
 

 األوساط الزرعية 
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 مقرر الميكروبيولوجيا الجرثومية العملي

 الجلسة العملية األولى 

 مقدمة: 

الجراثيم   الوسط الزرعي: لنمو و تغذية  هو مستنبت زرعي طبيعي أو صنعي يحوي عناصر ضرورية 
 pH -مغذيات  -رطوبة -بالشروط المناسبة : حرارة 

 تصنيف األوساط الزرعية

 يتم تصنيف األوساط الزرعية وفق عدة عوامل أهمها:

 حسب المنشأ: -1

 مثال عنها عصير فواكه , لحومات....الخ  أوساط زرعية طبيعية: •

كانت تستخدم بكثرة سابقًا، لكن المشكلة األساسية في األوساط الزرعية ذات المنشأ الطبيعي هي حصول  
 التلوث، لذلك استبدلت حاليًا باألوساط المحضرة صنعيًا انطالقًا من مواد طبيعية.

  Phو هي األوساط التي تحّضر في المخبر بعملية وزن و حل و ضبط الـ    أوساط زرعية صنعية: •
 nutrient agarثم تعّقم. مثالها اآلغار المغّذي 

 حسب القوام : -2

: هي أوساط ال تحوي في تركيبها على اآلغار مما يجعلها    Liquid mediaأوساط زرعية سائلة   •
كل عكر. يتم حفظ هذا النوع من األوساط في  سائلة , يظهر نمو الجراثيم على هذه األوساط على ش

أنابيب عقيمة و تسّد بسدادات قطنية بحيث تكون محكمة اإلغالق و بعيدة عن التلوث. من أمثلتها: 
 . Nutrient brothالمرق المغذي  

: تحوي هذه األوساط في تركيبها على اآلغار    Semi-solid mediaأوساط زرعية نصف صلبة   •
%( مما يجعل الوسط نصف صلب )هالمي(. تحفظ  0.15-0.5ط الصلبة )بنسبة أقل من األوسا

هذه األوساط في أنابيب بشكل مائل و تستخدم في االختبارات البيوكيميائية وعند الحفظ لفترات طويلة  
 حيث تكون سماكة الوسط كبيرة نسبيًا مقارنة مع األوساط الصلبة مما يؤمن حيوية للوسط لمدة أطول. 

 - 1وهي أوساط تحوي في تركيبها على اآلغار بنسبة عالية )  :  Solid Mediaبة  أوساط زرعية صل •
 muller-hinton aga%( و تحفظ في أطباق بتري معقمة. من أمثلتها وسط مولرهنتون  1.5
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يظهر النمو الجرثومي في هذه األوساط على شكل مستعمرات تكون بالغة األهمية في التشخيص و  
الخواص   حواف  إعطاء  المستعمرات,  ألوان  نالحظ:  حيث  المختلفة  الجرثومية  لألنواع  التفريقية 

 المستعمرات،القوام واللمعة , وهي عناصر تفريقية و تشخيصية هامة. 
 

 حسب التركيب:  -3
 :General purpose mediaاألوساط العامة  •

تحتاج مغذيات نوعية  تحوي عناصر ضرورية لنمو معظم أنواع الجراثيم )توجد بعض أنواع الجراثيم  
 عالية( وال يحوي مثبطات توقف نمو الجراثيم .

تستخدم هذه األوساط عندما تكون العينة غير معروفة من حيث األنواع الجرثومية الموجودة فيها و  
 لتحديد التعداد الجرثومي الكلي في عينة ما. 

 Nutrient agar-Nutrient brothمثال : 
 :Differential Mediaاألوساط التفريقية  •

تفرق بين مجموعتين من الجراثيم من حيث صفاتها الكيميائية الحيوية واستقالبها للمغذيات الموجودة  
 . pHفي الوسط. تحوي هذه األوساط مواد مثبطة للنمو و مواد استقالبية ومشعرات لونية ومشعرات  

، يحتوي هذا الوسط على سكر الالكتوز ومشعر  Conkey agar-Macوسط ماكونكي آغار  مثال:   
لوني، أما المادة المضافة له فهي أمالح الصفراء والتي تسمح للجراثيم السالبة لصبغة الغرام بالنمو  

وتغير  pH وتثبط نمو الجراثيم الموجبة الغرام. عند التخمر يعطي حمض + غاز وبالتالي انخفاض  
 . pHلون المشعر اللوني، وفي حالة األكسدة يصبح الوسط قلوي وبالتالي ارتفاع 

فيقوم المشعر اللوني بتمييز الجراثيم المخمرة اعتماًدا على حموضة الوسط و بالتالي يفرق بين البكتيريا  
 (.-Lac+( و التي ال تخمر الالكتوز )Lacسالبة الغرام التي تخمر الالكتوز )

 : Selective Mediaالنتقائية األوساط ا •
تسمح بنمو مجموعٍة من الجراثيم وتثبط نمو مجموعٍة جرثوميٍة أخرى. من أمثلتها: وسط شابمان,  

MB وسط ,SS :حيث ، 
 : يستخدم للتفريق ما بين السالمونيال و الشغيال. SSوسط  -
 وسط شابمان: وسط انتقائي للعنقوديات.  -
 الغرام وخاصة اإلمعائيات.   : وسط خاص للعصيات سلبيةEMBوسط  -
 

 : Special Mediaاألوساط النوعية  •
تستخدم لتنمية أنواع جرثومية محددة ذات متطلبات تغذوية خاصة، حيث يحتوي على مغذيات تسمح  

 لنوٍع جرثوميٍّ محدٍد بالنمو، وتلعب دوًرا تثبيطًيا لألنواع الجرثومية األخرى. 
مثال: وسط لوفنشتاين جونسون الذي ينمي المتفطرة السلية، ولكن تختلف عصيات كوخ عن األنواع  

 ساعة للظهور, فقد تحتاج إلى وقٍت طويٍل نسبيًا.   32-18الجرثومية األخرى التي تستغرق من 
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 أوساط النقل:   •
أو تستغرق وقًتا طوياًل, تستخدم عند الحاجة إلرسال العينات الى مخابر التحليل والتي قد تكون بعيدة  

 فتكون وظيفتها الحفاظ على الجراثيم وحيويتها, ومنعها من التكاثر. 
 

 الجانب العملي

  
 تحضير وسط زرعي:  •

 : Nutrient agarتحضير وسط  
 مل من الماء المقطر.   100غرام من النتريت آغار تحتاج إلى  28
X  مل من الماء المقطر. 50غرام من النتريت آغار تحتاج إلى 

X = 14  غرام 
  121نسخن حتى الغليان للوصول إلى االنحالل التام ثم نعقم بجهاز الصاد الموصد بدرجة حرارة  

 درجة مئوية لمدة ربع ساعة.
 األوساط الصلبة: تعقم بالصاد الموصد ثم نصب في األطباق. -
 ب في األنابيب ثم نعقِّم في الصاد الموصد.األوساط السائلة: نص -

بعد ذلك تنقل األوساط إلى الحاضنة لنتأكد من غياب النمو الجرثومي وتنقل إلى البراد لتحفظ لحين  
 العمل. 

 
 نهاية الجلسة العملية األولى

 

  


