAgarالجاھزة من ھذا النوع بكلمة 

Semiاألوساط شبھ الصلبة -3 – Solid Media تحتوي ھذه األوساط على نسبة :
.Agarقلیلة من مادة 

عبارة عن مادة مستخلصة من الطحالب البحریة وتستعمل لتصلیب الوسط ): Agarاألكر (
الزراعي.

:مالحظات 

.Slantسدادة على ھیئة اطباق بتري أو في انابیب ذات األوساط الصلبة فيتحفظ-
.Test tubeاختباریتم حفظ األوساط السائلة داخل أنابیب -

وتشمل ما یلي :كونات مثانیاً : المكونات الكیمیاویة / حسب طبیعة ال

Synthetic Mediaاألوساط التخلیقیة ( التصنیعیة) -1
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كماً ونوعاً وھي األوساط التي تتألف من مركبات كیمیاویة معروفة التركیب 
أمثلة :

-Nutrient Agar :ویتكون من المكونات التالیة
لتر من الوسطغم/المكوناتت
1Peptone A6.0
2Yeast extract2.0
3Beef extract1.0
4Nacl Sodium chloride5.0
5Agar14.0

-Glucose Inorganic Salt Media :ویتكون من المكونات التالیة

غم/ لتر من الوسطالمكوناتت
5.0كلوكوز1
2K2Hpo47.0
3KH2Po42.0
4MgSo40.08
5(NH4)2So41.0
مل/1000ماء6

مثل جاھزلغرض تحضیر وسط زرعي تخلیقيNutrient Agar كمیة معینة إذابةیتم
في الماء المقطر على العلبة تعلیمات الشركة المصنعةبحسب من المسحوق بحجم معین 

( ولضمان بقاء الوسط المحضر بالحالة السائلة Autoclaveجھاز فيالوسط ویعقم
عند درجة حرارة )Water bathجھاز الحمام المائي (فيیحفظ الحتوائھ على األكر) 

.°م50-45
 نظراً ألن تسخین الكلوكوز مع األمالحیتم تعقیم الكلوكوز عادة بصورة منفصلة عن

تكون مركبات سامة لنمو البكتریا .إلىیؤدي األمالح
 2إلى1.5بنسبةإلیھمادة األكربإضافةصلب إلىیمكن تحویل الوسط السائل. %
الزرعي عادة حسب غرض الفحص ، فھناك اوساط عامة تنمو علیھا یستخدم الوسط

Potato dextroseاو الفطریات مثل Nutrient agarمثل جمیع انواع البكتریا 
agar)PDA( انواع معینة من االحیاء اجناس ووھناك اوساط تخصصیة لنمو

.المجھریة 

Semiاألوساط شبھ التخلیقیة -2 – Synthetic Media
مثلةدونوعاً عدا مادة واحا معروفة كماً ھاألوساط التي تكون جمیع مكوناتوھي 

 )Blood Nutrient Agar. (

غیر الصناعیة)األوساط( Natural Mediaاألوساط الطبیعیة -3
منھا كالحلیب واللحم والبیض أجزاءأومشتقاتھا أووھذه تتكون من مواد طبیعیة 

النباتیة والتي تحتوي على االحتیاجات الغذائیة المطلوبة لألحیاء المراد األنسجةوبعض 
Nutrient Brothعلیھا األمثلةدة ومن دعتتنمیتھا على شكل مركبات عضویة م

:اآلتیةویتألف من المكونات 
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غم/ لتر من الوسطالمكوناتت
1Peptone5.0
2Meat extract3.0مستخلص اللحم
مل1000ماء3

Semi-Natural Mediaاألوساط شبھ الطبیعیة  -4
التي تكون جمیع مكوناتھا مجھولة كماً ونوعاً عدا مادة واحدة مثل الدم + األوساطوھي 

)Blood + 5 gm NaClغم كلورید الصودیوم ( 5

األوساط الزرعیة الطبیعیة أو ریحضتأدناه جدول یتضمن مواصفات بعض المواد المستعملة في 
:االصطناعیة

مستخلص مائي للحم المركز بشكل Meat extractمستخلص أو خالصة اللحم -
عجینة: 

الحیوانات كالكاربوھیدرات أنسجةیحتوي على المواد الذائبة في المواد الموجودة في 
وغیرھا .واألمالحعضویة والفیتامینات نترو جینیةومركبات 

-Peptoneأوكاللحوم والكازین روتینیةبالد وامة من ھضم الجبیبتون مادة نات
:إنزیمیاالبروتینات النباتیة ھضماً 

یحتوي على ببتیدات ذات حجوم مختلفة تستخدم مصدراً للنتروجین العضوي من قبل 
على بعض الفیتامینات والكاربوھیدرات اعتماداً أحیاناالمجھریة وقد تحتوي األحیاء

على المصدر الذي تحضر منھ .
مستخلص مائي لخالیا الخمیرة :Yeast extractمستخلص الخمیرة -

ویعد مصدراً للنتروجین العضوي واألمالحمصدر غني في الفیتامینات 
والكاربوھیدرات .

، Oxoidالغذائیة مثل شركة أوالزراعیة أوساطھناك شركات متخصصة بتحضر إنویذكر 
من قبل الشركات على صورة األوساطھذه وغیرھا ، یتم تجھیزFluca، شركة Difcoشركة 

تكون معلمة تتضمن المعلومات التالیة:تمسحوق في عبوا

o أسم الوسط
oنوع الوسط
o: األغراض التي یستخدم من اجلھا

I .زل ـــــعIsolation
II .د ــــــــعEnumeration
III . تشخیصIdentification
IV .ییز ـــــتمDifferentiation

oمكونات الوسط
o الوسط.طریقة تحضیر

:أھمیة األوساط الزرعیة

لغرض عزل وتنمیة وتنقیة االحیاء المجھریة كالفطریات والبكتریا.)1
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صفات معینة الختبارونقصد بھا ( أوساط تستعمل اختباریھأوساط أحیاناتستعمل )2
للبكتریا) مثل الصفات البایوكیمیائیة (الحیاتیة) للبكتریا .

من البكتریا على أنواعالتي تعمل على تنمیة طاألوساتستعمل كأوساط اختیاریة وھي )3
.أخرىأنواعبحسا

تستعمل كأوساط لفحص واختبار الحساسیة (حساسیة البكتریا) للمضادات الحیاتیة )4
)Antibiotics. (

ألن ھنالك Culture Mediaالمجھریة على الوسط الزرعي األحیاءال یمكن تنمیة جمیع 
وھي تحتاج إجباریةأحیاء مجھریة OrganismsObligate Microیطلق علیھا أحیاء

Virusesالفیروساتخالیا حیة لغرض المعیشة والقیام بالفعالیات الحیویة االیضیة مثل إلى
و Pythiumومثل الفطر النبات والحیوانونسانلإلعلى الخالیا الحیة التي تعیش

Phytophthora التي تعیش على الخالیا الحیة للنبات والیمكن تنمیتھا على االوساط
الزرعیة .

على األوساط الزرعیةتمارین تطبیقیة

:التجاریة مثلمن األوساط الزرعیة أمثلةاالطالع على-1
oNutrient Broth
oNutrient Agar
oMacConky Agar
oEMB Agar
oPotato Dextrose Agar)PDA(

عن ھذه األوساط .األساسیةتسجیل المعلومات 

:اآلتیةویتم التحضیر بأتباع الخطوات Nutrient Agarمل من وسط 1000تحضر -2
o المثبتة على علبة الوسط یتم وزن كمیة من الوسط حسب تعلیمات الشركة

مل ماء مقطر في دورق زجاجي 1000بواسطة المیزان الحساس ویذاب في 
لتر ، ویحرك لذوبان وتجانس الوسط 1) ذات حجم Flaskالشكل (مخروطي 
المقطر.مع الماء 

o ) إلى) بالقطن أوبغطائھ البالستیكي إماینقل الدورق المخروطي بعد تغطیتھ
1.5وضغط °م121لتعقیم الوسط في Autoclaveجھاز التعقیم البخاري 

للتعقیم اعتماداً على توجیھات أخرىدقیقة وقد تعتمد طریقة 15لمدة 2كغم/سم
أو طبیعة الوسط .أیضاالمجھز 

o ویھیاً 70یعقم سطح الطاولة التي یتم عملیة صب االطباق علیھا بالكحول %
Flow laminarمصباح بنزن أو في حالة صب االطباق داخل كابینة العزل 

ق فیتم حینھا تعقیم ارضیة وجدران الكابینة بالكحول او یعقم باالشعة فو
.UV lightالبنفسجیة 

o بتري أطباقفي یصبثم تقریباً °م55-50إلىیبرد الوسط بعد تعقیمھPtri
dish ًلحین تصلب الوسط وبھذا یصبح األطباقوتترك قرب اللھب معقمة سابقا

.لالستخدامالوسط جاھزاً 


