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زراعة البكتیریازراعة البكتیریا



الدرس العملى الثالثالدرس العملى الثالث

البیئات البكتیریة الغذائیة
 Nutrient bacteriological media



البيئة الغذائية البكتريولوجية ؟ما ھى

ما هو الغرض من إستعمال البيئات الغذائية البكتريولوجية؟  

تركيب البيئة البكتريولوجية الغذائية

....  يجب أن تتوفر فى البيئة الغذائية المثالية بعض الشروط 



  :أسس تقسيم البيئات الغذائية البكتريولوجية
:اإلستعمال من الغرض حسب التقسيم : أوالً

: عامة فائدة ذات بيئات -أ
 -: وتشمل خاصة فائدة ذات بيئات -ب
  مواد بعض على وتأثيره الميكروب سلوك لدراسة بيئات - ١

  الغذائية المواد من الميكروب إحتياجات دراسة كذلكو البيئة
إنتقائية بيئات - ٢
البيئة فى معينة مادة إنتاج على الميكروب لتشجيع بيئات - ٣
تفريقية بيئات - ٤
مدعمة بيئات - ٥
الميكروبات حفظ بيئات - ٦



)من البیئات التفریقیة(  EMBبیئة الـ 

المخضر للمستعمرات البكتیریةالحظ اللمعان المعدنى -



:ثانياً التقسيم حسب التركيب 
: طبيعية عضوية بيئات -١   

: تركيبية معدنية بيئات -٢   

: القوام حسب التقسيم : ثالثاً
 : صلبة بيئات  -أ   
: سائلة بيئات - ب  
  : )مصلبة( مجمدة بيئات -جـ    
 :)صلبة شبه( صلبة نصف بيئات - د   



دراسة بعض البیئات الغذائیة المستخدمة 

بكثرة فى إنماء األنواع العادیة من البكتیریا 

: السائلة البيئات :أوال
:brothNutrient )المغذى المرق ( البويون بيئة-أ



بعض المواد الداخلة فى تركیب بیئات المیكروبات



مظاھر نمو المیكروبات على البیئات السائلة

تكوين غشاء على السطح   Turbidity ةراعك Sedimentراسب 
Pelicle formation 



أمثلة لبعض البیئات السائلة المستخدمة فى المعمل 

بیئة بویون السكریات إلختبارات التخمر   - ١
الحظ لون الدلیل   -مضاف لھا دلیل البروموثیمول بلو 

)أصفر(فى الوسط الحامضى ) / أخضر(فى الوسط المتعادل ) / ازرق(فى الوسط القلوى 



بیئة بویون السكریات إلختبارات التخمر   - ٢
الحظ ظھور الغاز فى األنبوبة األولى مع تغیر لون الدلیل إلى اللون األصفر بینما فى  

األنبوبة الثانیة لم یتكون الغاز مع تغیر لون الدلیل أیضًا



  الحظ تغیر لون دلیل عباد الشمس إلى اللون األحمر   - بیئة لبن عباد الشمس     - ٣
فى الوسط الحامضى وإلى اللون األزرق فى الوسط القلوى



)  المصلبة( البيئات المجمدة : ثانيا 

بیئة األجار المغذى



بیئة األجار المغذى المائلة



المواد المصلبة

األجار أجار - ١



السیلكا جیل - ٢


