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 Culture Media األوساط الزرعية

 هو خليط متوازن من المواد الغذائية التي تحتاجها االحياء المجهرية.الوسط الزرعي: 

جين لنتروتتطلب تنمية االحياء المجهرية بشكل عام توفر الماء ومصدر للطاقة ومصادر من الكاربون وا

 أحيانا.والعناصر المعدنية فضال عن توفير بعض الفيتامينات 

 الهدف من استعمال األوساط الزرعية:و العرض ما

 تنمية االحياء المجهرية مختبريا -1

 لغرض التشخيص دراسة خصائص االحياء النامية عليها -2

 عزل وتنقية االحياء المجهرية لغرض دراستها -3

 تقدير اعداد االحياء المجهرية في عينة )غذاء، ماء، تربة....الخ( -4

 حفظ وادامة االحياء المجهرية مختبريا ولفترات طويلة. -5

 

 : حسب قوامها الزرعية االوساط تقسيم -أ

 

 

 

 االكار او
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ثل األوساط التي التحتوي على مواد تصليب مهي : Liquid mediaاألوساط السائلة  -1

 عليها. Brorhوالشركات المنتجة لهذه األوساط تضع كلمة االكار والجيالتين.

هي األوساط التي يضاف لها مواد : Semi-Solid media األوساط شبه الصلبة -2

 %( 1تصليب بنسب قليلة )

%( 1.5-2مواد تصليب بنسبة )هي األوساط التي يضاف لها : Solid mediaاألوساط الصلبة  -3

  م. o 45-40عند درجة حرارة بين مما يسمح بتصليبها 

: استعمالها من الغاية حسب الزرعية االوساط تقسيم -ب

 

 :Simple media  البسيطة االوساط  -1

 

المغذي المرق  Nutrient broth 

الببتون ماء  Peptone water 

المغذي االكار  Nutrient agar 
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 :Differential media المفرقة  االوساط -2

 

 

 : Selective media االنتخابية االوساط -3
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 :Enriched media الغنية  االوساط -4

 

 : Transport media الناقلة االوساط -5

قل مل لنان هذه األوساط عادة تكون بسيطة التركيب وفي الغالب تكون سائلة حيث تستع

لى العينات من مناطق بعيدة وذلك للحفاظ عليها من الجفاف لحين وصول العينة ا

 . stuart transport mediumالمختبر ومثال عليها وسط 

 

ومكوناتها الزرعية االوساط بعض على امثلة : 
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:تقسيم األوساط الزرعية حسب مكوناتها والمواد الداخلة في تركيبها -ح

 Natural mediaاألوساط الطبيعية :أوال

 synthetic mediaثانيا: األوساط التركيبية )الصناعية( 

 Natural-synthetic media التركيبية -الطبيعية األوساط ثالثا: 

 

 : الزرعي الوسط تحضير طريقة

    صدةبالمؤ التعقيم -3 التحريك مع الحرارة باستخدام الوسط اذابة  -2 الزرعي الوسط وزن -1

Autoclave4- في الوسط صب -6 الصب قبل الفالسك فوهة تلهيب -5 تعقيمه بعد الوسط تبريد 

 كتر -9 الصب بعد اذا كان زجاجي بتري غطاء تلهيب -8 الصب بعد الوسط تلهيب  -7بتري طبق

 قلوبم بشكل الثالجة في الحفظ -11 االستعمال لحين اكياس في االطباق وضع -10 يتصلب االكار

 

 


