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 ةبسانم ةريغص ةنضاح لخاد مصغرة  حديثة  مزرعة الشريحة الزجاجية مزرعة فطرية تعتبر     

تحت المجهر وبأي قوة   ةثيدحلا ةعرزملا مكونات فحصيمكن  . تايرطفلا ومن روطتو تابنإل ادج

جميع مختبرات األمراض النباتية والفطريات سواء في المراكز البحثية أو في مختبرات  فيتكبيرية 

 المؤشرات أو المعايير التصنيفيةبعض  في دراسة   هذه المزرعة فييمكن توض. الكليات الزراعية

وبسبب طبيعة .ة  وبعض األنواع في تشخيص األجناس الفطريكبيرة  تشكل أهمية  التي قد

فضال  (Hyphae)والخيط الفطري  (Mycelium)الغزل الفطري فإن فحص الفطرية ، المزرعة 

الحوامل سيساهم بدون شك في توصيف تحت المجهر العادي أو المركب النمو الفطري عن 

 Spore)وطرائق جلوس أو ترتيب األبواغ على حواملها  (Conidiophores)البوغية 

arrangement)   .كادوات تصنيفية .... 

 :يمكن عمل المزرعة المذكورة  وفق الخطوات التالية

كجزء أساسي من مستلزمات العمل في مختبرات الفطريات واألمراض النباتية  .1

تواجد أطباق زجاجية أو بالستيكية تحوي على الوسط الزرعي  اآلكر المائي 

(Water Agar)  أن  التتجاوز سمك الوسط أو أي وسط زرعي متوفر على
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تخصص هذه األطباق لعمل مقاطع من الوسط لدراسات عديدة . بضع مليمترات 

.. منها على سبيل المثال تراكيز الوحدات اللقاحية المستخدمة في تلويث النباتات

أو لغرض تشخيص  (Spore Viability)أو دراسة حيوية أي وحدات لقاحية 

طباق  في الثالجة يمكن حفض األ....أجناس الفطريات وبعض األنواع 

(Refrigerator )   لحين اإلستعمال ◦م 8-4على درجة .... 

 
 خطوات عمل مزرعة الشريحة الزجاجية

مرطب بعد   (Filter paper)تهيئة أطباق زجاجية تحوي على ورق ترشيح  .2

تعقيم األطباق وأوراق الترشيح والرود  أو (Autoclave)تعقيمها بالموصدة 

تحفظ األطباق ... في فرن كهربائي جي الذي يحمل الشريحة الزجاجية الزجا

وكما ذكرنا فهذه المجموعة من األطباق ... لحين اإلستعمالالمعقمة  في المختبر 

 :تحوي على

يوضع على ورق ..  Uأو   Vرود زجاجي رفيع على شكل حرف  . أ

 .... الترشيح 

 . ...الرود الزجاجيشريحة زجاجية نظيفة توضح على   . ب

... كما يتوفر في المختبر األدوات األخرى التي نحتاجها أن تكون معقمة  . ت

 نيكاكسو،  أبر  (Cover Slip)مثل أغلفة فحص الشرائح الزجاجية 

  .... ( Sterilized Needles, Knives and forceps)معقمة  طقالمو
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سم  1يقطع وسط اآلكر المائي على شكل مربعات بمساحة  .3
2

  ... 

 ةنضاح نوكيل صصخملا طبقلاعة واحدة إلى كل شريحة زجاجية في تنقل قط .4

 ...   ةريغص

ضرورة تجنب  عم...معقمالمقطر الماء من ال رتميمل 5-4بـ  ترطب ورقة الترشيح .5

 .... وضع كميات كبيرة من الماء 

من ( أبواغ كونيدية)تستخدم إبرة معقمة لنقل أصغر كمية من الوحدات اللقاحية  .6

 ... مستعمرة فطرية

 ... قطعة اآلكر المائي األربعةيتم مالمسة طرف اإلبرة ألركان  .7

مع ...   شريحة لاتغطى قطعة اآلكر المائي بعد تلويث أركانها باألبواغ بغطاء  .8

 .... ضغط قليل جدا على الغطاء

داخل حاظنة وبوجود الضوء  ◦م25-22وحفظه على درجة ... تغطية الطبق  .9

 ... ساعة باليوم الواحد 12لفترة التقل عن 
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 ...ساعة  48 بعد راقبة تطور النمو يتم م .12

 :للفحص واإلختبار من خالل األتيتجهز المستعمرة الجديدة  .11

يزال الغطاء بشكل .. بعد التأكد من حدوث نمو في أركان قطعة الوسط . أ

 .... تدريجي من قطعة الوسط

 Lactophenol Cotton) ءاقرالز وضع قطرة من صبغة االالكتوفينول . ب

Blue)  بحيث تكون القطرة صغيرة جدا حتى التتسرب األبواغ خارج محيط

 الوسط 

 .... إعادة وضع الغطاء فوق قطرة الصبغة . ت

  ايناث...وإزالة قطعة اآلكر من الشريحة... كما يمكن إزالة غطاء الشريحة أوال . ث

وضع قطرة صغيرة من صبغة الالكتوفينول في وسط موقع  ..اثلاث ....مث

ثم يفحص النمو المتواجد .. ة جديدتغطية القطرة بغطاء شريح... قطعة اآلكر

أما .. .في حالة إختيار قطعة آكر غير سميكة.... ) على  الشريحة الزجاجية

وسط مليمتر ، فيتم وضع القطرة  في  5أكثر من )إذا كان سمك القطعة كبير 

 يف ةفدهتسملا يه .غطاء الشريحة  لتصبيغ نموات الفطر الملتصقة به

 ..  صحفلا

حيث  مو والتراكيب المتكونة وضع الشريحة تحت المجهر لفحص طبيعة الن  . ج

في  422وقد تستخدم قوة التكبير    122ثم   42تفحص النموات على تكبير 

ألوان الغزل  في تحديد  ءاقرزلاتستخدم صبغة الالكتوفينول ... بعض األحيان
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حيث تكون عديمة اللون إن تلونت ... الفطري والحوامل البوغية واألبواغ

 .... للون إن تلونت باللون البنيبينما تكون غامقة ا... باللون األزرق

 

 

 

 هصيخشت دعب رطفلل  (Permanent Slide)يمكن عمل شريحة ثابتة  . ح

بإحاطة حافات غطاء الشريحة الزجاجية ببلسم لمذكور بعد تشخيصه وذلك 

وهي عبارة عن مادة راتنجية صفراء   (Canada Balsam)كندا 

 .... أو يمكن إستخدام طالء أظافر النساء... اللون

الشريحة الزجاجية بإسم الفطر المشخص أو إستخدام شفرة رقمية للداللة  تعليم . خ

 ....  عليه في سجل خاص

وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة التي يمكن إكتسابها من هذه التقنية البسيطة، إال إن أهم 

عدم نقل النموذج المناسب من المستعمرة األخطاء التي قد يرتكبها العاملون عليها هي 

 هيف دجاوتتال نكامأ نم لقنلا وأ المراد تشخيصهية أي عدم نقل أبواغ الفطر األصل

 يف مما يسبب إرباكا  ةيدينوكلا غاوبألاوكذلك نقل كميات كبيرة من ..  رطفلا غاوبأ

تتصف التقنية المذكورة بمميزات عديدة أهمها سرعة . ومنلا ةرازغل ةجيتن صحفلا

تقليص فرص حصول تلويث للمزارع الفطرية الحصول على مستعمرة حديثة للفطر و

التداخل الذي غالبا ما  من  وكذلك التخلص... ن شريحة زجاجيةفي حالة إعداد أكثر م

يحصل عند فحص نموذج من المزرعة الرئيسية على شريحة زجاجية حيث غالبا ما 

على  هاتكون هناك أعداد كبيرة من األبواغ التي قد تعيق وضوح كيفية جلوسها أو توزيع

وزيع النموذج في قطرة الحوامل البوغية نتيجة لضغط غطاء الشريحة الزجاجية وت
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للفطر من  خالل النمو الطبيعي  ةظحالملذلك فإن التقنية هذه توفر للباحث ... الصبغة

وأخيرا يمكن بهذه الطريقة التعرف على .. .من األبواغ الكونيديةنقل أقل عدد ممكن 

نقاوة المزرعة األصلية من خالل تلويث كل ركن من أركان قطعة اآلكر بأبواغ 

ويمكن عمل قطعتين على شريحة زجاجية  ... ة ألربعة مناطق مختلفةالمستعمرة األصلي

ع مختلفة من خالل فحص نموات ثمان مواق.... لتأكيد نقاوة المزرعة الفطرية... واحدة

 ...من المزرعة األصلية

 

 

 مع تمنياتي 

 محمد عبد الخالق الحمداني  . د

 2102أيلول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


