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  الملخص

في  sativa  Medicago (Alfalfa)درس في هذا البحث إمكانية استخدام مستخلص نبات الجت 

 أكثر مستخلص النبات الرطب هو أن النتائج أشارت المجهرية حيث األحياءتحضير وسط زرعي لتنمية 

كفاءة من الحالة الجافة، وان الوسط المحضر منه كان مالئماً لنمو أنواع مختلفة من البكتريا السالبة 

 أنواع وان جميع Staphylococcus aureusوالموجبة لصبغة كرام وكان أفضل نمو هو في حالة البكتريا 

 على الوسط المحلي مقارنة بوسط االكار المغذي المستخدم لغرض أفضلالبكتريا المستخدمة كان نموها 

  .لتر من الجت الرطب هو األفضل لتحضير هذا الوسط/ غرام60المقارنة ووجد ان الوزن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

In this work the ability of (Alfalfa) Medicago sativa extract in preparing of culture 
for microorganism growing was estimated, results shows that the wet plant extract was 
most efficient than dried plant and the (Alfalfa) medium was suitable for growing the 
different type of gram negative and positive bacteria. Staphylococcus aureus shows best 
growing, the growth of all types of bacteria was best at local medium in comparison with 
foreign medium (Nutrient agar) and it was found that the weight 60g/L of wet plant was 
suitable in medium preparation. 
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  المقدمة

 المجهرية مهمة في مجال عزل وتشخيص األحياء الزرعية المخصصة لتنمية وساطاألتعد 

 عليها كان لها دوماً انعكاسات واضحة في تطور علم طرأتوان التطورات التي  األحياءودراسة هذه 

 في النصف األوساط ومنذ بدايات االهتمام بهذه (Difco Mannal, 1977) المجهرية بصورة عامة األحياء

 جديدة وتحوير القديم منها أنواعي من القرن التاسع عشر كان وال زال يعمل الباحثون على ابتكار الثان

 نصف تركيبية أو) صناعية( تركيبية أو معتمدة على مواد طبيعية أوساطلدعم مستوى كفاءتها سواء كانت 

(Cruickshanlc, 1975; Pirt, 1975) . المعدة األنظمةبعض  لكأساس األوساطوحديثاً تستخدم بعض هذه 

 جزئي والمستخدمة للتحري بصورة غير مباشرة من المايكروبات المختلفة أو بشكل كامل أوتوماتيكيا

 وغيرها والتي يتم تحسسها بطريقة O2, CO2 الغازات مثل وإنتاجحيث تستخدم النظائر المشعة 

  .(Elmer et al., 1997) لغرض بيان حصول النمو من عدمه أوتوماتيكية

 في المرحلة الحالية بسبب إليها الزرعية وحاجة قطرنا األوساط في مجال آنفا المذكورة لألهميةو

 زرعية أوساطالحصار االقتصادي والعلمي الجائر المفروض عليه فقد صممت عدد من البحوث لتحضير 

 زرعية متخصصة من مستخلصات نباتية أوساط لتحضير وأخرى) 1997، صبحي ومحسن(عامة 

 2000، صبحي وجماعته( جرثومية محددة بعضها ذات متطلبات غذائية حساسة أنواعية في تنمية وحيوان

 تكون أن وغيرها األوساطوقد روعي عند تحضير هذه ) 1999، الحسو  ؛1999 ،صبحي ومحسن ؛

 عامة ألغراض التي تستخدم األوساطكفوءة ومن مكونات رخيصة وفي متناول اليد، ولعل تحضير 

 مختلفة في البكتريا في أنواع قد تستخدم في تنمية إنها خاصة ذلك أهمية) Basic Media سيةأسا أوساط(

 أوساطفي تحضير ) اإلضافاتمن خالل بعض  (األوساط استخدام مثل هذه إمكانية واحد فضالً عن آن

  .(Difco Mannal, 1977)انتخابية وتفريقية متخصصة 

 في تحضير وسط كأساس استخدام نبات الجت انيةإمك فيمن هذا المنطلق تطورت فكرة البحث 

قطرنا بصورة  المجهرية حيث يعد هذا النبات ذات محتوى غذائي جيد ويزرع في األحياءزرعي لتنمية 

وتقدر ) 1982، األنصاري(واسعة الستخدامه كعلف حيواني اخضر وهو متوفر تقريباً على مدار السنة 

 الدونم الواحد في عموم القطر إنتاج دونم وان معدل ألف 80ي المساحة المزروعة منه في العراق بحوال

، حيث درست كفاءة استخدامه في حالته الجافة )1985، صفر( طن للدونم سنوياً (15 – 12)يقدر بحوالي 

  . المجهريةاألحياء المستخدمة في تنمية األساسية األوساطوالرطبة كما قورن النمو فيه مع احد 
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  ملة وطريقة العملالمواد المستع

   المواد-1

  : النباتأ ـ 

 Common Alfalfaاالسم العامي للجت 

 Medicago sativa االسم العلمي

   ارتفاع إلى وهو نبات معمر ينمو Medicago العائلة البقولية والجنس إلىينتمي الجت 

 األوراقيها  فرعاً توجد عل5 – 20 بين تتراوح عدة فروع إلى أسفلسم يتفرع الساق من 50 – 100

  ).، صفر(1985 سنة في المعتاد 5 – 7 عدد السنين يتراوح بين األرضبغزارة ويمكن للنبات ان يبقى في 

وتم الحصول على النبات المستخدم في تجارب هذا البحث من مزارع محافظة نينوى حيث 

  .ي المرتبطة به في تحضير الوسط الزرعواألوراقاستعمل الجزء الذي يحتوي على الساق 
  

  : البكتريا المستخدمةأنواع -ب

 من البكتريا المرضية بعضها يعود لمجموعة البكتريا السالبة أنواعاستخدم في هذا البحث تسعة 

 ,Salmonella typhi, Esherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgarisلصبغة كرام 

Klebsiella pneumonia ا الموجبة لصبغة كرام تابعة لمجموعة البكتريوأخرىStaphylococcus 

aureus, Streptococcus viridans Bacillus cereus, Micrococcuc sp . وجميع هذه البكتريا معزولة

  .جامعة الموصل/ كلية العلوم/ ومشخصة في قسم علوم الحياة
  

  : الزرعيةاألوساط -جـ

  .السائلة للبكتريا المستخدمة لتنمية المزارع Nutrient broth (OXOID)وسط المرق المغذي  -

 .  مقارنة النمو فيه مع الوسط المحليألجل Nutrient agar (OXOID)وسط االكار المغذي  -

  ).1997، صبحي ومحسن( إلىالذي حضر كما يلي واستناداً : الوسط المحلي -

وزن  واألوراقفي الحالة الطرية للنبات اخذ الجزء العلوي الخضري الحاوي على اكبر كمية من * 

) غم/20، 40، 60، 80 هي أوزان أربعة بين األفضلوجد عملياً خالل البحث ان هذا الوزن هو (غم 60

 3سم500 لها حوالي وأضيف لتر 1منه ثم فرمت وقطعت بصورة جيدة ووضعت في بيكر زجاجي سعة 

ع من الشاش دقائق رشح بعد ذلك باستخدام قط) 5(غلي على النار لمدة )  ماء حنفية مبيتأو(ماء مقطر 

غم من مادة االكار لغرض التصليب ثم ضبط الرقم 18 له وأضيف لتر 1 إلىثم كمل الحجم 

  . دقيقة15م لمدة 121 وعقم بالموصدة بدرجة حرارة 7.2الهيدروجيني للوسط على 
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  م لمدة 50وضع في الفرن بدرجة ) غم60(اما الحالة الجافة للنبات فان الوزن الطري * 

 عليه وأعيدت لتر 1سعة  .لتجفيف ثم سحقت على مسحوق ناعم وضع في بيكر ساعة لغرض ا24

 . بالنسبة للحالة الطرية للنباتآنفاجميع الخطوات  المذكورة 

  

  :  العمل-2

  :Streaking األطباق طريقة التخطيط على -أ

ط  البكتريا المستعملة في تلقيح نوعي الوسألنواع ساعة 24استخدمت المزارع السائلة بعمر 

 مقارنة النمو فيها ألجلالصلب المحضر من الحالة الطرية والجافة للنبات وبطريقة التخطيط على االكار 

  . ساعة وثبت بعدها كثافة النمو المالحظة24م لمدة 37 بدرجة األطباقوحضنت 

  

وسط  لمقارنة النمو على كل من الViable plate count استخدمت طريقة تقدير العدد الحي للخاليا -ب

   المزارع البكتيرية السائلة التي بعمر أخذتالمحلي الصلب ووسط االكار المغذي المستورد حيث 

 Chamber slid باستخدام طريقة الشريحة ذات الحجر اإلضافة قبل األولى ساعة وثبت عدد البكتريا 24

  اية التجفيف بعدها استخدمت ماصة دقيقة لنقل واحد مللتر من كل مزرعة وعملت تخافيف عشرية لغ

م 37 بدرجة األطباق لكل وسط مستعمل وحضنت األخيرة ثم وزع مكررين من التخافيف الثالثة (10 – 8)

 .األوساط ساعة وحسب العدد الحي للخاليا باعتماد المستعمرات النامية على هذه 24لمدة 
 

  النتائج والمناقشة

البكتريا المستخدمة على وسط  أنواع كثافة نمو يبينالذي ) 1(من خالل مالحظة الجدول 

 البكتيرية قد نمت في كال الحالتين ولكن نموها كان األنواع معظم هذه أنمستخلص الجت الصلب نجد 

          للجت المستخدم في تحضير المستخلص فياألولي الوزن أن في الحالة الرطبة للجت، وحيث أفضل

 فقدان هذا النبات بعض إلى أدتفهذا يعني ان عملية التجفيف ربما ) غم60(كلتا الحالتين كان ثابتاً 

عادة ما تؤدي الى مثل ) خصوصاً الجافة( الغذائية المهمة لتغذية هذه المايكروبات وان الحرارة إمكانياته

تعلق بالمحتوى البروتيني  لنمو الكائن المجهري خاصة فيما ياألساسية على العناصر التأثيرهذا 

            من البكتريا المستخدمة لم تظهر كل من بكترياأنواع، ومن بين التسعة )1982، السعد(والفيتامينات 

Micrococcuc sp., E. coli األساسية احتياجاتها الغذائية تأثر فرقاً واضحاً في هذا المجال ربما لعدم 

  .بعملية التجفيف
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 البكتيرية المستخدمة على الوسط المحضر من مـستخلص الجـت           األنواعنة كثافة نمو    مقار:  1جدول  ال

  .الرطب والجاف

  كثافة النمو على الوسط المحضر من مستخلص الجت
  نوع البكتريا

  الجاف  الرطب
Staphylococcus aureus +++  ++  
Bacillus cereus ++ + 
Streptococcus viridans ++ + 
Micrococcus sp. + + 
Eschrichia coli ++ ++ 
Salmonella typhi ++ + 
Proteus vulgaris +++ + 
Klebsiella pneumonia +++ ++ 
Pseudomonas aeruginosa ++ + 

  
  

 لصبغة كرام النامية على وسط مستخلص والموجبة السالبة األنواعنمو ) 2(ويوضح الجدول 

 البكتيرية قد نمت بشكل األنواع جميع هذه أنيث يالحظ الجت مقارنة بوسط االكار المغذي المستورد ح

 الذي يعكس احتواء مستخلص الجت المحضر على األمر األجنبي في الوسط المحلي مقارنة بالوسط أفضل

 الموجبة أو من البكتريا المرضية سواء السالبة منها األنواع مالئمة بشكل واضح لنمو هذه إمكانيات

كما . ) ;1975Cruickshank and Elmer, 1998(تباين احتياجاتها الغذائية لصبغة كرام والمعروفة في 

 طريقة االستخالص وتحضير هذا الوسط كانت مالئمة بحيث لم يظهر أي أن إلى نتائج البحث تشير أن

خاص والذي ربما يكون موجوداً ضمن  البكتيرية الموجبة لصبغة كرام بشكل األنواع مضاد لنمو تأثير

 المستخلص المحضر من أن إلى اإلشارة وتجدر (Batista and Duotre, 1999)النبات مركبات هذا 

 الى تركيبه لتشجيع نمو البكتريا، حيث تشير المراجع إضافية مادة بأيالجت لتحضير الوسط غير مدعم 

الى ان للجت محتوى جيد من المواد البروتينية والكاربوهيدراتية والفيتامينات فضالً عن العناصر 

،  رضوان والفخري؛1982، األنصاري ؛1985صفر، . ( المهمة للتغذية والنموواألثرية األساسية

1976.( 

  يالحظ من بين أنواع البكتريا الموجبة لصبغة كرام ان بكتريا ) 2(بالرجوع للجدول 

Staph. aureusكانت األفضل في نموها على الوسط المحلي بل يتعدى ذلك إلى كونها األفضل مقارنة  

باألنواع السالبة لصبغة كرام أيضا، وهذا يعني أن هذه البكتريا المرضية المهمة قد استطاعت االستفادة 

بشكل كبير من إمكانيات هذا الوسط مقارنة باألنواع األخرى، تلتها في كفاءة النمو األنواع السالبة لصبغة 

          لتي كانت أفضل في نموها تلتها اSal. typhiكرام التي كانت متقاربة في نموها باستثناء بكتريا 

Pr. vulgaris  ثم K. pneumonia ثمE. coliو Ps. aeruginasa وقد كانت بقية األنواع البكتيرية 
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              على التوالي اقل نمواً وان اضعف نمو لوحظ من بين جميعB. cereus, Str. viridansالموجبة 

إن هذا التباين في قابلية النمو على  .Micrococcus spن في حالة البكتريا األنواع البكتيرية المستخدمة كا

الوسط المحلي المحضر يعكس اختالف هذه األنواع من البكتريا في إمكانياتها الفسلجية والتغذوية التي 

          نموتحدد في النهاية مدى إمكانية كل نوع منها على االستفادة من مكونات الوسط وبالتالي قدرتها على ال

، حيث يالحظ هذا التباين كذلك في حالة وسط االكار المغذي ),1975Cruickshank  ؛1982 السعد،(

  .المستورد

  

          الحية للبكتيريا المستخدمة والنامية على كل مـن الوسـط المحلـي ووسـط              األعدادمقارنة  :  2جدول  ال

  .االكار المغذي

  3سم/ بكتيريامعدل العدد الحي لل
  نوع البكتريا   

  األجنبيالوسط   الوسط المحلي

      الموجبة لصبغة كراماألنواع. أ
Staphylococcus aureus 136 x 109 24 x 109  
Bacillus cereus 3.2 x 109 0.5 x 109 
Streptococcus viridans 6.5 x 109 4.3 x 109 
Micrococcus sp. 0.84 x 109 0.76 x 109 

    لصبغة كرام السالبةاألنواع. ب
Eschrichia coli 12.8 x 109 6.56 x 109 
Salmonella typhi 33 x 109 7.5 x 109 
Proteus vulgaris 16 x 109 6.9 x 109 
Klebsiella pneumonia 15.6 x 109 7.2 x 109 
Pseudomonas aeruginosa 11 x 109 6.98 x 109 

  

 القطر ومتوفر على أنحاء يزرع تقريباً في كل الذي  نبات الجتأن بنظر االعتبار أخذنا ما وإذا

 مختلفة من أنواعمدار السنة فضالً عن رخص ثمنه ومحتواه الغذائي الجيد وقابلية مستخلصة على تنمية 

 مهم هو االكار المغذي فهذه كلها تعد مواصفات مثالية لوسط أساسيمقارنة بوسط ) الكفاءة(البكتريا 

 مواد معينة تجعله تفريقياً وانتخابياً لعزل بإضافة تحويره إمكانيةفضالً عن زرعي يستخدم لهذا الغرض 

 بكتيرية محددة ومن المؤكد في ضوء نتائج هذا المستخلص الخام ان يعقب ذلك دراسات أنواعوتشخيص 

  . مستوى لكفاءتهأعلى تفصيالً لجعل الوسط المحضر منه في أكثرقد تكون 
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